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Bakar himneska
súkkulaðiköku

Stútfullt blað af
atvinnuauglýsingum
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ÞÉR NÝTT

leiðandi
fyrirtækjum
landsins á
sviði hugbún
aðargerðar,
hugbúnaðarþró
unar
og innleiðingu
hugbúnaðarlau
sna.
Fyrirtækið
sinnir bæði
stórum
og smáum
fyrirtækjum
í
ﬂestum atvinnu
greinum
landsins.

starfa nú yﬁr
130
starfsmenn.
HugurAx býður
starfsmönnum
sínum úrvals
starfskjör og
möguleika
á að
þroskast og
þróast í starﬁ.

– Höfuðs
töðvar HugarA
x
eru í nýju og
glæsilegu
húsnæði að
Guðríðarstíg
í Grafarholti
í Reykjavík,
þar sem kappk
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RÁÐGJAFAR
Á SVIÐI ORKUL
Ráðgjafar
AUSNA
á sviði orkulau
sna
árabil verið
samstarfsaðili sinna krefjandi verkefn
um fyrir
ýmsa þætti
íslenskra orkufyr
í starfsem
irtækja. Verkefn raforkufyrirtæki á Íslandi,
i raforkufyrirtæk
ferlagreiningar
in snúa að
en HugurA
ja,
og
ráðgjöf
x hefur um
þekkingaruppby skeytasamskipti. Störﬁns.s. ferlið frá mæling
u að reikning og verkefnastjórnun varðand
gging og þjálfun
krefjast mikils
agerð, utanum
i
samstarfs
að hluta til
hald mæliga
Hæfniskröfur
við sérfræð
fram erlendis
gna,
eru að umsækje
inga erlendis
.
ndur haﬁ háskólap
Framhaldsmenntu
og fer

róf á sviði verkn er æskileg.
upplýsingatækni.
Þekking á
eða tæknifræ
raforkugeiranum
ði, tölvunarÁhersla er
eða kerﬁsfræ
lögð á góða
er kostur ásamt
árangurs í
samskiptahæﬁleik
ði og/eða viðskipta
starﬁ.
marktækri
þekkingu og
a, sjálfstæð
fræði.
reynslu á sviði
og fagmann
leg vinnubrög
tölvu- og
ð, áhugasem

HUGBÚNAÐAR
i og metnað
SÉRFRÆÐING
til
Hugbúnaðarsér
UR MICROS
forritun, ráðgjöf fræðingur starfar á viðskipt OFT DYNAMICS AX
fyrirliggjandi. og innleiðingu á Microso alausnasviði fyrirtæk
isins og annast
ft Dynamics
AX viðskipt
þarfagreiningu,
ahugbúnaði.
Hæfniskröfur
hönnun,
Fjöldi áhugave
eru að umsækje
rðra verkefn
ndur haﬁ háskólam
menntun.
Reynsla af
a eru
enntun
forritun

metnað til

á sviði tölvunarf
og innleiðing
árangurs,
u á Microsof
ræði, verkfræð
lipurð í mannlegu
t Dynamic
i, viðskipta
s kerfum er
fræði eða sambæri
m samskipt
nauðsynleg.
um og hæfni
lega
Áhersla er
til að vinna
t starf fyrir
lögð á fagleg
sjálfstætt
öﬂugan og
vinnubrögð,
sem og í hópi.
metnaðarfullan
einstakling.

Í boði er áhugaver

SÖLU- OG
MARKA
Sölu- og markað ÐSRÁÐGJAFI ÓPUSA
LLT
sráðgjaﬁ hefur
áratugi verið
umsjón með
ein
frágang samnin vinsælasta viðskiptalausn söluverkefnum á Ópusall
ga. Hann tekur
landsins, kynning
t.NET viðskipt
þátt í áætlana
alausn, sem
um og tilboðsg
Hæfniskröfur
hefur í
gerð auk þess
eru að umsækje
að sjá um gerð erð auk þess að annast
ndur haﬁ
háskólamenntun
gerð og
og viðhald
er nýtist í umræddu marktæka reynslu á
markaðsefnis.
sviði söluí mannlegum
starﬁ.
og markaðs

Rás 1 er líka fyrir
ungt fólk
%LSTA ÒTVARPSSTÎÈ LANDSINS Å ÅMYNDARHERFERÈ
&«,+ 

Áhersla er
samskiptum
mála, þekkingu
lögð á gott
og metnað
vald á íslensku
á sviði viðskipta
til árangurs
Í boði er áhugaver
í starﬁ.
í ræðu og riti,
lausna og
fagleg og skipuleg
t starf, sem
krefst frumkvæ
Ópusallt sem
vinnubrögð
h f
ði
b
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MÁ BJÓÐA

(ALLBJÎRN Å FJ¹RÖRÎNG

Kántríbær hættir
útsendingum
²46!20 Útvarpsstöðin Kántríbær

hættir útsendingum í dag um
óákveðinn tíma. Ástæðan er
fjárhagsörðugleikar í rekstri.
Kostnaður vegna endurnýjunar
endurvarpssendis á Sauðárkróki
vegur þar þyngst.
„Við erum búin að reka þessa
stöð í menningarlegum tilgangi í
fjórtán ár og þegar ekkert kemur
inn á móti er erfitt að rúlla
boltanum,“ segir Hallbjörn
Hjartarson, kúreki norðursins og
eigandi stöðvarinnar.
„Mér finnst að sýslurnar í
kringum okkur ættu að geta styrkt
útvarpið eitthvað, það þarf ekki
stórar upphæðir. Það tala allir um
menningu en þegar hún er úti á
landi er hún einskis virði,“ segir
hann.
SÖS

"+52 

.Õ SÕN ¹
(ALLGRÅMSKIRKJU
%R MEÈAL REFFILEGUSTU
REÈURT¹KNA Å HEIMI AÈ
MATI LESENDA VEFÒTG¹FU
MENNINGARTÅMARITSINS
#ABINET -AGAZINE
&«,+ 

FRAM TIL ¹RANGURS
b6ANDAM¹L OKKAR ER FLEST H¾GT AÈ
LÅTA ¹ SEM VIÈFANGSEFNI TIL ÒRLAUSNAR
ÖAR SEM ¹GREININGUR ER FYRST OG
FREMST UM LEIÈIR EN EKKI MARKMIÈ m
SEGIR 'EIR ( (AARDE
2!-«4!6!20 

3JËÈHEITUR 2ONALDO
#RISTIANO 2ONALDO
SKORAÈI TVÎ MÎRK FYRIR
-ANCHESTER 5NITED
SEM HEFUR SEX STIGA
FORSKOT ¹ TOPPI ENSKU
ÒRVALSDEILDARINNAR

3!$$!- (533%). ¥SLANDSDEILD !MNESTY
)NTERNATIONAL HEFUR FORD¾MT AFTÎKU HANS
Å G¾RMORGUN
&2¡44!",!¨)¨!0

¥SLANDSDEILD !MNESTY

Fordæmir aftöku Saddams

¥¶2«44)2 
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Amnesty International mótmælir
harðlega aftöku Saddams Hussein,
fyrrverandi forseta Íraks.
„Amnesty International berst
gegn dauðarefsingum í öllum
tilvikum og telur dauðarefsingar
vera ómannúðlegar, niðurlægjandi
og brjóta gegn réttinum til
lífsins,“ segir í fréttatilkynningu
frá samtökunum.
Amnesty telur tækifærið til að
skapa stöðugleika í Írak farið
forgörðum. Samtökin segjast hafa
fagnað því á sínum tíma að sækja
ætti Saddam til saka, en að það
hafi átt að gerast með sanngjörnum réttarhöldum.
SGJ  SJ¹ SÅÈU 
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¥ DAG VERÈUR
YFIRLEITT H¾G SUÈVESTL¾G ¹TT EN ÖË
NORÈL¾G ¹ 6ESTFJÎRÈUM 3NÕST Å
NORÈAN¹TT MEÈ NORÈURSTRÎNDINNI
MEÈ KVÎLDINU ¡LJAGANGUR NYRÈRA
ANNARS NOKKUÈ BJART ÖEGAR KEMUR
FRAM ¹ DAGINN +ËLNANDI VEÈUR

*OHìLOHJWQîWWiU
Skotið á bíl lögregluþjóns
Skotið var á bíl lögreglumanns á Blönduósi aðfaranótt laugardags. Bíllinn stóð
mannlaus í innkeyrslu þegar árásin átti sér stað. Engin vitni voru að skotunum.
3+/423 Skotið var á bíl lögreglumanns á Blönduósi aðfaranótt laugardags. Enginn var í bílnum þegar
skotið var. Lögregla telur víst að um
kúlnagöt sé að ræða, en kúlan fór inn
um vinstri hliðarrúðu að framan og
út um hina hægri.
Engin vitni voru að því er hleypt
var af og kúlan hefur ekki fundist.
Nær allt starfslið lögreglunnar á
Blönduósi vinnur að rannsókn málsins.

„Við lítum þetta mjög alvarlegum augum, hvort sem um slysaskot eða viljaverk er að ræða,“
segir Hermann Ívarsson, varðstjóri lögreglunnar á Blönduósi.
Hann hvetur almenning til þess að
leggja lögreglunni lið við rannsókn
þessa máls.
Lögreglumaðurinn sem hlut á
að máli segist ekki eiga svarna
óvini og að aldrei nokkurn tímann
hafi honum verið hótað lífláti.

Bíllinn er í eigu fjölskyldu
lögreglumannsins og stóð í innkeyrslu við hús í miðjum
bænum þegar skotið hljóp af.
Allt bendir til þess að stórt
skotvopn hafi verið notað, annaðhvort stór riffill eða skammbyssa.
Að sögn Hermanns var ölvun
í bænum ekki óvenjulega mikil
aðfaranótt laugardagsins.
SÖS

Opið 10–13
í dag
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!ÈSKILNAÈARSAMTÎK "ASKA %4! SPRENGDU BÅL ¹ FLUGVELLI Å -ADRÅD Å G¾R

.ÅU M¹NAÈA VOPNAHLÁI LOKIÈ

Ögmundur, á að rúlla kraganum upp?
b!È SJ¹LFSÎGÈUm
®GMUNDUR *ËNASSON SKIPAR FYRSTA S¾TI ¹
LISTA VINSTRI GR¾NNA Å 3UÈVESTURKJÎRD¾MI
+JÎRD¾MIÈ ER EINNIG KALLAÈ +RAGINN

&ERJA SÎKK VIÈ STRENDUR *ÎVU

Fjölda saknað
eftir skipsskaða
).$«.%3¥! !0 Um 500 manns er

enn saknað eftir að indónesísk
ferja sökk við strendur eyjunnar
Jövu á föstudag. Unnt var að
bjarga 59 manns en mikið óveður
hefur geisað og hamlað leit
björgunarmanna.
Stjórnvöld í Indónesíu halda
enn í vonina en sést hefur til
fleiri björgunarbáta þar sem
ferjan sökk. Um borð í henni voru
skráðir 545 farþegar og 57 í áhöfn
á leið hennar milli eyjanna
Borneó og Jövu.
Upphaflega var óttast að um
800 manns væru um borð, en
ferjan mátti taka 850 farþega. RH

2!-«4 &ËLKI MEÈ ÎNDUNARF¾RASJÒK

DËMA ER R¹ÈLAGT AÈ HALDA SIG INNANDYRA
UM ¹RAMËT
&2¡44!",!¨)¨2«"%24 2%9.)33/.

,OFTMENGUN UM ¹RAMËT

Mengun vegna
veðurblíðu
5-(6%2&)3-, Talið er að

umtalsverð loftmengun verði á
höfuðborgarsvæðinu í kvöld,
gamlárskvöld, þar sem spáð er
stillum og góðu veðri. Fólki með
öndunarfærasjúkdóma er ráðlagt
að halda sig innandyra.
Loftmengunarkvóta um heilsuspillandi magn svifryks í lofti er
nú þegar náð fyrir árið 2006. „Það
má búast við meiri mengun en
ella sökum flugelda þegar veður
er kyrrt. Þá tekur lengri tíma
fyrir svifryk og eitraðar lofttegundir að hverfa. En þessi mengun
varir í það stuttan tíma að
sennilega hefur það ekki áhrif á
meðaltalsmælingar. Enda myndi
það teljast með kvóta næsta árs
ef svo væri,“ segir Lúðvík
Gústafsson, deildarstjóri
mengunarvarna umhverfisdeildar Reykjavíkurborgar.
RH

²TG¹FA &RÁTTABLAÈSINS

Kemur næst út
á þriðjudag
Fréttablaðið kemur næst út
þriðjudaginn 2. janúar.
Móttaka Fréttablaðsins er lokuð
í dag og nýársdag en verður opnuð
aftur á þriðjudag. Smáauglýsingadeildin er lokuð á sama tíma. 

,®'2%',5&2¡44)2
"ÅLVELTA VIÈ &OSSHËL
"ÅLL VALT VIÈ &OSSHËL Å 3UÈUR ¶INGEYJ
ARSÕSLU UM ELLEFULEYTIÈ Å G¾RMORGUN
4VEIR VORU Å BÅLNUM OG TELUR LÎGREGLA
Ö¹ HAFA SLOPPIÈ TILTÎLULEGA HEILA ÒR
BYLTUNNI

30.. !0 26 særðust og tveir eru
ófundnir vegna kröftugrar sprengingar í bíl á alþjóðaflugvellinum í
Madríd á Spáni í gær. Aðskilnaðarsamtök Baska, ETA, eru talin
ábyrg fyrir sprengingunni.
Níu mánaða vopnahlé virðist
fyrir bí, en ríkisstjórn Spánar
hefur sóst eftir viðræðum við ETA
til að binda enda á áratugalangar
deilur og átök.
Sprengingin átti sér stað á
margra hæða bílastæði klukkan
níu um morgun á einum mesta
ferðadegi ársins.
Varúðarsímtal barst frá ETA
stuttu áður en sprengingin varð.

2²34)2 %).!2 $EILUR %4! OG 3P¹NAR
STJËRNAR HAFA VARAÈ Å MARGA ¹RATUGI
&2¡44!",!¨)¨!0

Sendiferðabíll sprakk í loft upp og
fylgdi sprengingunni reykur og
grjótkast, svo að margir bílar
skemmdust.

Tveir menn týndust í brakinu
og 26 manns særðust lítillega,
flestir með skaddaða heyrn
vegna höggbylgju sprengingarinnar. Lögreglumaður lenti undir
regni af brotnu gleri og skarst
illa.
Slökkviliðsmenn unnu að því
að slökkva eld á svæðinu, en stór
hluti byggingarinnar var illa farinn eftir sprenginguna.
Enginn hefur látist í árásum
ETA síðan í maí 2003. Ríkisstjórn
Spánar lýsti yfir óánægju sinni
með að vopnahléinu væri lokið
og gaf í skyn að lítið yrði úr
samningaviðræðum við ETA. SGJ

4VEIR SLASAÈIR EFTIR BÅLVELTU

Fór tíu veltur á
100 metrum
"¥,3,93 Bíll valt við Gröf í
Víðidal í Húnavatnssýslu um
ellefuleytið í gær. Tveir menn
voru í bílnum, báðir útlendingar.
Þeir voru fluttir á sjúkrahús í
Reykjavík og er líðan þeirra
eftir atvikum.
Ísing á veginum varð þess
valdandi að bíllinn fór út af og
valt um tíu veltur á hundrað
metrum. Hann er gjörónýtur
eftir bylturnar. „Mennirnir eru
heppnir að sleppa svona vel úr
þessu,“ segir Hermann Ívarsson, varðstjóri lögreglunnar á
Blönduósi.
SÖS

Undirbúningur nýs
sæstrengs hafinn
Undirbúningur að lagningu nýs sæstrengs hefst á næstu dögum. Stofnkostnaður verður á bilinu þrír til fjórir milljarðar. Hægt verður að taka strenginn í
notkun seint árið 2008. Samgönguráðherra segir brýnt að koma málinu af stað.
&*!23+)04) Undirbúningur að lagn-

ingu nýs sæstrengs milli Íslands
og Evrópu hefst á næstu dögum.
Ríkisstjórnin hefur samþykkt
tillögu Sturlu Böðvarssonar samgönguráðherra þess efnis og mun
hann ræða við fulltrúa fjarskiptafyrirtækjanna og aðra hagsmunaaðila fyrstu dagana í janúar.
Talið er að stofnkostnaður verði
á bilinu þrír til fjórir milljarðar
króna og að hægt verði að taka
strenginn í notkun seint á árinu
2008.
Hröð þróun
hefur verið í
fjarskiptamálum undanfarin ár og
þörfin fyrir
áreiðanlegt
samband,
bæði talsíma
og gagnaflutninga,
hefur
aukist. Margs
konar
við3452,!
skipti
og
"®¨6!233/.
öryggishagsmunir krefjast daglegs og öruggs
aðgangs að netinu.
Í fréttatilkynningu frá samgönguráðuneytinu segir að með
öruggu netsambandi gætu Íslendingar boðið enn frekari þjónustu á
sviði alþjóðlegra viðskipta. Hugmyndir um fjármálamiðstöð á
Íslandi nái varla fram að ganga án
öruggra fjarskipta.
Ísland er tengt umheiminum
með ljósleiðarastrengjunum Cant-

2!-«4!"2%..52 %RU ËRJÒFANLEG HEFÈ

HJ¹ MÎRGUM ¹ GAML¹RSKVÎLD
&2¡44!",!¨)¨0*%452

Áramótabrennur víða um land

,%'! 3342%.'*! ¥SLAND ER TENGT UMHEIMINUM MEÈ LJËSLEIÈARASTRENGJUNUM #ANTAT

 SEM VAR TEKINN Å NOTKUN ¹RIÈ  OG &ARICE  SEM TEKINN VAR Å NOTKUN Å JANÒAR
 "ÒAST M¹ VIÈ AÈ NÕI S¾STRENGURINN VERÈI NOTH¾FUR Å LOK ¹RS 

at-3, sem var tekinn í notkun árið
1994, og Farice-1, sem var tekinn í
notkun í janúar 2004. Gervihnöttur sér einnig fyrir varasambandi.
Sturla segir að til greina komi
annars vegar að stofna nýtt félag
um lagningu nýja strengsins eða
að semja við Farice um verkefnið.
Hann segir að engan tíma megi
missa og brýnt sé að koma málinu
af stað hið fyrsta.
Stofnkostnaður við lagningu
nýs sæstrengs er talinn vera á bilinu 2,8 til 3,9 milljarðar króna,

eftir því hvaða leið verður valin.
Meðal hugmynda um útfærslu er
að ræða við Færeyinga sem hafa
þegar ákveðið að leggja annan
streng.
Verði ákvörðun tekin um lagninu strengs á næstu vikum má
gera ráð fyrir að undirbúningur
og rannsóknir taki mestan hluta
næsta árs og að lagning strengsins
færi fram árið 2008. Þá væri hægt
að taka hann í notkun seint á árinu
2008.

2!-«4 Að venju verða áramótabrennur víða um land. Alls verða
11 brennur í Reykjavík. Stóru
brennurnar eru fjórar. Þær eru
við Ægisíðu, Gufunes, Geirsnef
og við Rauðavatn og verður
kveikt í þeim klukkan 20.30.
Brennurnar eru í tveimur
stærðarflokkum, þar sem
Eldvarnareftirlitið hefur tekið
mið af aðstæðum og umhverfi við
brennustaðinn og ákvarðað
stærðina. Sjö brennur eru alfarið
á ábyrgð framkvæmdasviðs
Reykjavíkurborgar, svokallaðar
„borgarbrennur“, en starfsmenn
framkvæmdasviðs veita jafnframt þjónustu við aðrar brennur.
Brennum hefur fækkað um eina
síðan í fyrra, en þá var einnig lítil
brenna í Ártúnsholti.
Starfsmenn hverfastöðva
framkvæmdasviðs verða við
móttöku og uppröðun í bálköstum
til klukkan 12 á gamlársdag. 

"2%..52 
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SALVAR FRETTABLADIDIS
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(¾TTA GETUR SKAPAST ÖEGAR HESTAR ¹ ÒTIGANGI F¾LAST VEGNA FLUGELDASPRENGINGA

Hross óhress með flugelda
2!-«4 Flugeldasprengingar fara

oft verr í dýr en menn, og getur
jafnvel hætta skapast af. Hross eiga
til að fælast þegar þau verða hrædd
og vaða yfir skurði og girðingar.
„Þetta er ekki svo mikið vandamál hér í þéttbýlinu þar sem allir
hestarnir eru inni, en í dreifbýlinu
er þetta mun hættulegra,“ segir
Bjarni Finnsson, formaður Hestamannafélagsins Fáks.
„Þetta eru hjarðdýr þannig að
heilu flokkarnir taka á rás þegar
einhverjir verða hræddir. Að
nokkru leyti venjast hrossin
þessum hamagangi en maður er
alltaf svolítið smeykur þegar
áramótin nálgast.“
Bjarni segir í raun lítið hægt
að gera til að fyrirbyggja að
hrossin fælist við flugeldasprengingar. „Það er best að
setja hestana inn eftir því sem er
hægt, og svo þarf líka að passa
að girðingarnar séu í lagi. Þú
kemur ekki í veg fyrir sprengingarnar.“

+L 
6IÈ GISÅÈU BORGARBRENNA
'EIRSNEF BORGARBRENNA
¥ 'UFUNESI VIÈ GÎMLU ÎSKUHAUG
ANA BORGARBRENNA
&YLKISBRENNA VIÈ 2AUÈAVATN
,)4,!2 "2%..52

+L 
6IÈ 3UÈURHLÅÈAR NEÈAN VIÈ &OSS
VOGSKIRKJUGARÈ BORGARBRENNA
6IÈ 3UÈURFELL BORGARBRENNA
,EIRUBAKKI VIÈ "REIÈHOLTSBRAUT
BORGARBRENNA
+LÁBERG ¹ +JALARNESI BORGARBRENNA
¥ 3KERJAFIRÈI GEGNT 3KILDINGANESI
 p 
6ESTAN ,AUGAR¹SVEGAR ¹ MËTS VIÈ
6ALBJARNARVÎLL
+L 
6IÈ ²LFARSFELL
"2%..52 ¥ .'2%..) 2%9+*!6¥+
52 +L 

6ALHÒSAH¾È VIÈ 3ELTJARNARNES
6IÈ 4RÎÈ ¹ LFTANESI 
6IÈ 6ALLATORG Å (AFNAFIRÈI
6IÈ !RNARNESVOG 'ARÈAB¾
¥ +ËPAVOGSDAL
6IÈ 6ARM¹ -OSFELLSB¾
 '!.') 6ANDAM¹LIÈ ER MEIRA Å DREIFBÕLI ÖAR SEM HESTAR GANGA LAUSIR ÒTI &¾LIST ÖEIR
GETA ÖEIR TEKIÈ ¹ R¹S OG FARIÈ YFIR SKURÈI OG GIRÈINGAR
&2¡44!",!¨)¨(!2)

Önnur ráð eru til dæmis að hafa
kveikt ljós í hesthúsinu og útvarpið í gangi til þess að minnka áhrif

sprenginganna. Sumir líma einnig
svarta plastpoka fyrir glugga til
að fela ljósaganginn.
SÖS

3J¹ N¹NARI UPPLÕSINGAR OG KORT YFIR
BRENNUR Å 2EYKJAVÅK ¹ VEF 2EYKJA
VÅKURBORGAR WWWRVKIS
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Gleðilegt ár
Við færum landsmönnum öllum hugheilar óskir um farsælt komandi
ár um leið og við þökkum viðskiptavinum ánægjuleg samskipti og
traustið sem við höfum notið af þeirra hálfu á árinu sem er að líða.
Lifið heil á nýju ári.
Starfsfólk Toyota
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 DESEMBER  35..5$!'52

RIÈ  MEÈAL ÖEIRRA BESTU FR¹ UPPHAFI M¾LINGA

¥SLANDSPËSTUR GERIR R¹ÈSTAFANIR

Hlýrra veður en í meðalári

Póstkössum
læst yfir áramót

6%¨52 Hlýtt var um land allt árið

2006. Árið er meðal hlýjustu ára
hér á landi frá upphafi mælinga.
Þetta kemur fram í yfirliti frá
Veðurstofu Íslands um veðurfar á
árinu sem er að líða.
Sunnanlands var árið sólríkara
en að meðaltali, en í slöku meðallagi fyrir norðan. Hæsti hiti sem
mældist á landinu var í Ásbyrgi
hinn 3. ágúst og mældist hitinn
þar 25,7°C. Lægsti hitinn mældist
á Brúarjökli 18. nóvember, 26,1°C.
Úrkoma var í ríflegu meðallagi, en árið sker sig ekki úr hvað
hana varðar. Mesta úrkoman á
einum sólarhring mældist í Kvískerjum í Öræfum 20. desember,

35-!2",¥¨! (ITI VAR FYRIR OFAN MEÈALLAG

¹RIÈ  ¹ SUÈURLANDI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

175,3 mm. Síðastliðinn vetur var
mjög hlýr, í Reykjavík og á Akureyri sá fjórði hlýjasti frá upphafi
mælinga. Sömuleiðis var snjólétt,

sérstaklega um landið norðaustanog austanvert. Veturinn var sá
sjötti í samfelldri röð snjólítilla
vetra í Reykjavík.
Vorið var ívið kaldara en í meðallagi, afar sólríkt var í Reykjavík
og hafa aðeins einu sinni mælst
fleiri sólskinsstundir að vori og
það var árið 1924. Sumarið byrjaði
hægt, sérstaklega á suðvesturhorninu og voru sólskinsstundir
sumarsins í tæpu meðallagi.
Desember var kaldur í byrjun, en
síðustu vikur fyrir jól hafa verið
hlýjar og illviðrasamar þar sem
skriður féllu, ár flæddu yfir bakka
sína og ollu tjóni á Norðurlandi og
í Hvítá og Ölfusá í Árnessýslu. RH

Háhraðanet smærri
byggða í spennitreyju
",!¨!'-52 "LAÈAG¹MAR HAFA VERIÈ

T¾MDIR TIL AÈ KOMA Å VEG FYRIR ÅKVEIKJU

+OMIÈ Å VEG FYRIR ÅKVEIKJUR

Sorpa tæmir
blaðagáma
2!-«4 Allir blaðagámar

höfuðborgarsvæðisins hafa verið
tæmdir fyrir áramótin til að
koma í veg fyrir íkveikju á
gamlárskvöld. Eigendur
gámanna, Sorpa ehf., hafa staðið í
ströngu við að fjarlægja allan
eldsmat en einnig verða 20
blaðagámar sem oftast hafa orðið
fyrir íkveikju fjarlægðir fyrir
kvöldið.
Samkvæmt Kristjáni Henryssyni, aðstoðarstöðvarstjóra hjá
Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, þurfti að sinna um 30
útköllum vegna íkveikju í
blaðagámum um síðustu áramót
og þess vegna var ákveðið að
reyna að koma í veg fyrir að
óprúttnir brennuvargar léku
sama leik í ár. Þess má einnig
geta að Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur sinnt fjórum
útköllum vegna íkveikju í
blaðagámum um helgina.
RH

,%)¨2¡44).'
,ÎGREGLAN ER EKKI AÈ RANNSAKA HVORT
*ËN ! %INARSSON STARFANDI FOR
STÎÈUMAÈUR "YRGISINS HAFI FRAMIÈ
KYNFERÈISBROT EINS OG M¹TTI SKILJA ¹
GREIN Å &RÁTTABLAÈINU Å G¾R ,ÎGREGLAN
RANNSAKAR HINS VEGAR MEINT KYNFERÈIS
BROT OG FJ¹RM¹LAMISFERLI 'UÈMUNDAR
*ËNSSONAR "EÈIST ER VELVIRÈINGAR ¹
ÖESSUM MISTÎKUM

Uppbyggingu háhraðanetkerfis um landið hefur lítið miðað að undanförnu þar
sem sveitarfélög og fjarskiptafyrirtæki bíða aðgerða Fjarskiptasjóðs. Formaður
sjóðsins segir verið að kortleggja markaðinn og að útboða sé að vænta.

0«3452 Íslandspóstur mun læsa
póstkössum sínum sem eru
utanhúss á höfuðborgarsvæðinu
um áramótin líkt og gert hefur
verið undanfarin ár. Gripið er til
þessara ráðstafana vegna
ítrekaðra skemmda á póstkössum
í kringum áramót.
Hægt verður að koma einu
bréfi í einu ofan í kassana en ekki
opna þá þannig að hægt sé að koma
stærri bréfum í þá. Viðskiptavinum sem þurfa að koma þannig
bréfum til skila er bent á að nýta
sér póstafgreiðslur og póstkassa
sem eru innandyra. Kassarnir
verða væntanlega opnaðir aftur
um miðjan janúar.
ÖSJ

(5 *).4!/ &ÁKK NÕ¹RSKVEÈJU FR¹ LEIÈTOGA

+ÒBU

&ÅDEL +ASTRË

Býður Hu Jintao
gleðilegt nýtt ár

&*!23+)04) Fjöldi byggða og búa

+²"! !0 Dagblað Kommúnista-

um allt land er enn utan háhraðanetsambands þrátt fyrir að í fjarskiptaáætlun til ársins 2010 segi
að „allir landsmenn sem þess óska
geti tengst háhraðaneti og notið
hagkvæmrar og öruggrar fjarskiptaþjónustu“. Ekki er tiltekið
hvenær allir sem þess óski eigi að
geta tengst háhraðaneti en greinilegt að vilji yfirvalda stendur til
að það verði fyrir árslok 2010.
Með stofnun Fjarskiptasjóðs í
byrjun árs stóðu vonir til að skriður kæmist á málið. Ríkisstjórnin
ákvað að veita 2,5 milljörðum
króna af söluandvirði Símans til
sjóðsins og af þeim peningum á að
verja um það bil 1.400 milljónum
til háhraðatenginga á þeim svæðum sem fyrirtæki á markaði sjá
sér ekki hag í að þjónusta.
Svanfríður Jónasdóttir, bæjarstjóri Dalvíkurbyggðar, er meðal
sveitarstjórnarmanna sem gagnrýna að lítil hreyfing sé á málinu.
„Málið er bara í
frysti og það hreyfir sig enginn. Allir
eru að bíða eftir
Símapeningunum,“ segir Svanfríður og telur
ástandið bagalegt.
36!.&2¥¨52
Háhraðateng*«.!3$«44)2
ing er lífsnauðsynleg hverju byggðalagi sem væntir
framþróunar.
Friðrik Már Baldursson, formaður Fjarskiptasjóðs, segist
skilja afstöðu Svanfríðar og annarra sömu skoðunar enda sé málið
í hálfgerðri pattstöðu. Hann sjái
þó fram á að efnt verði til útboðs á

flokks Kúbu sagði frá því í gær
að Fídel Kastró, leiðtogi Kúbu,
hefði hringt í sendiherra Kína í
Havana til að biðja hann fyrir
áramótakveðju til Hu Jintao,
forseta Kína.
Fréttin virðist til þess fallin að
styrkja íbúa eyjunnar í þeirri trú
að Kastró sé enn á batavegi, fimm
mánuðum eftir alvarlega
skurðaðgerð.
Kastró hefur ekki sést
opinberlega síðan 31. júlí, þegar
hann tilkynnti að hann hygðist
taka sér tímabundið frí vegna
skurðaðgerðar. Varnarmálaráðherrann, Raúl Castro, stjórnar
landinu í fjarveru bróður síns. SGJ
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((2!¨!4%.').' 6ERJA ¹  MILLJËNUM KRËNA TIL AÈ KOMA UPP ÎRUGGU OG ÎFLUGU
TÎLVUSAMBANDI ¹ SV¾ÈUM SEM FJARSKIPTAFYRIRT¾KI SJ¹ SÁR EKKI HAG Å AÈ ÖJËNUSTA ¹N
RÅKISSTUÈNINGS 'AGNRÕNT ER AÈ VERKIÈ GANGI SEINT

næstu mánuðum. „Það þarf að
kortleggja hvar þjónusta er veitt
og af hverjum. Ef markaðurinn
leysir málið á tilteknu svæði er
okkur ekki heimilt
að fara inn á það
þar sem við þurfum
að
fylgja
ströngum reglum
um
ríkisstyrki.“
(*,-!2
Starfsmenn sjóðs2.!3/.
ins hafa farið um
landið og rætt við fjölmarga sveitarstjórnarmenn og viðræður við
enn fleiri standa fyrir dyrum. „Við
stefnum á að efna til útboðs á
næstu mánuðum,“ segir Friðrik en
ítrekar að lúta þurfi afar ströngum reglum og því hafi verkið tekið
þetta langan tíma.

Hjálmar Árnason alþingismaður situr einnig í stjórn Fjarskiptasjóðs og hefur, líkt og Friðrik Már,
ríkan skilning á
óþolinmæði fólks
vítt og breitt um
landið.
„Spennitreyjan kemur til
af því að fjarskiptafyrirtækin
hafa ekki áhuga
&2)¨2)+ -2
nema markaður sé
"!,$5233/.
til staðar og við
erum að reyna að brúa það bil.“
Hann segir menn leggja sig fram
við að láta þetta ganga eins hratt
og hægt er. „Þetta mun koma og
það verður fyrr en síðar og þetta
mun valda byltingu í fjarskiptum
á Íslandi,“ segir Hjálmar.
BJORN FRETTABLADIDIS

&RAMKV¾MDASTJËRI 0ALERMO

Fékk kiðlingshaus í jólagjöf
¥4!,¥! !0 Framkvæmdastjóri
ítalska knattspyrnuliðsins
Palermo, Rino Foschi, fékk
óvænta jólagjöf í ár, en í pakkanum reyndist vera afskorið höfuð
af ungri geit, alþakið blóði.
Foschi fékk pakkann í pósti 22.
desember og setti hann undir
jólatréð. Konan hans opnaði
pakkann og varð henni bilt við
þegar hún sá innihaldið.
„Þetta voru erfið jól, sérstaklega fyrir fjölskyldu mína,“ sagði
Foschi. „Konan mín fékk áfall
þegar hún opnaði pakkann, en ég
held að þetta hafi átt að vera
brandari. Kannski var einhverjum
illa við leikmannakaup liðsins.“ SGJ
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ÞETTA VAR MJÖG GOTT ÁR

Á árinu, sem nú er að líða, settum við aukinn kraft í starfsemi okkar og
mótuðum farsæla stefnu í rekstri og þjónustu. Fyrirtæki, sem tengjast
flugstarfsemi og ferðaþjónustu, voru sameinuð undir merki Icelandair
Group og sett á almennan hlutabréfamarkað í desember. Einnig varð
Icelandair fyrir valinu sem „Markaðsfyrirtæki ársins 2006”.
Við erum sannfærð um að breytingar á skipulagi og í starfsemi félagsins
eiga eftir að bera góðan ávöxt á árinu 2007. Með vorinu bætast nýir
áfangastaðir inn í leiðakerfi Icelandair, Bergen, Gautaborg og Halifax,
og ferðum verður fjölgað til nokkurra áfangastaða. Jafnframt ætlum við
að halda upp á að árið 2007 verður félagið 70 ára gamalt.
Við óskum landsmönnum öllum farsæls komandi árs og þökkum þeim
ánægjuleg samskipti á árinu sem er að líða.
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3ADDAM (USSEIN VAR TEKINN AF LÅFI Å G¾RMORGUN FYRIR Ö¹TT SINN Å FJÎLDAMORÈUM

Saddam hengdur fyrir sólarupprásrás
Veist þú hvar Stykkishólmur er?
*¹
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Horfir þú á áramótaskaupið?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

¶JËÈARSORG VEGNA 3ADDAMS

Fánar í hálfa
stöng í Líbýu
,¥"µ! !0 Múammar Gaddafi,

leiðtogi Líbýu, lýsti í gær yfir
þriggja daga þjóðarsorg vegna
aftöku Saddams Hussein og
afboðaði öll
hátíðarhöld
vegna helgihátíðar múslíma
Eid al-Adha.
Fánar landsins
voru einnig
dregnir í hálfa
stöng.
Í fyrradag -²!--!2 '!$$!&)
hafði Gaddafi 3YRGIR L¹T 3ADDAMS
lýst því yfir að (USSEIN
réttarhöldin yfir Saddam hefðu
verið ólögleg og að hann hefði átt
að svara til saka fyrir alþjóðlegum
dómstól.
Abdul-Kader Bajammal,
forsætisráðherra Yemen, tók í
sama streng og biðlaði til Bandaríkjaforseta að þyrma lífi
Saddams.
SGJ

0ALESTÅNUMENN SYRGJA

Harmi slegnir
yfir aftökunni
0!,%34¥.! !0 „Palestína er
arabaríki,“ voru seinustu orð
Saddams Hussein áður en hann
var tekinn af lífi í gærmorgun.
Fjöldi Palestínumanna er harmi
sleginn yfir andláti fyrrverandi
Íraksforseta, en hann var einn
þeirra helsti bandamaður í
frelsisbaráttunni.
„Við heyrðum af píslarvættisdauða hans og ég sver til guðs að
ég var djúpt hrærður,“ sagði
Khadejeh Ahmad í Qadoraflóttamannabúðunum á Vesturbakkanum.
Saddam studdi við Palestínumenn á margvíslegan hátt, til
dæmis með fjárútlátum til
fjölskyldna fallinna hermanna og
sjálfsmorðsárásarmanna.
SGJ

¥2!+ !0 Saddam Hussein, fyrrverandi forseti Íraks, var tekinn af lífi
fyrir sólarupprás í gærmorgun, 69
ára að aldri.
Fyrir tæpum tveimur mánuðum
var Saddam fundinn sekur af íröskum dómstólum fyrir þátt sinn í
dauða 148 sjía-múslíma frá Dujail.
Hæstiréttur hafnaði áfrýjun hans
og skipaði að hann yrði tekinn af lífi
innan þrjátíu daga. Réttarhöld yfir
honum vegna þjóðarmorðs á Kúrdum munu líklega halda áfram þrátt
fyrir aftökuna.
Saddam var svartklæddur og
hélt á Kóraninum þegar hann gekk
sín seinustu skref í fylgd með írösku
böðlunum. Hann hafnaði boði þeirra

um að fá hettu yfir höfuðið.
„Allah er mikill, þjóðin mun
sigra og Palestína er arabaríki,“
hrópaði Saddam þegar snaran var
sett um háls hans. Einræðisherrann
virtist rólegur á sinni hinstu stundu
við gálgann.
Talið er að Saddam verði jarðsettur nálægt heimabæ sínum, Tikrit, á næstunni. „Hann óskaði einskis,“ sagði al-Askari. „Hann vildi að
Kóraninn sem hann hélt á yrði
afhentur manni að nafni Bander.“
SGJ

(). ().34! 345.$ -YNDBAND FR¹ ÅRASKRI

SJËNVARPSSTÎÈ SÕNIR AÈDRAGANDA AFTÎKU
EINR¾ÈISHERRANS &2¡44!",!¨)¨!0

Saddam Hussein
ríkti í aldarfjórðung
Fyrrverandi einræðisherra Íraks hefur verið tekinn af lífi, þremur árum eftir að
bandarískir hermenn fundu hann í felum í neðanjarðarskýli skammt frá Tikrit.
¥2!+ Saddam Hussein, fyrrverandi

forseti Íraks, var við völd frá 16.
júlí árið 1979 til 9. apríl 2003. Hann
var meðal illræmdustu einræðisherra sögunnar og á sér fáa málsvara á Vesturlöndum.
Frá upphafi leit Saddam á sjálfan sig sem byltingarleiðtoga sem
vildi gera viðamiklar félagslegar
umbætur í Írak. Veraldleg arabísk
þjóðernisstefna var jafnan meginlína Baath-flokksins, sem Saddam
gekk til liðs við strax tvítugur að
aldri. Eftir að hann komst til valda
árið 1979 kom hann fljótlega upp
lýðræðisstofnunum í vestrænum
anda og beitti sér af fullum krafti
bæði til að halda íhaldsáhrifum
íslams í skefjum og til að halda
saman hinum ólíku þjóðernishópum landsins – sjíum, súnníum og
Kúrdum.
Sjálfur var Saddam súnní-múslími, fæddur í Tikrit árið 1937, og á
valdatíð hans hafa súnní-múslímar í
raun verið allsráðandi í landinu þótt
þeir séu í minnihluta. Hann kom
félögum sínum og ættingjum í
helstu valdastöður og stjórnaði
þeim með harðri hendi. Hann náði
fljótt sterkum tökum á öllum valdastofnunum landsins, stofnaði sína
eigin öryggislögreglu og sýndi óvinum sínum vægðarlausa grimmd.
Hikaði jafnvel ekki við að láta
myrða eigin ættingja ef þeir féllu
úr náðinni.
Hann kvæntist þrisvar sinnum,
eignaðist sex börn og tveir sona
hans, Uday og Qusay, þóttu engir
eftirbátar hans í grimmdinni. Þeir
féllu fyrir byssukúlum bandarískra
hermanna árið 2003.
Víða í heimi araba og múslíma
naut Saddam Hussein óblandinnar
aðdáunar fyrir að standa uppi í hár-

6)¨"2®'¨ 5-(%)-3).3 6)¨
!&4®+5 3!$$!-3 (533%).
b!FTAKA ER ALLTAF SORGARTÅÈINDI JAFNVEL
ÖËTT MANNESKJAN SÁ SEK UM ALVAR
LEGA GL¾PIm
4ALSMAÈUR P¹FA
b!È KOMA 3ADDAM Å HENDUR RÁTT
VÅSINNAR MUN EKKI STÎÈVA OFBELDIÈ
Å ¥RAK EN ER MIKILV¾G VARÈA ¹ LEIÈ
¥RAKS TIL AÈ VERÈA LÕÈR¾ÈI SEM GETUR
STJËRNAÈ HALDIÈ SÁR VIÈ OG VARIÈ SIG
OG VERIÈ BANDAMAÈUR OKKAR Å STRÅÈ
INU GEGN HRYÈJUVERKUMm
'EORGE "USH "ANDARÅKJAFORSETI
b3ADDAM GREIÈIR HÁR VERÈIÈ FYRIR
MORÈIN ¹ TUGÖÒSUNDUM ¥RAKA ¡G
FINN FYRIR ¹ÈUR ËÖEKKTRI GLEÈITILFINN
INGU SEM LÅKIST ENGU ÎÈRU HVORKI
H¹TÅÈ BRÒÈKAUPI EÈA F¾ÈINGUm
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RÁTTINDASAMTÎK SEGJA ÖAU EKKI STANDAST VESTR¾NAR KRÎFUR

inu á bæði Ísrael og Bandaríkjunum. Frá upphafi stefndi hann að því
að gera Írak að forystulandi í MiðAusturlöndum en náði þó aldrei því
markmiði.
Þrjú meiriháttar stríð og harðar
refsiaðgerðir Sameinuðu þjóðanna
hafa gengið nærri írösku þjóðinni á
valdatíð Saddams. Fyrst áttu Írakar
í stríði við nágrannaríkið Íran árin
1980 til 1988. Árið 1990 hófst síðan
Persaflóastríðið við Bandaríkjamenn, sem réðust inn í Írak eftir að
Írakar höfðu ráðist inn í Kúveit. Í
framhaldi af því stríði voru lagðar
þungar efnahagslegar refsiaðgerðir á Íraka sem lömuðu allt þjóðlíf,
þar á meðal alla heilbrigðisþjónustu
og verslun.
Á síðustu árum, meðan áhrifa
refsiaðgerðanna gætti hvað mest,
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tók Saddam Hussein hins vegar upp
á því að skrifa skáldsögur, hefur
samið fjórar slíkar og kom sú fyrsta
út árið 2000 en þá síðustu er hann
sagður hafa lokið við í mars árið
2003, fáeinum dögum áður en
bandarískir hermenn réðust inn í
landið. Hún kom svo út í Japan fyrir
skömmu.
Það var síðan í mars árið 2003
sem Bandaríkjamenn og Bretar
réðust inn í Írak undir því yfirskini
að þar væri að finna gereyðingarvopn sem heiminum stafaði hætta
af. Ekkert reyndist hæft í því en sú
styrjöld hefur kostað hundruð þúsunda Íraka lífið og með henni lauk
jafnframt valdaferli einræðisherrans illræmda, sem nú hefur verið
tekinn af lífi.
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¥2!+ !0 Að minnsta kosti 46 Írak-

ar létust í sprengingum í Írak í
gær. Einni sprengju hafði verið
komið fyrir í sendiferðabíl á fiskmarkaði í hverfi sjía-múslíma í
bænum Kufa, suður af Bagdad.
Maðurinn sem sakaður var um
að hafa lagt bifreiðinni var króaður af og drepinn af trylltum múg
þegar hann gekk burt frá sprengingunni.
Önnur sprenging olli dauða 15
óbreyttra borgara og særði 25 í
öðru hverfi í Bagdad.
Ekki er víst að árásirnar hafi
verið bein afleiðing aftöku Saddams Hussein, en ein helsta hátíð
sjía-múslíma, Eid al-Adha, er
gengin í garð og fjöldi manns var
á ferli að kaupa inn fyrir fjögurra
daga hátíðahöld.
Búist var við miklum átökum í
kjölfar aftökunnar, en ofbeldi
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hefur ekki færst í aukana síðan
Saddam var tekinn af lífi, en nokkuð var um friðsamleg mótmæli.
Bandaríkjaher tilkynnti í gær
um dauða fimm hermanna, en
dauðsföll bandarískra hermanna
í Írak í mánuðinum eru orðin 108
talsins. Fleiri bandarískir hermenn hafa nú látist í desember en

í nokkrum öðrum mánuði ársins.
Alls hafa að minnsta kosti
2.997 bandarískir hermenn látist frá upphafi stríðs í mars
árið 2003.
Að meðaltali hafa 76 Írakar
látist á dag í átökum í desembermánuði, samkvæmt talningu AP
fréttastofunnar.
SGJ

Starfsfólk Kreditkorts hf. óskar landsmönnum öllum
gleðilegs nýs árs. Við vonum að samskiptin á nýju ári
verði jafn ánægjuleg og á því sem er að líða.
Afgreiðsla okkar að Ármúla 28, 108 Reykjavík verður lokuð þriðjudaginn 2. janúar 2007. Símavakt verður eins og á kvöldin og um helgar.
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$¾MDUR Å M¹NAÈAR FANGELSI

Fallist á kröfu aðstandenda

Með mjög gróft
barnaklám

$«-3-, Sýslumaðurinn í Reykja-

Hvað heitir nýr dómari við
Héraðsdóm Reykjavíkur?

 Hver leiðir lista vinstri
grænna í Suðvesturkjördæmi?

 Hver mun gera kvikmynd um
ævi tónlistarmannsins James
Brown?
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3KILAÈI HRAUNMOLUM

Kona óttaðist
reiði guðanna
&«,+ Á Þorláksmessu barst

Ferðamálastofu pakki frá konu í
Kanada sem í voru tveir litlir
hraunmolar. Konan hafði tekið
hraunmolana með sér til Kanada
frá Íslandi eftir að hafa ferðast
um landið í sumar.
Í bréfi sem fylgdi pakkanum
sagði konan ógæfuna hafa elt sig
eftir að hún kom heim úr ferð
sinni um Ísland. Konan tengdi
ólán sitt við hraunmolana, því á
Havaíeyjum væru ferðamenn
varaðir við að taka hraun úr
náttúrunni þar sem það ylli reiði
guðanna að hrófla við henni. Hún
sagði að hugsanlega ætti þetta
einnig við um hraunmola úr
náttúru Íslands og þess vegna
vildi hún láta skila hraunmolunum aftur til síns heima í náttúrunni.
IFV
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&AÈIR D¾MDUR
.ORSKUR STJÒPFAÈIR ¾TTLEIDDRAR STÒLKU
VAR ¹ FIMMTUDAG D¾MDUR Å HÁRAÈS
DËMI «SLËAR Å .OREGI Å ¹TTA ¹RA FANG
ELSI FYRIR ÅTREKAÈA MISNOTKUN ¹ HENNI
&YRIR RÁTTI KOM FRAM AÈ UM ÖÒSUNDIR
NAUÈGANA V¾RI AÈ R¾ÈA ¹ ¹TTA ¹RA
TÅMABILI EÈA FR¹ ÖVÅ HÒN VAR TËLF ¹RA
GÎMUL OG AÈ HANN HEFÈI HËTAÈ AÈ
SENDA HANA AFTUR TIL HEIMALANDS SÅNS
SEGÈI HÒN FR¹ ATH¾FI HANS &AÈIRINN
NEITAÈI SÎK

(EILARI F¾R FIMM ¹R
3EXTUGUR ANDLEGUR HEILARI VAR ¹
FIMMTUDAG D¾MDUR Å HÁRAÈSDËMIN
UM Å 6¼RMLAND Å 3VÅÖJËÈ Å FIMM ¹RA
FANGELSI FYRIR AÈ NAUÈGA FJËRT¹N ¹RA
bSJÒKLINGIm SÅNUM SEM OG FYRIR AÈ
HAFA KYNFERÈISLEGA MISNOTAÈ SEX AÈRAR
KONUR -AÈURINN SAGÈIST VERA Å SAM
BANDI VIÈ FRAMLIÈINN KÅNVERSKAN L¾KNI
AÈ NAFNI ,U SEM HAFI Å RAUN TEKIÈ YFIR
LÅKAMA SINN MEÈAN ¹ bL¾KNINGUNUMm
STËÈ

vík hefur fallist á kröfu aðstandenda Matthildar V. Harðardóttur
og Friðriks Á. Hermannssonar,
sem létust er skemmtibáturinn
Harpa steytti á Skarfaskeri í september í fyrra, um að eignir Jónasar Garðarssonar verði teknar í
löggeymslu á grundvelli niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur
frá 6. júní 2006.
Sýslumaðurinn féllst á ábendingu lögmanns aðstandenda um
að skemmtibátur Jónasar, sá hinn
sami og steytti á Skarfaskeri, yrði
í löggeymslu þar til dómur Hæstaréttar liggur fyrir í málinu.
Jónas var dæmdur í þriggja ára
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VIÈ SAMB¾RILEGAN B¹T OG ÖANN SEM NÒ
ER Å LÎGGEYMSLU
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fangelsi fyrir manndráp af gáleysi
og fyrir að hafa stýrt bátnum er
slysið varð undir áhrifum áfengis.

Dómur Jónasar er þyngsti dómur
sem fallið hefur hér á landi fyrir
brot af þessu tagi.
Óljóst er enn hvenær málið
verður tekið fyrir í Hæstarétti
en Jónas áfrýjaði niðurstöðu
héraðsdóms. Samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu Hæstaréttar er líklegast að málið verði
tekið fyrir í mars eða apríl en
málið er ekki komið á dagskrá
Hæstaréttar.
Jónas neitaði því fyrir dómi
að hafa stýrt bátnum er hann
steytti á skerinu en fjölskipaður
dómur komst að þeirri niðurstöðu að Jónas hefði verið við
stýrið.“
MH

$«-3-, Tæplega fimmtugur

maður var á fimmtudag dæmdur í
eins mánaðar skilorðsbundið
fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness
fyrir að hafa haft í vörslu sinni
tvær hreyfimyndir sem sýndu börn
á klámfenginn hátt.
Myndskeiðin fundust á tölvu
ákærða sem lögreglan lagði hald
á í Hafnarfirði síðastliðið sumar. Í
dómnum segir að um mjög gróft
klám sé að ræða. Maðurinn játaði
brot sitt skýlaust og sagði dómnum
að hann vildi leita úrræða til að
vinna bug á óeðlilegum kenndum
sínum. Hann hefur áður orðið
uppvís að því að hafa verið með
magn barnakláms á tölvu sinni. ÖSJ

Aukin samvinna við íbúa
Markmið nýs embættis lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins er að auka öryggi og öryggistilfinningu þeirra
sem búa, dvelja og starfa á svæðinu. Stefán Eiríksson lögreglustjóri boðar margvíslegar nýjungar í starfi
lögreglunnar. Þrjú lögregluembætti sameinast í eitt frá og með morgundeginum.
,®'2%',5-, Aukin samskipti og
samvinna lögreglu og almennings
svo og stóraukið forvarnar- og
rannsóknarstarf í öllum þáttum
löggæslunnar er grunnurinn sem
nýtt embætti lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins byggir á. Hin
nýja skipan löggæslu á höfuðborgarsvæðinu, undir stjórn Stefáns
Eiríkssonar lögreglustjóra, tekur
gildi 1. janúar 2007.
Frá og með morgundeginum
verða þrjú lögregluembætti, Reykjavík, Kópavogur og Hafnarfjörður,
sameinuð í eitt. Átta sveitarfélög,
nær 200 þúsund íbúar verða undir
embætti lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins. Lögreglumenn verða
340-350, en heildarfjöldi starfsmanna um 450 manns.
„Unnið hefur verið að undirbúningi þessarar breytingar á síðari
helmingi þessa árs, enda að fjölmörgu að hyggja,“ segir Stefán. „Þar
má nefna flutning allra starfsmanna
frá embættunum þrem yfir til hins
nýja. Þá var farið yfir húsnæðismálin og ýmis tæknileg atriði, til að
mynda varðandi tölvukerfi, símamál og heimasíður. Skipulagning nýs
vaktakerfis, nýrra rannsóknardeilda, nýrrar umferðadeildar og
fleiri þátta hefur krafist mikillar
vinnu starfsfólks embættanna.“
Stefán segir að hið nýja embætti
muni þróast í takt við þarfir íbúa
höfuðborgarsvæðisins. Fyrst og
fremst sé verið að þjóna þeirra þörfum.
„Við stefnum að því sem grundvallarmarkmiði að auka öryggi og
öryggistilfinningu þeirra sem búa,
dvelja og starfa á höfuðborgarsvæðinu. Þessu stefnum við að með
því að auka sýnilega löggæslu,
þannig að almenningur verði þess
var að lögreglan er á ferðinni og
skiptir sér af málum sem upp koma
í þjóðfélaginu. Við leggjum einnig

áherslu á hverfa- og grenndarlöggæslu, sem hefur gefist afar vel hér
á landi. Forvarnarstarfið er einnig
mikilvægt. Þar má nefna umferðarlöggæsluna. Varðandi hana sjáum
við fyrir okkur gott samstarf við
sveitarfélög, skóla, stofnanir, fyrirtæki á borð við tryggingafélög og
fleiri. Loks leggjum við áherslu á að
gera rannsóknir sakamála betri og
skilvirkari þannig að málin gangi
hraðar fyrir sig og gæðin aukist.
Stærra embætti býður upp á aukna
sérhæfingu, meðal annars með því
að setja upp sérstaka deild sem
mun annast rannsóknir kynferðisbrota. Þá má auka sérhæfingu í
öðrum rannsóknardeildum með því
að skipta rannsóknarlögreglumönnunum upp í hópa þar sem hver
hópur einbeitir sér að ákveðinni
tegund afbrota.“
Stefán segir að tegundir afbrota
verði greindar niður eftir hverfum
og svæðum. Þessum upplýsingum
verði miðlað til viðkomandi íbúa,
ekki síst í þeim tilgangi að fólk geti
áttað sig á hvað það geti gert til að
vinna gegn óheppilegri þróun í samstarfi við lögreglu. JSS FRETTABLADIDIS
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LÅTA ¹ UPPLÕSINGAMIÈLUN SEM LYKILATRIÈI -IÈLAÈ VERÈI UPPLÕSINGUM EFTIR FÎNGUM TIL
FËLKSINS SEM BÕR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 2EYNT VERÈI AÈ SJ¹ TIL ÖESS AÈ ÅBÒAR ¹ HVERJU
SV¾ÈI FYRIR SIG F¹I UPPLÕSINGAR UM STÎÈU M¹LA ¹ SÅNU SV¾ÈI OG GETI JAFNFRAMT KOMIÈ
UPPLÕSINGUM TIL LÎGREGLU ¶ETTA VERÈI GERT MEÈ AÈSTOÈ NETSINS HVERFIS OG B¾JARBLAÈA
OG FUNDUM MEÈ ÅBÒUNUM

3KIPURIT EMB¾TTIS LÎGREGLUSTJËRA HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS
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.Õ NORSK ÅTÎLSK RANNSËKN ¹ ¹RSTÅÈABUNDNUM SKAPSVEIFLUM

3KAMMDEGISÖUNGLYNDI ER MÕTA
Skammdegisþunglyndi
sem stafar af ljósskorti er bara
mýta sem fundin var upp í Bandaríkjunum árið 1984, er niðurstaða
tveggja vísindamanna frá Noregi
og Ítalíu.
Vidje Hansen, sálfræðiprófessor við háskólann í Tromsø, og
Greta Brancaleoni, ítalskur kollegi hans, tóku sig saman og mældu
skapsveiflur íbúa Tromsø og Ferrara á Ítalíu í nóvembermánuði.
Fyrrnefndi bærinn er á 69. breiddargráðu en sá síðarnefndi á 44.
breiddargráðu svo munurinn á
birtunni þar á veturna er mikill og
var nóvember valinn því samkvæmt skoðanakönnunum telja
bæði Norðmenn og Ítalir hann
vera erfiðasta mánuðinn.
„Við uppgötvuðum að skap- og
hegðunarsveiflur tengdust veðrinu almennt en ekki skorti á dags-
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birtu. Þar fyrir utan uppgötvuðum
við að Ítölunum fannst nóvember
enn erfiðari en okkur Norðmönnum, en þegar komið er fram í
desember, sem er virkilega dimmur, sögðu bæði Ítalar og Norðmenn
að þeim líkaði sá mánuður vel.
Þetta sýnir að það hriktir í stoðum
fyrirbærisins skammdegisþunglyndi,“ sagði Hansen í samtali við
fréttamenn norska blaðsins Aftenposten.
Árið 1984 stungu bandarískir
vísindamenn upp á því að vetrarþunglyndi stafaði af skorti á dagsljósi, en því lengra norður sem
farið er á hnettinum þeim mun
fleiri þjást af þessu árstíðabundna
þunglyndi.
En Hansen telur veðrið hafa
meira með dapurleika og orkuleysi á veturna að gera heldur en
ljósið, einkum vegna þess að mörg-

$)--!34) 4¥-) 23).3 3KAMMDEGIS
ÖUNGLYNDI ER BARA MÕTA KEMUR FRAM Å
NÕRRI EVRËPSKRI RANNSËKN

um Tromsø-búum finnst maí vera
einn versti mánuðurinn.
„Þetta segir mér að væntingar
breyta öllu um það hvernig fólk
upplifir veður. Í Norður-Noregi er
maður óánægðari með slæmt
sumar en slæman vetur,“ sagði
Hansen.
SMK

Við erum geðveikt ánægð
með 21.433.000 krónur
Vel heppnaðri söfnun lokið
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Með samstilltu átaki Sparisjóðsins, viðskiptavina hans og landsmanna safnaðist vegleg upphæð sem kemur í góðar þarﬁr.
Frábærar viðtökur sýna að fólk lætur geðheilbrigðismál sig máli skipta, sem gefur von um batnandi geðheilsu þjóðarinnar.
Sparisjóðurinn óskar viðskiptavinum sínum og landsmönnum öllum farsældar á nýju ári með þökk fyrir ánægjuleg samskipti
á árinu sem er að líða.
Sérstakar þakkir fá þeir sem gáfu sinn styrk – þetta var geðveikt góð söfnun!
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Glæpir og spilling varpa skugga á
stækkun Evrópusambandsins
Um áramótin verða Rúmenía
og Búlgaría 26. og 27. aðildarríki
Evrópusambandsins. Undirbúningi að aðild þeirra þykir mörgum
þó vera ábótavant.
Krasimir Dímítrov var á leið í mat
með vinum sínum á veitingahúsi
við fjölfarna götu í miðborg Sofíu.
Í þann málsverð komst hann
aldrei. Um leið og hann sté út úr
bíl sínum var dælt í höfuð hans og
búk byssukúlum úr skammbyssu
með hljóðdeyfi.
Slík morð um hábjartan dag –
auk byssubardaga glæpagengja
og sprengna í bílum og íbúðum –
eru orðin hluti af hversdagslífinu í
þessu fátæka fyrrverandi kommúnistaríki sem nú um áramótin
fær fulla aðild að Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu.
Hinn 42 ára gamli Dímítrov var
þekktur
maður,
fyrrverandi
atvinnumaður í blaki sem hafði
auðgast þokkalega á viðskiptum,
og fjöldi fólks var nærstatt er
hann var skotinn á stilltu kvöldi í
nóvember. En ekkert vitni gaf sig
fram við lögreglu.

4VÎ MAFÅUMORÈ ¹ VIKU
Yfir 100 slík morð hafa verið
framin í Sofíu á síðastliðnum fimm
árum, sem þýðir nærri því tvö á
mánuði að jafnaði. Ekki einn einasti morðingi hefur verið sakfelldur fram til þessa.
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Lögregla skýrir þessi morð að
mafíusið oftast þannig, að þar séu
„kaupsýslumenn að jafna sakirnar“, og þau séu gjarnan síðasta
skrefið. Á undan séu yfirleitt
gengnar morðhótanir með því að
koma sprengju fyrir undir bíl eða
heima við dyr viðkomandi.
Fáeinum dögum eftir morðið á
Dímítrov var annar kaupsýslumaður skotinn til bana úti á götu.
Sá hét Ruman Peshev og var talinn hafa átt í „nánum viðskiptatengslum“ við Dímítrov, að sögn
lögreglu.

6ILJA REKA AF SÁR SLYÈRUORÈIÈ
Ofbeldisaldan setur lögregluna og
dómskerfið í landinu í mikinn
vanda, því nú á endasprettinum
fyrir inngönguna í ESB höfðu búlgörsk yfirvöld metnað til að reka
af sér slyðruorðið. Í matsskýrslum ESB á aðildarundirbúningi
Búlgaríu var jafnan að finna harða
gagnrýni á óskilvirkni og spillingu
lögreglu- og dómskerfisins, mútuþægni embættismanna og skortinn á markvissri baráttu gegn
skipulagðri glæpastarfsemi, peningaþvætti og fleiri samfélagsmeinum.
Framkvæmdastjórn ESB hefur
ítrekað hvatt búlgörsk stjórnvöld
til að taka sig á í þessu tilliti.
Erindrekar ESB hafa auk þess
varað við því að allt að sjö milljarðar evra, andvirði 63 milljarða
króna, úr sameiginlegum sjóðum
sambandsins sem reiknað er með
að Búlgaría fái í styrki fram til
ársins 2013, gætu horfið í spillingarhítina.
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Talsmenn
Búlgaríustjórnar
staðhæfa að árangur sé að nást í
baráttunni gegn glæpum og spill-

ingu, og vona að með því muni hin
ESB-ríkin ekki nýta sér „öryggisákvæði“ sem fylgja aðildarsamn-

ingum bæði Búlgara og Rúmena.
Með því að virkja þessi öryggisákvæði gætu hin ESB-ríkin til að
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mynda neitað að viðurkenna
úrskurði búlgarskra dómstóla í
allt að tvö ár.

b%NGINN ER ËSNERTANLEGURm
Boris Velchev var fyrr á þessu ári
skipaður nýr ríkissaksóknari Búlgaríu, en skipan hans vakti vonir
um að barátta búlgarskra yfirvalda við hina grasserandi glæpastarfsemi styrktist. En hann viðurkennir að leigumorð og smygl á
fólki og eiturlyfjum séu enn vandamál sem séu erfið við að glíma.
Velchev hefur ráðið fyrrverandi saksóknara frá Hollandi sem
ráðgjafa í viðleitninni til að losa
lögreglu- og dómskerfið við spillta
og vanhæfa starfsmenn.
„Við eigum undantekningalaust
að uppræta spillinguna í öllum
sínum myndum, bæði meðal lágt
og hátt settra. Engum ætti að finnast hann vera ósnertanlegur,“ tjáði
hann blaðamönnum.
Nú þegar að því er komið að
stíga skrefið sem allt stjórnkerfi
landsins hefur stefnt að svo lengi
og fjölmiðlar í landinu hafa lýst
sem „lokaáfanganum að frelsi og
lýðræði“ er almenningur í landinu
á báðum áttum hvað sér eigi um
það að finnast.

!ÈILDARRÅKJUM %VRËPUSAMBANDSINS FJÎLGAR Å 
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%VRËPUSAMBANDINU EN ¹KV¾ÈI UM bÎRYGGIS
FYRIRVARAm MUNU TAKMARKA TÅMABUNDIÈ AÈGANG
ÖEIRRA AÈ NOKKRUM Ö¹TTUM %3" SAMSTARFSINS
ÖAR ¹ MEÈAL FRJ¹LSRI FÎR LAUNAFËLKS
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4EKUR MÎRG ¹R
En Klaus Jansen, sérfræðingur í
skipulagðri glæpastarfsemi og
forseti sambands þýskra rannsóknarlögreglumanna, segist óttast að það muni taka mörg ár að
uppræta spillingu í búlgörsku lögreglunni og dómskerfinu. Jansen
samdi skýrslu um stöðu þessara
mála fyrir framkvæmdastjórn
ESB fyrr á þessu ári.
Að sögn Jansens héldu sumir
þeirra lögreglumanna sem voru í
starfi
á
kommúnistatímanum
áfram eftir umskiptin, á meðan
aðrir hættu að þjóna ríkinu og
gengu öflum á hönd sem skapað
hafa hina blómstrandi undirheima
í landinu, enda eru margir reiðubúnir að „stytta sér leið“ að velmeguninni þegar fátækt og atvinnuleysi blasir annars við.
Nýlega tilkynntu brezk yfirvöld
að þau myndu senda rannsóknarlögreglumenn til Austur-Evrópulanda til að efla starfsaðferðir þarlendra kollega í að berjast gegn
glæpum. Ákvörðunin endurspeglar ótta um að rúmensk og búlgörsk
glæpagengi séu tilbúin að nýta sér
ESB-aðildina til að flytja skipulagða glæpastarfsemi út til hinna
aðildarríkjanna.

5GGUR Å BLAND VIÈ BJARTSÕNI
Þrátt fyrir opinbera bjartsýni er
ekki laust við að uggur sé í sumum
yfir því að þurfa að uppfylla
strangari staðla og kröfur ESB,
og samkeppnina á hinum opna
innri markaði Evrópu. Margir
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© GRAPHIC NEWS
binda þó vonir við að ESB-aðildin
hjálpi til við að festa lög og reglu í
sessi.

„Við erum augljóslega ófær um
að taka til í okkar eigin ranni,“
hefur AP-fréttastofan eftir Albenu

Hóf aðildarviðræður í október
2005 en hlé hefur
nú verið gert á þeim.

Milanovu, 38 ára gamalli kennslukonu. „En Evrópusambandið mun
láta okkur gera það.“
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(REINDÕRSHR¾ RAK ¹ LAND DAGINN
EFTIR AÈ (¹LSLËN TËK AÈ MYNDAST
EN MYNDIN ER TEKIN  SEPT
EMBER -ARGIR HÎFÈU ¹HYGGJUR
AF ÖVÅ HVAÈA ¹HRIF MYNDUN
(¹LSLËNS HEFÈI ¹ DÕRA OG JURTALÅF
¹ H¹LENDINU NORÈAN 6ATNAJÎKULS
3ÁRSTAKLEGA VAR R¾TT UM HVERT
HREINDÕRIN MYNDU HALDA SEM
¹ÈUR HÎFÈU HALDIÈ TIL ¹ SV¾ÈINU
(VERNIG HREINDÕRUNUM REIÈIR AF
VERÈUR LJËST ¹ N¾STU ¹RUM
-9.$ !2)."*®2. ¶/2"*®2.33/.

Tappinn settur í og Hálslón myndast
Umræður um Kárahnjúkavirkun og framkvæmdir á Austurlandi náðu hámarki á árinu. Þúsundir gengu með Ómari Ragnarssyni niður Laugaveg, allt í einu höfðu allir heyrt um Kringilsárrana norðan Vatnajökuls og fjöldi manns gekk um svæðið. Hálslón, miðlunarlón fyrir Kárahnjúkavirkjun, byrjaði svo að myndast 28. september þegar lokað var fyrir hjárennslisgöng Jökulsár á
Dal. Margir hafa orðið til þess að skrifa um Kárahnjúkavirkjun og myndun Hálslóns á árinu. Myndun Hálslóns verður því rifjuð
hér upp í myndum af svæðinu og af gestabók sem Guðmundur Ármannsson, bóndi á Vaði í Skriðdal, kom upp við kláf sem hann
setti einnig upp til að auðvelda för yfir í Kringilsárrana.
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SON SETTI UPP TIL AÈ AUÈVELDA FÎR YFIR Å +RINGILS¹RRANA SEKK
UR 6IÈ KL¹FINN VAR GESTABËK GEYMD SEM NÒ ER AÈ FINNA
¹ (ÁRAÈSSKJALASAFNI !USTURLANDS .¾R ALLIR ÖEIR SEM
FERÈUÈUST YFIR ¹ RANANN MEÈ KL¹FINUM RITUÈU NAFN SITT
Å BËKINA OG MARGIR MYNDSKREYTTU EINNIG UNDIRSKRIFTIR
SÅNAR EINS OG SJ¹ M¹ ¹ MYNDINNI HÁR TIL HLIÈAR
-9.$(*!,4) 34%&.33/.
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&RÁTTABLAÈIÈ MUN NÒ DAGLEGA BIRTA PISTLA
EFTIR LANDSKUNNA ¥SLENDINGA UM INNLENDA
VENDIPUNKTA 6ENDIPUNKTARNIR SNÒAST UM
MARKVERÈAR FRÁTTIR ¹ ¹RINU SEM EIGA ÖAÈ
SAMMERKT AÈ VERA FRÁTTIR UM EITTHVAÈ NÕTT
SEM GERÈIST EÈA BREYTINGAR SEM MUNU HAFA
¹HRIF TIL FRAMTÅÈAR

VIÐ ERUM Á NÝÁRSVAKTINNI

Við erum til taks

um áramótin
Orkan er sjaldan mikilvægari en einmitt á gamlárskvöld og nýársnótt.
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 áramótin.

Gleðilegt nýtt ár

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 35187 12/06

Starfsfólk Orkuveitu Reykjavíkur
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(VERNIG M¹ HAFA ÖETTA ¹R Å MINNUM

„Hika ei við það
mark sem vel er sett“
¶/234%).. 0,33/. 3+2)&!2

Þ

að ár sem við dagslok hverfur í rás aldanna geymir eins
og önnur sína sögu. Það hefur bæði verið tími framfara
og margvíslegra breytinga. Sumt af því sem gerðist
mun lifa og hafa áhrif langt fram á veg. Annað verður
skammlíf minning eins og gerist og gengur.
Brottför varnarliðs Bandaríkjanna eftir meir en hálfrar aldar
veru í landinu markaði vissulega mót tveggja tíma. Hjá því getur
ekki farið að í kjölfar þess verður að ýmsu að hyggja varðandi
stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu.
Íslensk fyrirtæki hafa enn á ný brotið nýjar lendur í fjárfestingum erlendis. Þar er unnið af metnaði og skarpskyggni í nýju
alþjóðasamfélagi viðskipta. Það hefur opnað smáum þjóðum ekki
síður en þeim stærri ný tækifæri.
En hvað sem öllu þessu líður má færa fyrir því gild rök að á
þessu ári hafi mestu máli skipt ræða Kristínar Ingólfsdóttur,
rektors Háskóla Íslands, 25. febrúar. Þar var lýst því markmiði
skólans að komast í fremstu röð vísinda- og kennslustofnana.
Einhverjum kann að hafa brugðið í brún. Vonandi er það svo
að sem allra flestir hafi hrokkið við. Víst er að þetta er hátimbrað
verkefni. Það kallar um margt á nýja hugsun og krefst framsýni
með trú á fjárfestingu í menntun.
Kjarni þessa máls er þó sá að þetta markmið er ekki hærra en
það sem fámenn og fátæk þjóð setti sér fyrir meir en öld: Að eignast eigin háskóla. Sú þjóð er nú í hópi þeirra ríkustu. Því marki
hefur hún náð ekki síst fyrir þá sök að hún er ágætlega menntuð.
Að baki febrúarræðu háskólarektors lá vönduð og markviss
stefnumörkun innan skólans. Niðurstaðan var með vissum hætti
svar við spurningu menntamálaráðherra sem skotið var fram
við upphaf þeirrar vinnu. Ráðherrann spurði einfaldlega hvað til
þyrfti svo að Háskólinn mætti komast í hóp þeirra hundrað bestu
í heiminum.
Svarið var afdráttarlaust. Nú stendur upp á stjórnmálin í
landinu að sýna fram á hvernig Háskólinn fær framlög og getur
að öðru leyti aflað tekna til þess að gera það sem til þarf svo að
markmiðinu megi ná.
Sýnt hefur verið fram á með rannsókn á íslenska hagkerfinu
að nærri lætur að helmingur allrar framleiðniaukningar á rætur
í fjárfestingu í háskólamenntun. Þessi staðreynd segir þá sögu
eina að ekki er unnt að ganga út frá því sem vísu að við höldum
stöðu landsins í hópi þeirra ríkustu ef við eigum ekki háskóla sem
stenst samanburð við það besta.
Ræða háskólarektors getur vitaskuld fallið í gleymsku og dá.
Það hefur áður orðið hlutskipti margs sem vel hefur verið hugsað og sagt. Slíkt bæri hins vegar vott um skammsýni sem þjóðin
hefur ekki efni á.
Við áraskipti fyrir meir en öld brýndi Hannes Hafstein landa
sína af skáldlegum þrótti til þess að þora að fylgja réttu og horfa
hátt. Og það á engu síður við nú að „hika ei við það mark, sem vel
er sett“.
Enginn á að þurfa að fara í grafgötur um að það er vel sett
mark að koma Háskóla Íslands í fremstu röð. Verði það að veruleika má lengi hafa þetta ár í minnum.
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BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

Ekkert blað?
Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu
fengið Fréttablaðið. En til vonar
og vara skaltu klippa þetta símanúmer
út og hringja ef blaðið berst ekki.

550 5600

- mest lesið

'LEYMDIST AÈ L¹TA VITA
+" BANKINN GAMLI ER NÒ ORÈINN
AÈ +AUPÖINGI ¶EGAR +AUPÖING OG
"ÒNAÈARBANKI SAMEINUÈUST HÎFÈU
EINHVERJIR STARFSMENN "ÒNAÈARBANKA
¹HYGGJUR AF ÖVÅ AÈ +AUPÖING MYNDI
GLEYPA HINN FORNFR¾GA "ÒNAÈARBANKA
OG M¹ ÖVÅ SEGJA AÈ SÒ HAFI NÒ ORÈIÈ
RAUNIN &YRST FRÁTTIST AF NAFNBREYTING
UNNI ¹ FORSÅÈU "LAÈSINS  FIMMTUDAG
BIRTUST SVO
AUGLÕSINGAR +"
BANKA AF LEIÈUM
STARFSMÎNNUM
SEM VORU AÈ
H¾TTA  FÎSTUDAG VAR SVO NAFNBREYT
INGIN ORÈIN AÈ VERULEIKA
%KKI VIRÈAST ÖË ALLIR HAFA FENGIÈ
AÈ VITA AF NAFNBREYTINGUNNI ÖVÅ FRAM
EFTIR DEGI ¹ FÎSTUDAG VAR HEIMASÅÈA

BANKANS ENN MERKT +" BANKA VENDI
LEGA ¶EGAR LEIÈ ¹ DAGINN VAR ÖË LÁNIÈ
KBBANKIIS TEKIÈ NIÈUR OG F¾RÈIST YFIR ¹
KAUPTHINGIS

.ÕR AÈSTOÈARMAÈUR 6ALGERÈAR
0¹LL -AGNÒSSON VAR LENGI AÈSTOÈAR
MAÈUR 6ALGERÈAR 3VERRISDËTTUR Å VIÈ
SKIPTA OG IÈNAÈARR¹ÈUNEYTINU 3IGFÒS
)NGI 3IGFÒSSON VARÈ SVO AÈSTOÈARMAÈ
UR HENNAR OG 0¹LL -AGN
ÒSSON VARÈ B¾JARRITARI Å
+ËPAVOGI .Ò ER KOMIÈ
AÈ 3IGFÒSI AÈ SNÒA SÁR AÈ
ÎÈRU ÖVÅ HANN TEKUR VIÈ
SEM FRAMKV¾MDASTJËRI &RAMSËKN
ARFLOKKSINS OG ÖARF 6ALGERÈUR ÖVÅ AÈ
FINNA SÁR NÕJAN AÈSTOÈARMANN
6ALGERÈUR VIRÈIST HAFA HAFT GËÈA
REYNSLU AF 0¹LI OG FJÎLSKYLDU OG ¾TLAR

AÈ SNÒA SÁR ÖANGAÈ EN HÒN HEFUR
¹KVEÈIÈ AÈ !ÈALHEIÈUR b&REYJAm 3IG
URSVEINSDËTTIR EIGINKONA 0¹LS VERÈI
NÕR AÈSTOÈARMAÈUR SINN !ÈALHEIÈ
UR ÖESSI VARÈ KUNN AÈ
ENDEMUM ÖEGAR HÒN
VAR SÎKUÈ UM TILRAUN
TIL VALDAR¹NS Å FRAM
SËKNARKVENFÁLAGINU
&REYJU Å +ËPAVOGI
EN ALDREI HVORKI FYRR
NÁ SÅÈAR HAFA
INNANHÒSS
DEILUR KVEN
FÁLAGS VERIÈ
JAFNMIKIÈ
FRÁTTAEFNI
OG Ö¹
SVANBORG
FRETTABLADIDIS

Útrás og menntun
U

ndanfarið ár hefur meðal
annars einkennst af áframhaldandi sókn íslenskra fyrirtækja á
markaði erlendis. Er nú svo komið
að varla er opnuð skóbúð á Laugaveginum án þess að verslunarstjórinn láti hafa eftir sér í fjölmiðlum að
hér sé einungis um fyrsta skrefið að
ræða, framundan sé Skandinavíumarkaður og Stóra-Bretland, þekkt
sé að íbúar þessara landa hafi aldrei
kunnað að selja skó og því séu
tækifærin óendanleg. Vanalega er
einhver brjálsemisglampi í augum
viðmælandans, frásagnir af
milljarða og aftur milljarða gróða
útrásarfyrirtækjanna gera alla
viðskiptamenn uppspennta svo ekki
sé meira sagt. Hví að norpa yfir
þúsundköllum hér heima þegar heilu
fjársjóðirnir bíða þess eins að
duglegir Íslendingar grafi þá upp.
Þetta er alveg ótrúleg þróun og það
eru ekki mörg ár síðan Sölumiðstöð
Hraðfrystihúsanna var næstum eina
fyrirtækið sem bauð upp á starfsframa erlendis.
En við Íslendingar erum langt í
frá eina þjóðin sem hefur orðið vitni
að þessari þróun. Heimsviðskiptin
aukast með hverjum deginum sem
líður, peningar þekkja engin landamæri, flutningskostnaður lækkar,
fjarskiptatækni eykst og mannauður
fylgir fjármagninu. Alþjóðavæðingin
er gríðarlegt tækifæri en um leið,
eins og gjarnan er, heilmikil ógn. Í
Kína, Indlandi og Austur-Evrópu
bíður yfir milljarður vinnufúsra einstaklinga sem eru tilbúnir að vinna
baki brotnu fyrir brot af því sem við
teljum vera mannsæmandi laun.
Fátæku löndin soga til sín vinnuna,
frá dýru og ríku löndunum. Þessi
þróun mun halda áfram á næstu árum
og sennilega mun heldur herða á
henni ef eitthvað er. Vesturhluti Evrópu er viðkvæmur fyrir þessari samkeppni, laun eru há og vinnumarkaðurinn stífur og flókinn. Það er því
ánægjulegt að sjá hlutdeild Evrópu
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¥ $!' \ -ENNTUN
(ríkjanna 15 í ESB fyrir stækkun) í
heimsviðskiptunum. Frá árinu 1998
hefur hlutdeild þeirra verið um 15%
af heimsversluninni og aukin alþjóðavæðing virðist ekki hafa dregið úr
því hlutfalli. Best standa Evrópuríkin
sig í verslun með vörur sem krefjast
tiltölulega hás tæknistigs sem og með
vörur sem erfitt er að líkja eftir. Jafnframt er Evrópa framarlega í viðskiptum með þjónustu og einnig með
vörur sem kalla á miklar fjárfestingar í framleiðslutækni.
Í ljósi þess sem ég nefni hér að
ofan um alþjóðaviðskiptin er ein
lexía sem skiptir okkur virkilega
miklu máli. Hún er sú að við verðum
að halda áfram að efla menntakerfið
í landinu. Alþjóðavæðingin er stórkostlegt tækifæri fyrir Ísland en til
þess að við getum nýtt okkur það þá
verðum við að halda rétt á spöðunum. Vísindi og menntun er eina svarið sem hinar ríku vestrænu þjóðir
eiga gegn ódýru vinnuafli Asíu, Afríku og Austur-Evrópu. Framlög hafa
verið aukin gríðarlega til menntamála á síðustu árum og það hafa
orðið miklar breytingar á menntakerfinu til hins betra. Háskólaumhverfið hefur meðal annars tekið
stakkaskiptum og við Íslendingar
erum í hópi þeirra þjóða sem verja
hlutfallslega mestu í rannsóknir og
þróun. Það er undarleg kenning sem
stundum er haldið á lofti að íslensk
stjórnvöld vilji bara byggja upp stór-

iðju og sinni í engu vísindum, menntun og hátækni. Ef sanngirni er gætt
þá blasir við allt önnur mynd. Nóg er
að benda á fjármálageirann sem er
auðvitað ekkert annað en hugvitsiðnaður á hæsta stigi, sama gildir um líftækniiðnaðinn o.s.frv. En það er að
sjálfsögðu margt ógert og margt sem
betur má fara í mennta- og vísindamálum okkar. Það er ekki nóg að hið
opinbera auki sífellt fjármuni til
menntamála, við verðum að finna
leiðir til að nýta þá fjármuni betur en
nú er gert.
Ræða skólameistara Verkmenntaskólans á Akureyri nú á dögunum
hreyfði við mörgum. Það er einhver
ástæða til fyrir því að margir framhaldsskólanemar líta svo á að þeir
þurfi ekki að stunda nám sitt af
krafti. Ætli nemendurnir misskilji
fréttirnar um gróða fyrirtækjanna
og sigra þeirra á erlendri grund og
haldi að slíkt komi af sjálfu sér? Og
getur það verið að þeir haldi að mikil
og næg atvinna sé náttúrulögmál, að
það séu til störf sem þeir geti gengið
að sem vísum? Stjórnvöld, skólafólk
og foreldrar hafa hér verk að vinna.
Við verðum að nýta velgengi okkar
þessa dagana til að búa í haginn fyrir
framtíðina en það er lítið gagn í rúmgóðum skólastofum, nýtísku tækjakosti og samviskusömum kennurum
ef nemendurnir eru annars hugar.
Umræða um menntamál hefur alltof
lengi einskorðast við kaup og kjör
kennara. Það er nauðsynlegt að við
ræðum þetta mikilvæga mál í víðara
samhengi, hvernig nýtum við fjármagnið sem best, hvaða aðferðir
skila okkur mestum árangri og
hvernig hvetjum við nemendur til
dáða. Það er ekkert unnið með dýru
menntakerfi einu og sér, en við
eigum aftur á móti allt undir framúrskarandi skólum og góðri menntun.
Ég vil óska lesendum Fréttablaðsins gleðilegs nýs árs og þakka þeim
kærlega fyrir samfylgdina á árinu
sem er að líða.

Vel að verki staðið við Hvalsnes
og áhugavert var að fylgjast með því hve
skipulega var gengið til verks. Eiga þeir fjöl5-2¨!.
mörgu sem komu að þessari vel heppnuðu
björgun þakkir skyldar.
5MHVERFISM¹L
Nú þegar bráðaaðgerðum til að forða
mengunarslysi við Hvalsnes er lokið tekur
trand flutningaskipsins Wilson Muuga
við almenn og tímafrekari hreinsun þar sem
við Hvalsnes á Reykjanesi hefur vakið
flak skipsins verður fjarlægt af strandstað.
menn til umhugsunar um hættuna á veruÞetta strand leiðir vissulega hugann að sigllegri olíumengun sem orðið getur hér við
ingum stórra skipa hér við land. Sérstaklega
land. Siglingar við landið eru ekki hættuþeirra sem flytja olíu eða annan hættulegan
lausar og sagan segir frá fjölmörgu skipsfarm. Því hefur verið spáð að hér við land
strandinu og óhugnanlegu manntjóni við *«.¥.! "*!24-!2:
muni siglingar skipa sem flytja olíu og gas
strendur landsins. Það er því nauðsynlegt
aukast til muna frá því sem nú er. Olíuslys hér við land
að læra af fenginni reynslu svo forða megi slysum í
af völdum slíkra skipa myndu valda verulegum
framtíðinni.
Tilgangurinn með því að dæla olíu Wilson Muuga í umhverfis- og efnahagsskaða. Öryggi skipaferða í hafinu umhverfis landið skiptir okkur því miklu, ekki
land var sá að afstýra umhverfis- og mengunarslysi,
aðeins fyrir umhverfið heldur einnig ímynd okkar sem
en á strandstað er fuglamergð mikil yfir vetrartímann
seljendur fisks og annarra matvæla.
og auk stórra flokka æðarfugla eru á þessum slóðum
helstu vetrarstöðvar tegunda á válista s.s. toppskarfs.
Það hefur sýnt sig að við eigum þjálfað fólk til að
Betur fór en á horfðist við að ná olíunni úr skipinu og
takast á við mengunaróhöpp sem verða af skipssköðfrá því fyrir jól hefur verið unnið sleitulaust að því að
um eins og þeim við Hvalsnes, en besta leiðin til að
forða því að olían hafnaði í sjónum. Starfsmenn
vernda nátttúruna er að fyrirbyggja eins og kostur er
Umhverfisstofnunar og Olíudreifingar hafa unnið afar
að slíkir atburðir eigi sér stað hér uppi í landsteinunfaglega að þessu í samstarfi við þyrlusveitir Landhelgum. Bestu fyrirbyggjandi aðgerðirnar eru þær að
isgæslunnar, Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja, Framtak
setja reglur sem halda siglingaleiðum olíuskipa og
og starfsmenn sýslumannsins í Keflavík. Þá veittu
annarra skipa með sambærilegan farm vel frá landbjörgunarsveitarmenn ómetanlega aðstoð á strandinu. Að því eigum við að vinna á næstu vikum og mánstað og tóku að sér að vakta fjöruna og kanna hvort uðum.
olíumengunar yrði vart. Olíudælingin gekk fumlaust
Höfundur er umhverfisráðherra.
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Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs

Breytum í vor
S

veitarstjórnarkosningar í maí
gáfu nokkurn forsmekk að því
sem nú er í vændum. Þar urðu fyrirferðarmikil mál sem að líkindum mun einnig bera hátt í alþingiskosningunum. Má nefna málefni
aldraðra og velferðarmál almennt
og síðan umhverfismálin. Vinstrihreyfingin – grænt framboð fékk
góða kosningu. Við náðum sterkri
fótfestu á sveitarstjórnarstiginu
og einkum var útkoma okkar
glæsileg í stærstu sveitarfélögunum. Þannig á VG nú 6 borgar- og
bæjarfulltrúa í 4 stærstu kaupstöðum landsins. Fylgi V-listanna
var nálægt 13% að vegnu meðaltali og VG þar með þriðja stærsta
stjórnmálaaflið í sveitarstjórnum.
En næst á dagskrá eru afdrifaríkar alþingiskosningar þar sem
þjóðin þarf að svara með skýrum
hætti hvaða stefnu hún vill í mikilvægum málaflokkum. Stjórnarsamstarfið er útbrunnið og þegar
af þeim ástæðum brýnt að knýja
fram umskipti í íslenskum stjórnmálum. Valdþreytan skín af báðum
stjórnarflokkunum. Framsókn er
augljóslega ekki í ástandi til að
stjórna einu né neinu og Sjálfstæðisflokkurinn er einnig langþreyttur og kraftlaus. Vera hans í mörgum ráðuneytum, samfellt í einn og

hálfan áratug, liggur eins og mara
á viðkomandi málaflokkum. Dómsmálin, samgöngumálin, menntamálin og Ríkisútvarpið, allt þetta
og stjórnarráðið í heild, þarf að
frelsa undan Sjálfstæðisflokknum.

-¹LEFNIN R¹ÈI
En fyrst og síðast er mikilvægt að
knýja fram breytta stjórnarstefnu
á Íslandi. Óánægja almennings
með framvinduna á fjölmörgum
sviðum fer vaxandi:
• Jafnvægisleysið í efnahagsmálum og á vinnumarkaði, afleiðingar stóriðjustefnunnar, ábyrgðarleysis
og
mistaka
ríkisstjórnarinnar við hagstjórn,
eru nú að koma landsmönnum í
koll í formi verðbólgu og hækkandi lána, óstöðugs gengis, ört vaxandi erlendra skulda og lakara
lánshæfis. Ábyrg hagstjórn þar
sem snúið verður af feigðarbraut
viðskiptahalla og erlendrar skuldasöfnunar verður að taka við.
• Velferðarkerfið hefur mætt
afgangi og misskiptingin blasir
hvarvetna við. Ríkisstjórnin hefur
aukið á ört vaxandi launa- og
aðstöðumun með skattkerfisbreytingum sem hygla hátekju- og stóreignafólki og fjármagnseigendum. Velferðarstjórn eins og VG

hefur barist fyrir þarf að komast
til valda.
• Kosningarnar næsta vor verða
þó einna afdrifaríkastar þegar
kemur
að
umhverfismálum.
Atkvæðaseðillinn þá kann að vera
síðasta tækifærið til að koma á
framfæri skýrum skilaboðum um
hvort menn vilja áframhaldandi
blinda og óhefta stóriðjustefnu,
áframhaldandi álvæðingu á kostnað íslenskrar náttúru og annars
atvinnulífs, eða staldra við. Kosningasigur vinstri grænna og sterk
staða okkar í næstu ríkisstjórn er
það sem til þarf.
• Gerbreyta þarf áherslum í utanríkis- og friðarmálum. Gera verður upp stuðning Sjálfstæðisflokks
og Framsóknarflokks við Íraksstríðið og tryggja að slíkt endurtaki sig aldrei.
• Á sviði atvinnu- og byggðamála
þarf metnaðarleysið, stóriðju- og
einkavæðingarþjónkunin að víkja
fyrir áherslu á fjölbreytni, samgöngubætur og jöfnun aðstöðu.
Þeir sem virkilega vilja sýna
ríkisstjórninni rauða spjaldið
næsta vor hafa til þess eina örugga
aðferð, þ.e. að kjósa Vinstrihreyfinguna – grænt framboð. Ég þakka
landsmönnum fyrir samfylgdina á
árinu.

Guðjón A. Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins

Velferðin – áratugabarátta
Í

efni að hér skuli ekki vera vopnum
búinn her á friðartímum. Að
Bandaríkin færu með sín tæki, tól
og mannskap átti öllum að vera
ljóst og vinátta Davíðs og Bush
breytti því ekki. Hörmungarástand er í Írak þar sem nú er
borgarastríð og ömurlegt að tveir
fyrrum forystumenn okkar þjóðar
skildu játast undir þau vígaferli
sem skila heimsbyggðinni vaxandi
hatri milli þjóða og trúarbragða.
Við bentum árið 2004 á að nauðsyn væri að leita samstarfs við norrænar þjóðir um eftirlit og varnir
Norðurhafa. Nú eiga sér stað slíkar
viðræður sem vonandi leiða til aukinnar samvinnu. Sýnum frumkvæði að því að ræða við rússneska
ráðamenn um samskipti og eftirlit
Norðurhafa. Veröldin er mikið
breytt frá dögum kalda stríðsins,
aukin samvinna þjóða á fjölmörgum sviðum og friðarvilji verður að
vera leiðarljós nýrrar og friðvænlegrar framtíðar.

áratugi hafa launþegar, samtök
þeirra og stjórnmálaflokkar
haft uppi áherslur um velferðarþjóðfélag í bestu merkingu þess.
Hér ættu allir að geta lifað af við
þau kjör og réttindi sem okkur
væru tryggð. Lágmarkslaun á
vinnumarkaði og lágmarksbætur
Tryggingastofnunar ríkisins (T.
R.) til eldri borgara og öryrkja
ásamt lífeyrissjóðakerfinu eða
atvinnuleysisbótasjóði ættu að
tryggja framfærslu, til mannsæmandi lífs. Sem forystumaður stéttarfélags og Landssambands yfirmanna (F.F.S.Í.) og sem formaður
Frjálslynda flokksins og alþingismaður hef ég haft þá skoðun að
tryggja öllum þau kjör að geta
lifað af án fátæktar eða vöntunar
nauðþurfta. Að hjúkrun fólks,
öldrunarþjónusta og önnur vistunarúrræði stæðu öllum til boða.

3TÁTT MEÈ STÁTT
Hverri starfsstétt ber skylda að
starfa með öðrum starfsstéttum
þessa þjóðfélags, að tryggja þau
lágmarkskjör og velferðarþjónustu sem gerð var grein fyrir í
upphafi þessarar áramótagreinar.
Frjálslyndi flokkurinn hefur þá
stefnu að lágmarkskjör eigi að
duga til þess að lifa mannsæmandi
lífi og tryggja velferð.
• Bætur almannatrygginga fylgi
almennri launavísitölu og nægi til
framfærslu.
• Skerðing tryggingagreiðslna
verði lækkuð og afnumin með öllu
á tekjur og lífeyrisgreiðslur undir
50 þúsund krónum á mánuði.
• Lífeyrissjóðstekjur séu skattlagðar sem fjármagnstekjur.
Afsláttur af fasteignagjöldum
aukist með lækkandi tekjum.
• Lífskjör fatlaðra verði bætt,
dregið verði úr skerðingu bóta
vegna atvinnuþátttöku og lífeyrisgreiðslur skerði ekki örorkubætur.
• Afnema skal tekjutengingu við
laun maka.
• Lækka þarf húsnæðiskostnað
öryrkja og fatlaðra.
Það eru rauntekjur eftir skattgreiðslur til ríkis og sveitarfélaga
sem skipta þá sem minnst hafa sér
til framfærslu mestu máli. Það er
ekki nóg að hækka lægstu laun og
bætur T.R. ef skattastefna ríkisstjórnar verður síðan til þess að
láglaunafólk og bótaþegar eru að
greiða skatta af brúttótekjum sem
ekki nægja fólki til lágmarksframfærslu og nauðþurfta.

3KATTASTEFNA 3J¹LFST¾ÈIS OG &RAM
SËKNAR
Það er sorglegt að líta yfir vegferð
ríkisstjórnarinnar í skattamálum
einstaklinga sl. 12 ár. Misskipting
í launum hefur aukist sem aldrei
fyrr og margir hafa tugi milljóna
eða hundruði í árslaun. Ríkisstjórnin eykur á misvægið með
forgang á að afnema hátekjuskattinn og lækka sérstaklega skatta
þeirra sem hæstar tekjur höfðu.
Frekar átti að hækka tekjuviðmið
og hafa áfram skatt á háar og mjög
háar ofurtekjur. Persónuafsláttur
var látinn sitja eftir og hafa minna
vægi til hækkunar skattleysismarka sem leiddi til þess að skattgreiðendur með lágar tekjur eru
beinir
tekjuskattsgreiðendur.
Þetta kallaði fjármálaráðherra að
breikka skattstofninn.
Frjálslyndi flokkurinn lagði til
fyrir alþingiskosningar 2003 að í
stað stefnu ríkisstjórnarinnar yrði
þeim 16 milljörðum króna sem átti
að verja í 4% flata lækkun tekjuskatts á einstaklinga varið öllum í
hækkun persónuafsláttar. Það

hefði hækkað skattleysismörk i
um 110.000 kr. Hagur lágtekju- og
millitekjufólks hefði batnað en
þeir sem hæstar hefðu tekjur
greiddu meira. Stjórnarandstaðan
lagði til í haust að persónuafsláttur yrði hækkaður sem næmi
báðum þeim 2% sem taka áttu
gildi 1. janúar nk. Allar tillögur
frá stjórnarandstöðu um velferðarmál aldraðra og öryrkja sem og
hækkun persónuafsláttar voru
felldar á haustþinginu.
Lækkun virðisaukaskatts á
matvöru og aðrar aðgerðir til
lækkunar matarverðs eiga síðan
að koma til framkvæmda í mars
2007. Að sjálfsögðu kosningamál
sem ríkistjórnin leggur með sér.
Það verður annarra að fylgja
þeirri stefnu eftir. Tímabært er að
skipta um ríkisstjórn að vori.

(ERLAUST LAND
Einn merkasti atburður innanlands á árinu var að bandaríska
setuliðið fór af landi brott. Aðdragandinn var sérstakur og kom ríkisstjórninni á óvart. Það er ánægju-

,ANDIÈ MIÈIN OG VÅÈERNI
Við deilum um nýtingu okkar á
náttúruauðlindum til lands og
sjávar, þar er engin sátt á orðin.
Vont kvótakerfi fiskveiða hefur
ekki náð þeim markmiðum sem að
var stefnt. Lögin áttu að tryggja
trausta atvinnu og byggð í landinu
og byggja upp fiskistofnana. Einkum okkar aðalnytjastofn, þorskstofninn. Kvótabraskleigukerfið
arðrænir bæði sjómenn og sjávarbyggðir, kvótalitlar útgerðir og
fiskvinnslur. Það sóar verðmætum, það vita allir þeir sem fiskveiðar stunda.
Þeir stóru verða stærri í kerfinu og atvinnuréttur byggðanna
safnast á færri hendur. Fólki fækkar í sjávarbyggðunum og allir leita
með logandi ljósi að atvinnutækifærum sem gætu orðið tryggari en
braskið með atvinnurétt sjávarbyggðanna. Faðir kvótans, Halldór
Ásgrímsson, réði Valgerði Sverrisdóttur sem falið var verkefnið iðnvæðing byggðanna, þ.e. stóriðja,
einkum álver. Það þarf engan að
undra þó öllu sé vel tekið sem viðbót í atvinnu, þar með stóriðju í
byggðum sem standa veikt. Forsvarsmenn byggða vilja nýta þá
orku sem svæðið býður upp á.
Álver af hæfilegri stærð, að því
gefnu að orku megi nýta án verulegs skaða á náttúru, er vissulega
nothæfur kostur til atvinnusköpunar. Rekstur Norðuráls í Hvalfirði sýndi góðan rekstur þó framleiðsla sé undir 150-200 þúsund

tonn á ári. Stjórnvöld verða að hafa
stefnu og óþarft að stofna til risaálvera í hverri vík. Reynsla okkar
m.a. af Kárahnjúkavirkjun ætti að
kenna okkur vandaðri umgengni
við náttúruna í framtíðinni.

)NNFLYTJENDUR
Erlendu fólki fjölgaði ört á Íslandi
undanfarin misseri. Frjálslyndi
flokkurinn vill að fólki af erlendu
bergi brotið sem flyst hingað til
lands, verði gert kleift að finna
sér hlutverk og aðlagast íslensku
samfélagi. Innfluttu fólki verði
sýnd full virðing og tryggð mannréttindi.
Málefni erlendra ríkisborgara
á Íslandi eru nú í ólestri. Fólk býr
í atvinnuhúsnæði, skráning og eftirlit er gloppótt. Brotið er á réttindum fólks, íslenskukennsla er af
skornum skammti o.s.frv. Mikið
innstreymi er af fólki hingað og
aldrei meira en síðustu mánuði.
Erlendir starfsmenn nálgast nú
óðfluga 20.000. Það eru um 13% af
íslensku vinnuafli. Við upplifum
nú aðstæður sem aldrei hafa
komið upp áður þar sem mikill
fjöldi erlends fólks mun keppa við
Íslendinga um vinnu.
Stjórnvöld áttu að bregðast betur
við þeim miklu þjóðfélagslegu
áskorunum sem felast í stórauknu
streymi erlends vinnuafls hingað
sem varð þegar frjáls för launafólks frá nýjum aðildarríkjum ESB
varð að lögum 1. maí sl. Frjálst
flæði erlends vinnuafls á vinnumarkaðinn getur leitt til lækkunar
launa. Staða þess starfsfólks sem
þegar er komið til landsins verði
könnuð, fjölskylduhagir og áform
þeirra um framtíðarbúsetu á
Íslandi. Þannig má spá fyrir um t.d.
fjölgun skólabarna, þörf á kennslu í
íslensku og annarri aðlögun.
Eftirlit og takmörkun væri einfaldari ef Ísland hefði nýtt sér fyrirvara sem mögulegur var vorið
2006. Við viljum reyna að takmarka á ný frjálst flæði launafólks frá nýjum ríkjum EES og
tryggja þá hagsmuni bæði þeirra
útlendinga sem hingað vilja koma
og þeirra sem eru hér fyrir. Ekki
er verið að tala um að loka landinu
eða reka fólk á brott, heldur eingöngu lögð áhersla á að sökum
smæðar þjóðarinnar er það okkur
Íslendingum nauðsynlegt að stýra
sjálfir flæði erlendra nýbúa til
landsins.
Ég þakka landsmönnum stuðning við Frjálslynda flokkinn og
óska öllum gæfuríks komandi árs.
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Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar

Til móts við nýja tíma
Á

rið 2007 ber með sér vonir og
væntingar um nýja tíma. Það
liggur í loftinu að nú sé kominn
tími til að breyta. Þessi áramót
marka upphaf kosningaárs og síðasta kjörtímabil ríkisstjórnar
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks er senn á enda. Sú stjórn
hefur lokið hlutverki sínu. Eftir
kosningarnar í vor er tækifæri til
að mynda nýja ríkisstjórn. Ég er
sannfærð um að flestir vilja frjálslynda jafnaðarstjórn. Hún verður
ekki til án Samfylkingarinnar.

¶JËÈIN ¹ BETRA SKILIÈ
Alvarleg mistök og röng forgangsröðun hafa einkennt þetta kjörtímabil. Siðferðisbrestur stjórnvalda í Íraksmálinu er óuppgerður,
gömul hleranamál fást ekki upplýst, varnarviðræðurnar voru
klúður frá upphafi til enda, valdi
hefur verið misbeitt, hagstjórn
setið á hakanum, átök við lífeyrisþega hafa verið árviss atburður,
skattbyrði hefur þyngst hjá þorra
fólks og misskipting auðs og tekna
hefur aukist meira en í flestum
öðrum löndum.
Hagstjórnarmistök hafa
valdið miklum sveiflum í efnahagslífinu og flóttinn frá krónunni
hefur sett svip sinn á nýliðið ár.
Allir sem einhvers mega sín s.s.
stórfyrirtæki og efnamenn taka
sín lán í evrum eða öðrum erlendum myntum á hóflegum vöxtum.
Eftir situr íslenskur almenningur
með krónulán – ýmist vísitölutryggð eða á okurvöxtum. Höfuðstóll húsnæðislána hækkar ár frá
ári vegna verðbólgunnar þó
stöðugt sé greitt af lánunum. Þessi
kostnaður vegna hagstjórnarmistaka mun fylgja húsnæðiskaupendum inn í framtíðina.
Einstaklingar og smáfyrirtæki
sem ná ekki endum saman um
mánaðarmót greiða þó hæsta
reikninginn. Í nóvember sl. námu

yfirdráttarlán til fyrirtækja um
112 milljörðum og til heimila 70
milljörðum. Af þessum lánum eru
nú greiddir 21-23% okurvextir
sem þýðir að vaxtabyrði fyrirtækjanna er um 24 milljarðar og
heimilanna um 14 milljarðar. Ég
fullyrði að það er engin betri
kjarabót til fyrir íslenskan
almenning en að losna undan verðtryggingu og því vaxtaokri sem
fylgir íslensku krónunni. Raunvextir á evrusvæðinu eru 1.22.2%. Lægra skatthlutfall í tekjuskatti og virðisaukaskatti er hjóm
eitt í þeim samanburði.
Þeir sem hafna allri umræðu
um aðild að Evrópusambandinu
verða að svara því af hverju
íslenskur almenningur á að greiða
fórnarkostnaðinn af því að halda
hér uppi sjálfstæðri mynt.

%RINDI NÕRRAR RÅKISSTJËRNAR
Mikil verkefni bíða nýrrar ríkisstjórnar á sviði velferðarmála.
Mikilvægast er að leysa vanda
allra þeirra öldruðu hjúkrunarsjúklinga sem fá enga úrlausn eða
þurfa að deila herbergi með öðrum
á hjúkrunarheimilum. Þetta er
vanvirðing við þá kynslóð sem
byggði upp íslenskt velferðarsamfélag. Verkefnið þolir enga bið.
Hnattvæðingin hefur birst
okkur Íslendingum með afgerandi
hætti. Annars vegar með mikilli
útrás íslenskra fyrirtækja á
erlenda markaði og hins vegar
með verulegri fjölgun erlendra
ríkisborgara á íslenskum vinnumarkaði. Hvort tveggja hefur
stuðlað að verðmætasköpun og
bætt lífskjör Íslendinga.
Hnattvæðingin er staðreynd og
felur í sér ótal tækifæri fyrir
íslenska þjóð ef við tökum skynsamlega á málum. Hún gerir hins
vegar kröfur til þess að við fjárfestum umtalsvert í grunngerð
samfélagsins – ekki síst samgöng-

um og menntun – og komum á því
jafnvægi í atvinnu- og efnahagsmálum sem getur rennt stoðum
undir atvinnulíf framtíðarinnar,
hátækni og aðrar þekkingargreinar.
Félagsleg undirboð á vinnumarkaði og þ.a.l. lakari lífskjör
geta fylgt auknu aðstreymi vinnuafls en raunhæfasta leiðin til að
takast á við það er að tryggja innflytjendum og innfæddum sömu
réttindi á vinnumarkaði og sömu
laun fyrir sömu vinnu.
Íslenskt samfélag er ekki komið
inn í 21. öldina í samgöngumálum.
Þrátt fyrir stóraukna umferð á
vegum landsins og 40% hækkun
skatttekna ríkissjóðs af ökutækjum landsmanna hafa framlög til
vegamála dregist saman um fjórðung á kjörtímabilinu. Mörg svæði
á landsbyggðinni búa við skerta
grunnþjónustu vegna skorts á
samgöngum og öryggi á vegum úti
er verulega ábótavant. Ný ríkisstjórn þarf að hefja stórsókn í
vegamálum, svo jafna megi
aðstöðu landsmanna óháð búsetu.
Vel menntað fólk er mikilvægasta auðlind hverrar þjóðar. Ísland
á að vera í fremstu röð og verður
þ.a.l. að fjárfesta skynsamlega í
menntun til að mæta þörfum nýrra
tíma. Samfylkingin hefur sett
fram tillögur í menntamálum sem
byggjast á þeirri grundvallarhugsun að allir geti lært og eigi að
fá tækifæri til þess. Tillögurnar
fela í sér átak gegn brottfalli, nýtt
tækifæri fyrir fólk með litla formlega menntun, aukið frelsi í rekstri
og námsframboði framhaldsskólanna, öflugra háskólastig og markvissan stuðning við rannsóknarog þróunarstarf.
Síðast en ekki síst þarf þjóðin
ríkisstjórn sem getur stuðlað að
breiðri sátt um náttúruvernd og
orkunýtingu. Ríkisstjórnarflokkarnir hafa dregið taum stóriðju

allan síðasta áratug og þeim er
einfaldlega ekki treystandi til að
skapa sátt milli andstæðra sjónarmiða í þessu mikilvæga hagsmunamáli okkar og komandi kynslóða. Samfylkingin tókst á við
þetta erfiða verkefni og er eini
flokkurinn sem hefur sett fram
raunhæfar tillögur til sátta. Sú
skýra stefna sem birtist í Fagra
Íslandi er vegvísirinn sem við
þurfum. Þar er lagt til að lokið
verði gerð rammaáætlunar um
náttúruvernd sem myndi tryggja
að í fyrsta sinn lægju fyrir lykilupplýsingar um verðmæt náttúrusvæði í landinu, svo forða megi
því að teknar séu ákvarðanir um
að fórna fágætum náttúruperlum
á grundvelli vanþekkingar.

"REYTINGAR Å VOR
Samfylkingin gengur bjartsýn til
kosninga í vor vegna þess að hún
hefur unnið heimavinnuna sína.
Við höfum lausnir á þeim vandamálum sem blasa við. Við höfum
skýra framtíðarsýn fyrir íslenskt
samfélag með hugsjónir jafnaðarstefnunnar um frelsi, jafnrétti og
samábyrgð að leiðarljósi. Við
erum tilbúin að leiða nýja ríkisstjórn sem tekst á við krefjandi
verkefni af ábyrgð og stjórnfestu
Við skynjum að kjósendur kalla
á breytingar og nýjar lausnir. Við
erum tilbúin!
Ég óska landsmönnum öllum
árs og friðar, þakka samfylgdina á
liðnu ári og hlakka til samstarfsins á því ári sem nú fer í hönd.

Jón Sigurðsson, formaður Framsóknarflokks

Róttækar umbætur
Á

gætu landsmenn. Enn nálgast
áramót og þá er tími til að
skyggnast yfir árið sem er að
hverfa og reyna að sjá inn í næstu
framtíð. Það sem blasir við á
Íslandi um þessar mundir er ótrúleg gróska í menningarlífi, listsköpun, hönnun, rannsóknum og
menntun. Þessi gróska sýnir kraft
og þor þjóðarinnar og um leið heilbrigðan og sterkan þjóðarmetnað.
Hið sama blasir við þegar litast
er um á vettvangi viðskiptalífsins
og atvinnulífsins. Í landinu er
mikil velmegun og rífandi atvinna
fyrir allar fúsar hendur og hugi.
Við höfum ekki komist hjá að sjá
vaxandi misskiptingu auðs og
tekna, enda þótt þeir tekjulægstu
hafi reyndar líka fengið miklar
kjarabætur á síðustu árum. Til
þess að mæta þessu þarf þjóðin að
stefna að meira jafnvægi og varanlegum stöðugleika í hagþróuninni.
Og þetta hefur einmitt verið að
gerast á síðara hluta ársins, eftir
að aðgerðir ríkisstjórnarinnar í
þessa veru tóku að móta efnahagsframvinduna. Verðbólguhitinn er
að hjaðna og þannig næst góð viðspyrna til umbóta.
Á árinu sem er að líða náði
þjóðin þeim árangri undir forystu
ríkisstjórnarinnar að gerðir voru
víðtækir samningar við samtök
aldraðra annars vegar og hins
vegar við samtök á vinnumarkaði.
Þessir samningar munu hafa mikil
áhrif á samfélagsþróunina á næstu
árum. Mjög róttækar umbætur
hafa á þessum grundvelli verið
gerðar á bóta- og velferðarkerfum
landsmanna, og er þess að vænta
að allur almenningur verði þessa
var þegar kemur fram yfir áramótin.
Framundan á komandi ári eru
síðan verulegar verðlækkanir á
matvöru sem munu nýtast öllum
almenningi sem veruleg kjarabót.

Þessar kjarabætur allar nýtast
vissulega öllum á einn og annan
hátt, en umfram allt koma þessar
umbætur þeim til góða sem minnst
hafa og mest eru þurfandi.
Á árinu sem er að líða urðu
miklar umræður og deilur um iðnaðarmál og raforkuvirkjanir á
hálendinu. Sl. haust lagði auðlindalaganefnd alþingis og ríkisstjórnarinnar fram skýrslu sem boðar
þjóðarsátt um þessi mikilvægu
mál. Þar er bent á leiðir til þess að
undirbúa og móta á næstu þremur
árum heildaráætlun sem feli í
senn í sér yfirlit um hugsanlega
nýtingarkosti og nýtingarsvæði í
landinu og einnig um þá staði og
svæði sem ekki er talið koma til
greina að raska af umhverfisástæðum.
Þess er að vænta að Alþingi
afgreiði á vorþinginu lög um þessi
mikilvægu mál. Öll viljum við
sýna landinu okkar ást okkar og
virðingu í verki, og með þessari
væntanlegu löggjöf verða kaflaskil á þessu sviði. Á næsta vori
verða einnig þau tímamót í stórframkvæmdunum á Austurlandi
að framleiðsla hefst og fer að skila
allri þjóðinni arði. Eru allar ástæður til að fagna þeim áfanga fyrir
hönd allra landsmanna.
Mikilvægasta umbótasviðið til
lengri tíma litið er framþróun
þekkingarsamfélagsins og efling
menntastofnana,
rannsókna,
tækniþróunar og vísinda. Þarna er
vaxtarbroddur gróandi þjóðlífs í
framtíðinni með fjölgandi og batnandi lífstækifæri fyrir komandi
kynslóðir. Í þessu er mikilvægt að
tryggja að engir samfélagshópar
verði út undan og að allar byggðir
í landinu njóti ávaxta af framþróuninni.
Allmörg mál sem snerta menningarmál og menntun verða á
næstunni til umfjöllunar alþingis
og stjórnvaldanna. Má þar nefna

málefni Nýsköpunarmiðstöðvar,
Vísinda- og nýsköpunarráðs og
fleiri.
Á árinu sem senn lýkur urðu
miklar breytingar á ríkisstjórn
Íslands. Margháttaðar breytingar hafa orðið á vettvangi stjórnmálanna. Og þess er að minnast
að Framsóknarflokkurinn varð
níutíu ára hinn 16. desember sl.
en flokkurinn er elsti stjórnmálaflokkur þjóðarinnar. Við þetta
tækifæri komu framsóknarmenn
saman víða um landið og treystu
samhug og flokksvitund til vasklegra átaka á komandi mánuðum.
Allt frá upphafi hefur Framsóknarflokkurinn verið framfarasinnaður umbótaflokkur svo sem
uppruni hans og stefnuyfirlýsingar bera með sér. Þetta felur í sér
að flokkurinn er fordómalaus um
úrlausnir aðsteðjandi vandamála
á hverjum tíma. Hann vill beita
aðferðum þekkingar og vísinda til
að ryðja framþróuninni braut á
grundvelli þeirra þjóðfélagslegu
gilda sem stefna hans byggist á.
Hann hefur í starfi sínu lagt höfuðáherslu á að hver kynslóð leitist
við að skila þeirri næstu betra
þjóðfélagi en hún tók við, betra
lífi, fleiri tækfærum og ríkari
menningu, þjóðfélagi þar sem
manngildið er metið meira en auðgildi og vinnan, þekkingin og
framtakið látið vega meira en auðdýrkun og auðsöfnun.
Framsóknarmenn hafa mikilvægan málstað að verja og sækja.
Við eigum mjög brýnt erindi við
þjóðina og flokkurinn okkar styrkist með hverri nýrri kynslóð og
tekur sér stöðu fremst í fylkingarbrjósti. Á komandi mánuðum mun
reyna á kraftinn og áræðið mun
sannast.
Ágætu landar. Kærar þakkir
fyrir kynni og samstarf. Og hugheilar óskir um farsælt nýtt ár.
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Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins

Einbeitt áfram til árangurs
V

iðburðarríkt ár er að baki.
Glæstir sigrar, vonbrigði,
tækifæri, gleði og sorg – allt þetta
hafa landsmenn upplifað með einhverjum hætti á árinu 2006.
Þannig er lífið í öllum sínum fjölbreytileika og enginn stöðvar tímans þunga nið. Árið 2007 heilsar
brátt með öllum þeim viðfangsefnum og áskorunum sem fylgja
nýju ári. Ég vona að það verði
okkur öllum farsælt.
Stjórnmálin hafa verið einkar
fjörleg þetta árið, sveitarstjórnarkosningar á liðnu vori, breytingar
í ríkisstjórn í sumar í kjölfar þess
að Halldór Ásgrímsson ákvað að
hverfa af vettvangi stjórnmálanna
og síðan prófkjör flokkanna nú í
haust til undirbúnings fyrir komandi alþingiskosningar. Þingkosningarnar í maí og aðdragandi
þeirra mun án efa tryggja framhald líflegrar þjóðmálaumræðu.
Sumir halda að stjórnmál séu
aðeins linnulaust karp um dægurmál, keppni í ræðumennsku þar
sem sá vinnur sem talar hæst og
mest fer fyrir. Þannig kann það
raunar að virðast þeim fáu sem
aðeins fylgjast með skvaldurþáttum fjölmiðla og bloggsíðum
stjórnmálamanna eða misjafnlega
spakviturra álitsgjafa. En stjórnmálin snúast auðvitað um annað
og meira. Stjórnmálabaráttan er
tæki til að þróa samfélagið áfram
til betri vegar í þágu borgaranna
allra. Það eru forréttindi að fá að
taka þátt í þeirri vegferð.
Við Íslendingar erum lánsöm
þjóð. Við búum í samfélagi þar
sem vandamálin eru í raun flest
smávægileg miðað við vanda
ýmissa annarra þjóða. Vandamál
okkar er flest hægt að líta á sem
viðfangsefni til úrlausnar þar sem
ágreiningur er fyrst og fremst um

leiðir en ekki markmið. Athyglisvert er að nú er helst deilt í stjórnmálum á Íslandi um túlkun á tölum
og samanburð milli manna – og
milli þjóða. Íslenskt efnahagslíf
hefur á skömmum tíma tekið
algjörum stakkaskiptum og er nú
fyllilega samkeppnisfært við þau
lönd sem við viljum helst bera
okkur saman við. Íslensk fyrirtæki láta til sín taka á sviðum sem
óhugsandi hefði verið fyrir nokkr-

um árum að þau væru þátttakendur í og þeim vex ásmegin, að því
er virðist, með degi hverjum. Við
viljum gera fyrirtækjunum kleift
að halda áfram á þessari braut því
það er í atvinnustarfseminni sem
þau verðmæti skapast sem þjóðin
lifir af.
Í pólitískri umræðu er málum
gjarnan skipt í flokka og vísað til
þeirra sem harðra eða mjúkra.
Velferðar- og fjölskyldumál falla

þá jafnan í mjúka flokkinn en
efnahags- og skattamál í hinn, svo
dæmi séu tekin. Þetta er hins
vegar ekki svona einfalt því mjúku
og hörðu málin skarast. Efnahagsstaða þjóðarbúsins á hverjum tíma
hefur þannig bein áhrif á afkomu
fjölskyldnanna í landinu og sama
er að segja um skattana. Ef þjóðarframleiðsan dregst saman fækkar atvinnutækifærum sem og
möguleikum manna til að auka
tekjur sínar. Ef verðbólga eykst
og vextir hækka aukast útgjöld
fjölskyldunnar. Þar með minnkar
svigrúmið og erfiðara getur reynst
að láta enda ná saman.
Öruggur hagvöxtur, lítil verðbólga og efnahagslegur stöðugleiki eykur hins vegar tækifæri
fjölskyldunnar til að njóta lífsins í
víðasta skilningi. Trygg atvinna
og næg atvinnutækifæri eru undirstaða öryggis og hagsældar
hverrar fjölskyldu. Öflugur kaupmáttur launatekna gefur fólki
jafnframt tækifæri til að draga úr
vinnuframlagi sínu og njóta betra
jafnvægis vinnu og einkalífs. Jafnvægi og hagsæld í efnahagsmálum tryggir líka stöðugar tekjur
ríkisins sem er undirstaða velferðarþjóðfélagsins og þess að
unnt sé að veita sjúkum, öldruðum
og öryrkjum þann stuðning sem
þeir þurfa á að halda. Þess vegna
er það eitt mikilvægasta verkefni
stjórnmálanna á hverjum tíma að
tryggja trausta efnahagslega undirstöðu.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur alla
tíð lagt á það áherslu að skapa einstaklingunum frjótt umhverfi til
athafna og framkvæmda. Síðastliðin tæp sextán ár hefur áhersla
verið lögð á að lækka skatta, einfalda ríkisreksturinn og auka frelsi
og samkeppni á öllum sviðum. Ég

tel gríðarlega mikilvægt að við
höldum einbeitt áfram þennan veg
til árangurs. Með því að einfalda
regluverk atvinnulífsins enn frekar og halda áfram að lækka opinberar álögur sköpum við skilyrði
fyrir kröftugu atvinnulífi. Þannig
styðjum við best frumkvöðla og
nýsköpun um leið og við eflum þá
atvinnustarfsemi sem fyrir er.
Í stjórnmálum eru viðfangsefnin síbreytileg. Dægurmál líðandi
stundar munu hverfa en ný viðfangsefni koma stöðugt til sögunnar. Þannig er lýðræðið í verki
og þannig færum við þjóðfélagið
stöðugt fram á við. Við Íslendingar búum einnig við forréttindi að
þessu leyti – okkar vandamál eru
úrlausnarefni – og við stefnum öll
að sama markinu, að gera okkar
góða þjóðfélag enn betra. Þó er
góður vilji ekki nægilegur til að ná
settu marki. Það þarf líka að fara
réttu leiðirnar.
Við sem höfum verið í forsvari
í ríkisstjórn umliðin ár getum litið
stolt yfir árangur nýliðinna ára,
þótt verkefninu ljúki að sönnu
aldrei. Við göngum til okkar verka
af sama krafti og áður, staðráðin í
því að halda áfram að gera okkar
besta. Stjórnarandstaðan hefur að
sama skapi það lýðræðislega hlutverk að gagnrýna og veita stjórnvöldum aðhald. Það er mikilvægt
hlutverk og nauðsynlegt að því sé
ávallt sinnt af ábyrgð.
Við áramót er siður að líta yfir
farinn veg en búa sig jafnframt
undir áskoranir framtíðarinnar.
Hvað hefur áunnist og hvert ber
að stefna? Hátt, segi ég, hátt ber
að stefna – enn hærra en áður.
Ég þakka landsmönnum samfylgdina á liðnum árum og óska
lesendum öllum velfarnaðar á
komandi ári.

Brunamálastofnun og slökkviliðin í landinu óska landsmönnum farsældar á nýju ári.

Um leið minnum við ykkur á

að
fara
varlega
með
eld
og huga að nauðsynlegum brunavörnum.

Eldsvoðar urðu okkur dýrkeyptir á árinu.
Gætum okkar betur á næsta ári!

GARÐAR GUÐJÓNSSON / MÁTTURINN & DÝRÐIN 12.04

Líf, heilsa, umhverfi, eignir
Markmi› Brunamálastofnunar og slökkvili›anna er
a› vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir me› ﬂví
a› tryggja fullnægjandi eldvarnaeftirlit og vi›búna›
vi› eldsvo›um og mengunaróhöppum á landi.
Brunamálastofnun vinnur fyrir stjórnvöld, slökkvili›,
almenning og a›ra hagsmunaa›ila a› rá›gjöf, eftirliti
og umbótum á svi›i brunavarna.

Brunamálastofnun

Skúlagata 21
101 Reykjavík
Sími 591 6000
Fax 591 6001
brunamal@brunamal.is
www.brunamal.is
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Gaspur er hvimleiður
fylgifiskur hins opna
samfélags.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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SEM SÎGUR FARA AF HÁR
LENDIS VIÈ (ËLAVALLASKËLA
%IN GL¾SILEGASTA BRÒ .EW
9ORK BORGAR -ANHATTAN
BRÒIN OPNUÈ FYRIR UMFERÈ
3EINASTA GAML¹RSKVÎLD ¹
¥SLANDI FYRIR VÅNBANN SEM
GEKK Å GILDI ¹ MIÈN¾TTI
"ANDARÅKIN BANNA KRËM
¹ BÅLUM 3¹RAF¹IR BÅLAR TIL
EINKANOTA VORU FRAMLEIDD
IR ALLT TIL STRÅÈSLOKA
«LAFUR 4HORS DEYR Å 2EYKJA
VÅK  ¹RA AÈ ALDRI
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

María Sigmundsdóttir
lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi að morgni
23. desember. Útförin fer fram frá Digraneskirkju miðvikudaginn 3. janúar kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast
hinnar látnu er bent á Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra.
Ásgeir J. Guðmundsson
Sigmundur Ásgeirsson
Kristín Ottesen
Guðmundur Ásgeirsson
Helga Ólafsdóttir
Þóra Ásgeirsdóttir
Þorvaldur Gíslason
Ásgeir J. Ásgeirsson
Berglind Harðardóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Móðir mín, amma og langamma,

Kristjana Ragnheiður
Ágústsdóttir
frá Búðardal,

sem andaðist á Landspítala - háskólasjúkrahúsi
föstudaginn 23. desember, sl. verður jarðsungin frá
Grafarvogskirkju 2. janúar nk. kl. 13.00.
Jarðsett verður í Gufuneskirkjugarði.
Fyrir hönd aðstandenda,
Elísabet Magnúsdóttir, Íris Hrund Grettisdóttir,
Magnús Þór Guðmundsson.

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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2ENNDU BLINT Å SJËINN
Hjálparsveit skáta í Reykjavík var
fyrst hjálpar- og björgunarsveita á
landinu til að hefja flugeldasölu. Eiríkur Karlsson var nýgenginn í hjálparsveitina þegar salan hófst árið 1968 og
hefur komið að henni á hverju ári
síðan. „Ég stóð við búðarborðið til að
byrja með en hef svo komið að ýmsu
öðru. Síðustu árin hefur hópurinn minn
séð um auglýsingaskiltin,“ sagði Eiríkur.
Eiríkur segir hjálparsveitina hafa
rennt nokkuð blint í sjóinn með flugeldasöluna til að byrja með. „Hjálparsveitin tók yfir rekstur Skátabúðarinnar þetta haust. Það var ákveðið að
fara að selja flugelda og við byrjuðum
af mikilli bjartstýni, að okkur fannst,“
sagði hann. „Þessu var stillt út í búðina, og svo sáum við það fljótlega að
þetta myndi seljast upp,“ sagði Eirík-

ur. Leitað var logandi ljósi að fleiri
flugeldum, en á þessum tíma voru
flugeldaverksmiðjur á Akranesi og í
Garðabæ. „Þetta endaði á því að það
sem seldist ekki komst fyrir í einum
skókassa,“ sagði Eiríkur.
Á þessum tíma segir Eiríkur það
fyrst og fremst hafa verið verslanir á
borð við Geysi, Ellingsen og Seglagerðina Ægi sem seldu flugelda. „Þær
búðir voru allar að selja neyðarblys og
rakettur fyrir skip og báta og voru
þess vegna með tengslin sem til
þurfti,“ sagði hann. Í dag eru hjálparog björgunarsveitir hins vegar ansi
stór hluti af markaðnum. „Íþróttafélögin hafa líka verið með sölu í gegnum tíðina, og svo hafa ýmsir einkaaðilar skotið upp kollinum. Sumir hafa
verið í stuttan tíma og aðrir hafa enst
lengur og oft á tíðum verið mjög

agressífir og að okkur finnst óbilgjarnir,“ sagði Eiríkur, en flugeldasalan er
afar mikilvægur liður í fjáröflun hjálparsveitarinnar sem byggir rekstur
sinn alfarið á sjálfsaflafé.
Eiríkur segir skotgleði landsmanna
hafa tekið stakkaskiptum frá því að
hann seldi fyrsta flugeldinn. „Eigum
við ekki bara að segja að þetta sé eins
og svart og hvítt,“ sagði hann og hló.
„Ég veit ekki hvers konar mælikvarða
maður ætti að nota á þetta, en ég myndi
segja að þá hefðu flestir reynt að ná
sér í eina rakettu, eitt blys og stjörnuljós fyrir börnin. Það voru fáir sem
skutu miklu og engar tívolíbombur eða
tertur til. Það voru bara rakettur með
priki og stjörnuljós,“ sagði hann.
Flugeldasala Hjálparsveitar skáta
stendur yfir til 16 í dag.
SUNNA FRETTABLADIDIS

» Sneisafullur helgarkafli í Fréttablaðinu frá blaðsíðu 28 til 59
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Hvernig á að losa
líkamann við saltát
og of mikið kampavín
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Eyþór Arnalds horfir fram
á veginn eftir dramatískt
fall hans úr pólitíkinni.
» 32
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valið þær myndir sem
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að líða.
» 38

Magnús Þór Jónsson
er goðsögn í lifanda lífi
og mýturnar um hann
eru margar. Eftir áratuga
feril í tónlist verður ekki
annað sagt en að hann sé
einn mesti tónlistarmaður sem Íslendingar eiga
og einn mesti snillingur í
textagerð þótt snilld hans
sé umdeild. Megas er sérstök rödd í íslensku samfélagi, kímin og kaldhæðin, gagnrýnin og hvöss.
Megas settist yfir bjór og
sígó með Hönnu Björk
Valsdóttur til að láta rekja
úr sér garnirnar eins og
hann orðaði það sjálfur.

F

imm plötur Megasar
komu út á árinu sem er að
líða. Endurútgefnar voru
Drög að upprisu frá 1994,
Þrír blóðdropar frá 1992
og Hættuleg hljómsveit &
Glæpakvendið Stella frá 1990. Öllum
þessum endurútgáfum fylgir aukaplata með áður óútgefnu aukaefni.
„Ég á mikið af aukaefni en það er
undir hælinn lagt hvort það er útgefanlegt.“ Upptaka á frábærum tónleikum á Púlsinum frá 1991 var gefin út í
fyrsta sinn í tvöfaldri plötu og upptaka frá flutningi Megasar á Passíusálmunum í Skálholti frá 2001 var
gefin út fyrr á árinu. Á páskunum í ár
endurtók Megas svo tónleikana í Skálholti við góðan orðstír og aftur í Hallgrímskirkju og komust færri að en
vildu á báðum stöðum. Þar að auki
komu út tvær plötur þar sem aðrir
listamenn spreyta sig á lögum hans,
Pældu í því sem pælandi er í í flutningi ýmissa tónlistarmanna og Magga
Stína syngur Megas þar sem Magga
Stína syngur sín uppáhalds Megasarlög. Eftir áratuga feril verður ekki
annað sagt en að Megas sé afkastamikill listamaður með ógrynni af efni
í farteskinu.

GOÐSÖGN
í lifanda lífi

]\i`i

2007

Bilbao 13.-16. apríl

Karíbahaﬁð 2.-13. mars

Sardinía í sumar

Afslöppuð helgarferð í mat og menningu.
Heimsókn í Guggenheimsafnið og dagsferð
til hinnar fögru San Sebastian. Íslensk fararstjórn.

Sigling um undraheima Karíbahafs á glæsifleyinu
Explorer of the Seas með viðkomu á eyjunum Puerto
Rico, St. Martin, St. Thomas og Bahamas. Flogið til
Orlando og lagt upp frá Miami. Íslensk fararstjórn.

Sardinía er nýr áfangastaður fyrir þá sem vilja komast í öðruvísi
sólarlandaferð. Vertu meðal fyrstu Íslendinganna til að kynnast
þessum frábæra áfangastað þar sem perluhvítar strendur mæta
tærasta sjó sem völ er á við Miðjarðarhaf.

Verðdæmi.

49.900,-

M.v. 2, gisting á Husa Jardines de Albia.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting í 3 nætur með morgunverði og íslensk fararstjórn.

Verðdæmi.

216.270,-

M.v. 2 í klefa með svölum. Innifalið: Flug og flugvallarskattar, gisting í 4 nætur
í Orlando, ferðir Orlando-Miami, sigling með fullu fæði og íslensk fararstjórn.

Verðdæmi.

133.900,-

M.v. 2 fullorðna og barn 26. júní - 3. júlí, í smáhýsi á Tanka Village Resort, 4
stjörnu hóteli við ströndina nærri Cagliari. Innifalið: Flug, flugvallarskattar og
gisting með hálfu fæði. Gisting í London ekki innifalin.

Töfrar Indlands

Glæsileg páskaferð í samvinnu við VISA og Kuoni Travel. Verðdæmi: 214.900,Ævintýraferð um frægustu staði Indlands með möguleika á aukaviku á ströndinni á Goa. Við heimsækjum Taj Mahal
hofið, Shah Jahan, eyðiborgina Mughal og skoðum Royal Observatory, Maharajah höllina ásamt iðandi mannlífi á
mörkuðum í Dehli. Gist er á fyrsta flokks hótelum í Dehli, Agra og Jaipur, en þeir sem vilja geta bætt við aukaviku
í hinni einstöku strandparadís á Goa. Ferðin er skipulögð í samstarfi við Kuoni Travel, eitt þekktasta fyrirtæki í heimi
á sviði ævintýra- og lúxusferða, og er því frábær leið fyrir Íslendinga til að upplifa töfra Indlands. Íslensk fararstjórn.
Innifalið: Flug, fyrsta flokks gisting m/morgunverði, 2 glæsilegir kvöldverðir, ferðir til og frá flugvelli erlendis, skoðunarferðir og íslensk fararstjórn.

]\i`i
Samstarf Úrvals-Útsýnar við VISA Ísland og alþjóðlegu ferðaskrifstofuna Kuoni gerir okkur kleift að bjóða afburða ferðir
til framandi áfangastaða. Nú kynnum við fyrstu VISA ferðirnar árið 2007: Páskaferð til Indlands, sólarferðir til Sardiníu í sumar,
menningar- og skemmtireisu til Bilbao og draumasiglingu um Karíbahafið. Sætaframboð er takmarkað í þessar eftirsóttu
ferðir svo nú er um að gera að bóka strax - og muna eftir VISA kortinu!

Nánari upplýsingar í síma 585 4000 eða á www.urvalutsyn.is
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4OPPURINN ¹ ¹RINU
„Þorri fólks tortryggir mig, ég veit
ekki um hvað ég er grunaður en það
er einhver tortryggni í gangi,“ segir
Megas um stöðu hans í þjóðfélaginu
en hann hefur í gegnum tíðina þótt
umdeildur tónlistarmaður og sögur
af líferni hafa farið fyrir brjóstið á
fólki. „En sem betur fer hef ég ekki
lent í þeirri klisju að verkin mín séu
gúdderuð fyrirfram,“ bætir hann
við.
„Þjóðkirkjan var ekki alltof hrifin
af því að ég væri að flytja Passíusálmana en það vakti mikla lukku
þegar þetta komst inn í Skálholt.
Hallgrímskirkja var líka alveg troðfull þegar við fluttum þetta þar. Þetta
var ánægjulegt menningarsjokk
fyrir það fólk sem var viðstatt. Það
bara gerðist eitthvað,“ segir Megas
og flestir voru sammála um að tónleikarnir hafi verið magnaðir. „Eins
var ofsalega gaman þegar við fluttum þetta um páskana í Skálholti.
Gamli Þeysarinn Hilmar Örn Agnarsson er organisti þar og við náðum
því í einu laginu að allir Þeysararnir
voru mættir. Við höfðum stúlknakór
með okkur og þar á meðal var ein
ung dama sem heitir María Sól og
hún fékk þá rullu að syngja á móti
mér og hún var svo klár á öllu að það
alveg undrun sætti. Í fljótu bragði er
ekkert á árinu sem toppar þessa tónleika.“

Textarnir þínir eru samt sterkasta vopnið, ekki satt? „Það er einkennilegt með það. Þetta vopn mitt
hefur svo oft snúist í höndunum á
mér og því hefur verið beint gegn
mér. Í öllum þjóðfélögum eru einhverjir sem þurfa að vera svörtu
sauðirnir. Ég held ég hafi verið
ofvirkt barn þannig að ég var erfiður nemandi. Ég hef alltaf þessa tilhneigingu til að hljóma á skjön við
kórinn, ef ég syng í kór þá kemur
eitthvað sem rímar ekki alveg við,“
útskýrir Megas og glottir.

«TÅMAB¾R DAUÈI
Megasi finnst best að vera í borginni
og segist eiga sterkar rætur í malbikinu. Ansi margar sögur hafa farið af
líferni hans á löngum ferli og einu
sinni átti hann að vera dauður. „Já,
menn höfðu það frá fyrstu hendi. Það
vantar aldrei heimildir. Þetta eru
samansafnaðar fabúlur af ferlinum
sem hefur haft tilhneigingu til að
vera röff og hefur ekkert fegrast
neitt að ráði með árunum.“
Það eru örugglega margir sem
velta því fyrir sér hvernig lífi Megas
lifir. „Ég lifi bara því lífi sem mér
þóknast og nenni ekki að standa í því
að búa til eitthvað „front“ líf fyrir
fólk að horfa á. Ég er bara eins og
hver annar einstaklingur sem á fjölskyldu þó ég hafi reynt að halda
henni frá mér. Ég á tvo syni frá því í
gamla daga og þeir eru báðir í tónlist en leyfist sem betur fer að lifa
sínu eigin lífi og hefur tekist að losa
sig við allt illt umtal. Þeir hafa líka
forðast alla þá drullupytti sem ég er
iðinn við að sökkva mér í. Þegar fólk
fær góða mýtu milli tannanna þá er
tönglast á henni þótt hún sé löngu
búin. Ég kann enga skýringu.
Kannski var textagerð mín frá upphafi beittari en gerist og í kringum
það var búinn til röff karakter þótt
ég sé blíður og meinlaus.“

0¾LDU Å ÖVÅ
Megas benti á Maríu Sól á koverplötuna Pældu í því sem gefin var út í
haust og þar söng hún Víðihlíðarlagið. Þetta er önnur platan þar sem
ýmsir tónlistarmenn flytja lög
Megasar. „Mér finnst það mjög
skemmtilegt. Það voru ákveðnir
toppar á plötunni þó ég vilji ekki
nefna neina botna. Kvenfólkið og
Trabant áttu toppana. Núna eru menn
ekki eins hræddir við lögin mín og
gera þetta með sínu nefi. Það er
miklu skemmtilegra. Ég vil heyra
aðra persónu syngja lögin og gera
þau að sínum svona eins og Trabantstrákarnir gera. Þeir virkilega lifðu
sig inn í þetta.“
Fleiri af ástsælustu tónlistarmönnum þjóðarinnar hafa tekið
Megasarlög og gert að sínum. Þar má
nefna Björgvin Halldórsson og Emilíönu Torrini sem bæði hafa sungið
Tvær stjörnur. „Ég fór ekki að fá
stefgjöld fyrr en Bjöggi tók Tvær
stjörnur og svo kom Magga Stína
með Fílahirðinn og þá hækkaði í
stefgjöldunum. Fyrir mín eigin lög
fæ ég ekki háar summur. Ég er ekki
mikið spilaður í útvarpi.“
&ÅLAHIRÈIRINN FR¹ 3ÒRÅN
Megas varð sextugur í fyrra. „Ég
passaði mig á því að vera ekki á landinu og þá var hægt að halda fína tónleika í Austurbæ. Ég gat ekki hugsað
mér að vera viðstaddur þannig að
fólkið gæti skemmt sér, ég er nú
nógu mikið böggaður þegar ekkert
stendur til. Þetta hefði verið eins og
að mæta í eigin jarðarför,“ segir hann
og brosir. „Þar söng Magga Stína
Fílahirðirinn frá Súrín, lag sem ég
var nú flautaður útaf fyrir á sínum
tíma. Þannig kviknaði sú hugmynd
hennar að plötunni Magga Stína
syngur Megas. Ég get ekki sagt
annað en að útkoman hafi verið
afskaplega flott.“
&LAUTAÈUR ÒT AF
Platan Loftmynd kom út í tilefni af
101 árs afmæli Reykjavíkurborgar
árið 1987 og er ein best selda plata
Megasar og fyrsta platan sem seldist
til jólagjafa. Á þeirri plötu er lagið
um Fílahirðinn umdeilda. „Lagið er
bara um dreng í Austurlöndum, þar
er augljóslega karlkynsvera sem
sungið er fallega til og það þótti einfaldlega ekki góð latína. Á bakhliðinni var líka mynd af fjölskyldu á
Taílandi með mér, þetta var fín mynd
en ég hélt utan um einn Taílendinginn. Það var búið að vara mig við því
að ég yrði flæmdur út úr öllum stofum Reykjavíkurborgar.“ Sem og
gerðist.
Árið eftir komu Höfuðlausnir
sem innihélt fleiri lög sem ekki
féllu í kramið. „Það þótti eitthvað
tortryggilegt við þessi lög. Ég fór í
stúdíó með Hilmari Erni Hilmarssyni og tók upp Drengirnir í Bangkok og þú getur ímyndað þér að það
vakti ekki mikla lukku. Ég ætlaði
ekki að gefa út fleiri plötur í bili en
þá kom Bubbi til mín uppljómaður
og vildi gefa út plötu með mér til að
bjarga gamla Gramminu. Hann
hafði selst í 15 þúsund eintökum

-UNAÈARLEYSINGJAH¾LI
Megas er tímaritasafnari mikill og
eyðir bróðurparti úr deginum í að
sortera gömul tímarit til varðveislu.
„Ég er með munaðarleysingjahæli
þar sem ég tek til mín munaðarlaus
tímarit sem eiga að fara í Sorpu og
hýsi þau. Ég var búinn að byggja
mig út úr íbúðinni þegar ég fékk
húsnæði vestur í bæ. Ég hef alltaf
verið mikið að gramsa í gömlum
bókum. Ég átti blöð sem mér fannst
falleg tímarit og falleg hönnun og
svo jókst það að ég fór að safna
þeim. Það er ekki nóg að friða náttúruna, það þarf líka að friða mannanna verk. Ég er ekkert að spá í
hvort tímaritin séu sæmandi til
geymslu. Allt prentað mál segir einhverja sögu.“
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árið áður og bjóst við að selja það
sama jafnvel þótt ég væri með. En
þar átti ég tvö lög sem settu mig
algjörlega út úr þjóðfélaginu. Litlir
sætir strákar hafa nú ekki ennþá
fengið uppreisn æru en Tvær
stjörnur komu allt í einu á sjónarsviðið í flutningi annarra og þótti
hin besta músik.“

4EKINN Å S¹TT
Megas hikar þegar hann er spurður
hvort hann hafi ekki verið tekinn í
sátt í þjóðfélaginu í dag. „Ekki endilega ég, en börnin mín, lögin mín,
hafa verið það, þau hafa öðlast nýtt
líf.“
Megas gaf út plötu með Súkkat í
fyrra en hann hefur spilað einna
mest með Súkkat-mönnum undanfarið. „Sú plata lenti á biksvörtum
lista. Ég var mjög ánægður með þá
plötu en ég var einn af fáum. Ég hef
ekki haft mikinn áhuga á útgáfu
undanfarin ár. Alltaf þegar ég kem
með eitthvað nýtt efni þá er það svo
hryllilega vont að dómi allra. Ég hef
afskaplega lítið þol í það að gefa út
plötur sem eru rakkaðar niður í 15
ár en svo eru þær dásamaðar. Þessir
Púlstónleikar sem voru gefnir út í ár
þóttu ekki merkilegir á sínum tíma.
En núna, 15 árum síðar, fáum við
fimm stjörnur fyrir hljóðritunina.
Gítarleikurinn hjá Guðlaugi Óttari
sem hefur starfað með mér hvað
lengst og söngurinn hjá Björk sem
kemur þarna og öskrar og æpir sem
aldrei fyrr þykir góð latína núna.
Það er ekki þannig að við höfum
verið á undan einu eða neinu. Mér
finnst reyndar eins og ég sé alltaf á

skjön við tímann.“

¶ANÖOL TUNGUNNAR
En heldurðu ekki áfram að semja?
„Ég vakna ekki klukkan sjö á morgnana og byrja að semja,“ svarar hann
og glottir. „En það er ýmislegt sem
gerist í daglega lífinu sem ég þarf að
losa mig við og geri það með lagi og
texta. Það er kannski nothæft á tónleikum en ekki á plötum.“
Hvers vegna? „Það er kannski
eitthvert háð sem maður er að leyfa
sér. Ég hef gert talsvert mikið af
„pólitískt röngum“ lögum núna upp á
síðkastið. Það er eitthvað kirfilega
gallað við „pólitískt réttlæti“,“ segir
hann með brosi. „Ég hef skemmt mér
við það að reyna á þanþol tungunnar.
Oft kem ég með texta þar sem eru
orð sem ekki finnast í orðabókum. En
þá gapa menn og heimta skilning en
sinna ekkert um skynjunina. Þá segja
menn bara pass og skilja ekki neitt.“
3TERKASTA VOPNIÈ
Megas vann árið 2000 verðlaun
Jónasar Hallgrímssonar á degi
íslenskrar tungu og kom það mörgum á óvart. „Mér finnst einna
skemmtilegast að glíma við íslenskuna. Þetta er bara mín prívat íþrótt.
Sem krakki fór ég þegar allir voru
farnir af leikvöllunum og keppti við
sjálfan mig í rólustökki. Málið var að
komast aðeins lengra en daginn áður.
Ég var orðinn mjög djarfur í þeim
efnum og henti mér út úr rólunum.
Það er mjög sambærilegt með textagerð og lagagerð. Það endar með því
að maður er kominn út úr öllum víddum sem umhverfið vill gúddera.“

Lagið er um
dreng í Austurlöndum sem
sungið er falllega til og það
þótti einfaldlega
ekki góð latína.
Það var búið
að vara mig við
því að ég yrði
flæmdur út úr
öllum stofum
Reykjavíkurborgar.“

 SKJÎN VIÈ TÅMANN
Þegar Megas er spurður út í íslenska
tónlist er svarið að meðalmennska
ríki hér eins og annars staðar. „Allar
tilraunir eru litnar tortryggilegum
augum nema þau hljóti blessun
erlendis.“ En hann segist fylgjast
með því sem er að gerast í íslenskri
tónlist í dag. „Það eru alltaf einhverjir að koma sem slá mann alveg
kirfilega. Mér finnst ofboðslega
gaman af Mugison og svo er það
stúlkan sem kom núna, hún Lay Low.
Hún er mjög skemmtileg. Það er
kvenfólkið sem á bestu kraftana í
tónlistinni í dag. Þær eru sjálfstæðar og flottar.“
Ungt tónlistarfólk hefur tekið
Megas í hálfgerða guðatölu og er
hann talinn snillingur af yngri kynslóðum í tónlist sem lítur upp til
hans. „Ég hef aldrei fengið krítík frá
yngra fólki um að ég sé óskiljanlegur, það hefur bara komið frá eldra
fólki.“
RIÈ FRAM UNDAN
Framtíðin er mjög svipuð fortíðinni
svarar Megas þegar hann er spurður út í nýja árið. „Ég er að byrja
núna að semja lög við leikrit eftir
Þorvald Þorsteinsson. Þetta er fyrir
Nemendaleikhúsið en verður flutt í
Leikhúsinu á Akureyri og Magnús
Geir leikhússtjóri féllst á það að ég
gerði lög fyrir þetta leikrit. Þannig
að það verður allavega næsti mánuður.“ Lengra sér hann ekki inn í
framtíðina. En ef fortíðin hefur eitthvað um framtíðina að segja mun
hann halda áfram að skifa beitta
texta, ögra samfélaginu, semja
ódauðlega tónlist og hafa gaman af.
Hann er reffilegur að sjá þegar hann
gengur í burtu í svörtum frakka,
aldurinn virðist ekkert hafa fengið á
hann og hann er í fantaformi.N
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Tígullaga öldudalur Eyþórs
„Já, það má eiginlega segja að árið 2006 hafi verið
tígullaga öldudalur. Fyrst þú spyrð,“ segir Eyþór
Arnalds stjórnmála- og tónlistarmaður í samtali
við Jakob Bjarnar Grétarsson. Hann horfir nú um
öxl en einnig fram á veginn. Dramatískt fall hans
eftir að hafa farið með himinskautum í pólitíkinni í Árborg er eitt af eftirminnilegum atburðum
ársins en einnig glæsileg endurkoma Eyþórs á
tónlistarsviðið með Todmobile.

Þ

egar
Fréttablaðið
náði tali af Eyþóri
Arnalds tónlistar- og
stjórnmálamanni var
hann staddur í Marokkó í Afríku en hann
og unnusta hans, Dagmar Una
Ólafsdóttir, ákváðu að taka sér frí
og dvelja þar yfir áramótin. Þau
eru væntanleg til landsins fljótlega á nýju ári. Eyþór mun því
horfa á Áramótaskaupið á netinu
staddur í Afríku. „Já, það eru allar
líkur á því.“ Eyþór segist aðspurður gera ráð fyrir því að grínararnir muni gera sér mat úr hinu fræga
atviki þegar hann var gripinn ölvaður eftir að hafa keyrt á staur. Í
miðri kosningabaráttu í síðustu
bæjarstjórnarkosningum.
„Nei,
ég kvíði því svo sem ekki. Held að
það gangist ekkert.“
En áður en Eyþór er inntur
eftir því hvaða augum hann lítur
það örlagaríka atvik er ráð að
heyra ofan í hann um nýja plötu
sem Todmobile sendi frá sér nú
fyrir jólin. Ópus 6 er fyrsta hljóðversplata Todmobile í heil tíu ár
og vísar til þess að hér er um að
ræða sjöttu hljóðversskífuna sem
Todmobile sendir frá sér á 18 ára
ferli en hljómsveitin var stofnuð
árið 1988.

%YÖËR SNÕR AFTUR
„Platan var unnin á þessu ári,“ segir
Eyþór. „Þorvaldur Bjarni hafði
gengið með mörg þessara laga í
maganum í talsverðan tíma. Enda
eru 13 ár síðan við þrjú gerðum
saman plötu. Sú síðasta af því taginu
var platan Spillt og umslagið gert af
Halldóri Baldurssyni teiknara.
Þetta var margverðlaunuð plata en
reyndist svanasöngur okkar þá. Við
héldum hvert í sína áttina. Ég kom
ekki nálægt tónlist í sjálfu sér í rúm
tíu ár eða allt þar til við komum
saman með Sinfóníunni.”

Ekki var betur á Eyþóri að
skilja á þeim tíma en að hann væri
hættur afskiptum af tónlist. Og
reyndist það nokkurt áfall hinum
fjölmörgu aðdáendum Todmobile.
En hann hafði snúið sér að öðru,
viðskiptum og stjórnmálum, en
Eyþór segist svo sem aldrei gefið
út neinar yfirlýsingar þess efnis
að útilokað væri að þau þrjú sem
skipa Todmobile, Eyþór, Þorvaldur Bjarni og Andrea Gylfadóttir,
kæmu saman aftur.
„En það er rétt. Það var ekki á
dagskránni. Svo var svo gaman
með Sinfóníunni að til tals kom að
gera plötu.“

"YRJAR Å MYRKRI OG ENDAR Å LJËSI
Öll voru þau upptekin við hin
ýmsu verkefni en til að fá frið var
farið til Barcelona á Spáni til að
taka upp Ópus 6 síðastliðið haust.
„Við vorum þar í tvær vikur og
fengum með okkur hljóðfæraleikara. Svo hefur tæknin í sjálfu sér
frelsað fólk að því leytinu til að
hægt er að taka upp nánast hvar
sem er. Tölvutæknin er þannig að
hægt er að fara með stúdíó og
setja upp hvar sem er. Við vorum
í nokkur hundruð ára íbúð í gamla
hverfinu í Barcelona. Það gaf
plötunni kannski svona gothneskan blæ. Já, það má alveg segja að
einhver gothnesk ára hafi sett
svip sinn á margt sem við höfum
gert. Öll höfum við klassískan
bakgrunn, eitthvert flúr fylgir
því og kannski dýpri pælingar en
hjá öðrum hljómsveitum sem felast í því að sameina popp og klassík.“
Eyþór segir plötuna óvenjulega að því leytinu að hún hefst á
þyngri lögum en svo léttist platan
þegar á líður. Venjulega tjalda
tónlistarmenn léttmetinu fremst.
„Þetta byrjar í myrkri og endar í
ljósi.“

4ËNLEIKAR FYRIRHUGAÈIR Å "ARCELONA
Eyþór segir þetta verkefni hafa
verið ákaflega skemmtilegt. Ekki
síst það að syngja en hann hefur
ekki sungið lengi. „Það var mjög
gaman að takast á við þetta. Lögin
eru fjölbreytileg eins og oft er á
Todmobile-plötum. Þung lög yfir í
léttari ballöður. Kannski hefur
maður lært eitthvað af því að
þegja?“
Todmobile hefur lítt fylgt plötunni eftir en einir eru þó útgáfutónleikarnir sem teknir voru upp í
sjónvarpssal og Eyþór segir hugsaða sem baðstofutónleika – fyrir
alla heima í stofu.
„En engir aðrir tónleikar og
engin myndbönd. En við höfum
hug á að halda tónleika í Barcelona þar sem við tókum upp plötuna. Vera má að það tengist einhverjum öðrum viðburði eins og
til dæmis knattspyrnuleik. Já,
hugmyndin er að þegar tekur að
hitna í Barcelona verði haldnir
tónleikar þar og þá.“
Allt er þetta á hugmyndastigi
en ætla má að einhver ferðaskrifstofa komi að málum.
,¾RT AF REYNSLUNNI
Í vor ákvað Eyþór að gefa kost á
sér að leiða lista sjálfstæðismanna
í Árborg í þá komandi sveitarstjórnarkosningum. Og það gekk

boði eða ekki á enginn að setjast
undir stýri undir áhrifum. En það
sem er mikilvægast er að gera sér
grein fyrir því að þetta voru klárlega mistök. Fyrsta skrefið er að
viðurkenna mistökin. Síðan er það,
að reyna að læra af mistökunum.
Sagt er að menn læri af reynslunni og vonandi get ég lært sem
allra mest af þessum mistökum.
Að minnsta kosti lagði ég á það
áherslu strax að gera svo. Í raun
og veru er við engan annan að sakast en mig sjálfan í slíku. Með því
að læra af mistökunum er maðurinn að bæta sig.“

$RAMATÅSKUR VENDIPUNKTUR
Margur stúturinn undir stýri
hefur verið gripinn, jafnvel þótt
um stjórnmálamann sé að ræða,
án þess að það hafi komist í
hámæli. Áætlað er að hátt í 2.000
manns séu teknir árlega ölvaðir
við akstur. Hins vegar er það tímasetningin sem verður til að gera
þetta atvik allt hið dramatískasta,
að oddviti lista sé korteri í kosningar gripinn fyrir ölvun við akstur.
„Ég dró mig í hlé sem var það
eina rétta í stöðunni, dró mig út úr
kosningabaráttunni. Hið jákvæða
var að þetta atvik eyðilagði ekki
kosningabaráttuna. Sjálfstæðisflokkurinn vann stóran sigur,

ur ekki dul á að þar á bæ hafi menn
haft af þessu áhyggjur. „Tímasetningin var slæm en allir lögðust á eitt við að vinna úr þessu
máli saman. Já, ég er ánægður
með hvernig flokkurinn kom að
þessu. Farið var yfir þessi mál í
sameiningu með formanni, varaformanni, framkvæmdastjóra og
svo fjölmennum hópi í Árborg.
Menn komust að sameiginlegri
niðurstöðu. Við héldum vel sóttan
fund í Tryggvaskála á Selfossi
eftir að niðurstaðan lá fyrir: Að ég
ætlaði að taka mér frí auk þess að
fara í áfengismeðferð. Allir voru
með í þessu ferli og ég held að það
hafi skipt miklu máli.“

FENGISMEÈFERÈ ER MANNR¾KT
Eyþór missti bílprófið en fær það
nú eftir áramót. Hann hefur ekki
hug á að tjá sig um meðferðina
sem slíka enda tengist hún starfi
AA og þar ríkir nafnleynd. „Ég
held að SÁÁ og AA séu að vinna
afar merkilegt starf hér á Íslandi.
Þetta er í grunninn mannrækt. Og
ég held að enginn hafi nema gott af
því að rækta sjálfan sig. Hvort
sem það er með 12 spora kerfinu
eða fara yfir stöðu sína almennt.
Ég held að enginn hefði slæmt af
því að fara í gegnum meðferð,
hvort heldur er vegna áfengis eða
annarra mála. 12 spora kerfið

Hvort sem maður er í framboði eða ekki á enginn að setjast
undir stýri undir áhrifum. En það sem er mikilvægast er að
gera sér grein fyrir því að þetta voru klárlega mistök.
eftir, Eyþór sigraði glæsilega í
prófkjörinu, hlaut 593 atkvæði í
fyrsta sætið en alls kusu 1.087, og
í kjölfarið leiddu skoðanakannanir
í ljós að aldrei hafði verið eins
mikill byr í segl sjálfstæðismanna
og fyrir kosningarnar. En áður en
til þeirra kemur er frá því greint í
fréttum að Eyþór hafi verið gripinn, ásamt unnustu sinni, af lögreglu í Ártúnsbrekku, drukkinn
eftir að hafa ekið á ljósastaur á
Sæbraut við Kleppsveg í Reykjavík.
Þegar Eyþór horfir til baka, til
hinnar örlagaríku nætur, aðfaranætur sunnudags 14. maí, velkist
hann ekki í vafa um að varla sé
hægt að gera nokkuð eins heimskulegt og þetta.
„Hvort sem maður er í fram-

hlaut 42 prósent atkvæða, sem er
stærsti sigur flokksins þar um
slóðir.“
Aðspurður segir Eyþór ómögulegt að segja til um hvernig hefði
farið ef atvikið hefði ekki komið
upp en um 20 prósent kjósenda
Sjálfstæðisflokksins strikaði yfir
nafn hans á kjörseðli. Eyþór lýsti
því þá yfir að gott væri að hann
væri látinn gjalda mistaka sinna
en ekki flokkurinn.
„Miklu meira álag var á félaga
mína á framboðslista vegna þessa
og stuðningsmenn. En þeir stóðu
sig vel.“

&LOKKSFORYSTAN KEMUR AÈ M¹LUM
Í þessum mikla darraðardansi er
áhugavert að vita um viðbrögð
flokksforystunnar og Eyþór dreg-

hefur verið notað við ýmsum
vandamálum svo sem átröskun eða
annars konar fíkn. Allt er þetta af
sama meiði – mannrækt. Að horfast
í augu við mannlega bresti og takast á við þá. Má segja að Íslendingar séu mjög framarlega í þessu. Í
mörgum öðrum þjóðfélögum er
þetta meira falið og AA ekki eins
stór og virt hreyfing.“
Eyþór segir bjart fram undan.
Hann hyggst snúa til baka í
stjórnmálin, koma inn strax í
vor, í pólitíkina í Árborg. Hann
segir fyrirliggjandi sömu málin
og síðast. Úrlausnarefnin hafa
ekkert farið: „Fyrst og fremst
þarf að taka á móti fjölguninni
sem orðið hefur að undanförnu.
Taka á móti henni með sómasamlegum hætti.“N

Við lítum með stolti yfir árangur viðskiptavina okkar á árinu
-BOETCBOLJOOÕBLLBSªOHKVMFHU HK½GVMUPHFJOTUBLMFHBªSBOHVSTSµLUTBNTUBSGªªSJOV KBGOUªJOOMFOEVNTFNFSMFOEVNWFUUWBOHJ
7JÓMµUVNCK½SUVNBVHVNUJMªSTJOTPHIPSGVNNFÓUJMIM½LLVOUJMWFSLFGOB TBNTUBSGTPHULJGSBTFNÕBÓCFSµTLBVUJT±S

-BOETCBOLJOOºTLBSWJÓTLJQUBWJOVNTµOVNPHMBOETN½OOVN½MMVNGBSTMEBSPHWFMHFOHOJªOÖKVªSJ

Avion Group








Starfsemi:4BNH½OHVPH
GMVUOJOHBGZSJSULJ
Verkefni:'SVNTLSªOJOHIMVUBCS±GB
µLBVQI½MM
Hlutverk bankans:3ªÓHK½GPHT½MVUSZHHJOH
Umfang verkefnis:*4,NJMMKBSÓBS
Land:ÜTMBOE
Hvenær:+BO¿BS

Eskja hf.


Starfsemi:ãUHFSÓPHGJTLWJOOTMB
Verkefni:,BVQª"ÓBMTUFJOJ

+ºOTTZOJ46
 Hlutverk bankans:'KªSN½HOVO
 Umfang verkefnis:5S¿OBÓBSNªM
Land:ÜTMBOE
Hvenær:+BO¿BS

Weetabix


Starfsemi:.BUWMBGSBNMFJÓBOEJ
Verkefni:&OEVSGKªSN½HOVOG±MBHTJOT
 Hlutverk bankans:ÔªUUUBLBµTBNCBOLBMªOJ
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:.BST

Starfsemi:'BTUFJHOBGZSJSULJ
Verkefni:4BMBªIMVUµG±MBHJOVUJM
GBHGKªSGFTUB
 Hlutverk bankans:,FQMFS]-BOETCBOLJWBS
SªÓHKBGJ*(%
 Umfang verkefnis:&63NJMMKºOJS
Land:ÜUBMµB
Hvenær:+¿Oµ




Starfsemi:4BNH½OHVPH
GMVUOJOHBGZSJSULJ
Verkefni:'KªSN½HOVO
 Hlutverk bankans:ãUHªGBTLVMEBCS±GB 

T½MVUSZHHJOHPHTBMB
 Umfang verkefnis:*4,NJMMKBSÓBS
Land:ÜTMBOE
Hvenær:.BST

ÏHA:CH@6H>6#>H$A7>(**''&'$%+

Starfsemi:ÔSºBSPHGSBNMFJÓJSULJ
GZSJSNBUWMBJÓOBÓ
Verkefni:)MVUBGKªS¿UCPÓ
 Hlutverk bankans:3ªÓHK½GPHT½MVUSZHHJOH
 Umfang verkefnis:*4, NJMMKBSÓBS
Land:ÜTMBOE
Hvenær:4FQUFNCFS

Starfsemi:#µMBVNCPÓ
Verkefni:,BVQ4NªFZKBSFIG

ª5PZPUBªÜTMBOEJIG
 Hlutverk bankans:'KªSN½HOVOPHSªÓHK½G
 Umfang verkefnis:5S¿OBÓBSNªM
Land:ÜTMBOE
Hvenær:+BO¿BS



Starfsemi:#ºLTBMJ
Verkefni::GJSU½LVUJMCPÓGSª).7QMD
 Hlutverk bankans:5FBUIFS(SFFOXPPE]
-BOETCBOLJWBSSªÓHKBGJ
0UUBLBS}T
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:+¿Mµ



Starfsemi:6QQMÖTJOHBWFJUB
Verkefni::GJSUBLB*OGPOYYª$POEVJU
 Hlutverk bankans:.FSSJPO]-BOETCBOLJWBS
SªÓHKBGJ
 Umfang verkefnis:&63NJMMKºOJS
Land:#BOEBSµLJO
Hvenær:.BST

Starfsemi:'SBNMFJÓTMBPHESFJGJOHª
TUªMUVOOVN
Verkefni::GJSUBLBTUKºSOFOEBª
G±MBHJOV
 Hlutverk bankans:'KªSN½HOVOPHT½MVUSZHHJOH
 Umfang verkefnis:6N&63NJMMKºOJS
Land:#FMHµB
Hvenær:0LUºCFS



Starfsemi:.BUW½SVWFSTMBOBLFÓKB
Verkefni:&OEVSGKªSN½HOVO
 Hlutverk bankans:'KªSN½HOVOPHT½MVUSZHHJOH
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:'FCS¿BS

FL Group


Starfsemi:'KªSGFTUJOHBSG±MBH
Verkefni:'KªSN½HOVO
 Hlutverk bankans:ãUHªGBTLVMEBCS±GBPHTBMB
 Umfang verkefnis:*4,NJMMKBSÓBS
Land:ÜTMBOE
Hvenær:.BST

Zenergy Power plc.


Starfsemi:'SBNMFJÓTMBIªIJUBPGVSMFJÓBSB
Verkefni: 4LSªOJOHCS±GBª"*.NBSLBÓJOO
Hlutverk bankans:5FBUIFS(SFFOXPPE]
-BOETCBOLJTªVNSªÓHK½G
PHNJÓMVO
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:ÔÖTLBMBOE
Hvenær:ÙH¿TU

Blagden Packaging


Iceland Foods

CONDUIT

Ottakar’s plc.

Marel




Avion Group

IGD


Toyota á Íslandi hf.

Eimskipafélag Íslands ehf.


Starfsemi:'MVUOJOHBS
Verkefni:'KªSN½HOVO
 Hlutverk bankans:ãUHªGBTLVMEBCS±GBPHTBMB
 Umfang verkefnis:*4, NJMMKBSÓBS
Land:ÜTMBOE
Hvenær:0LUºCFS

eircom


Starfsemi:'KBSTLJQUBGZSJSULJ
Verkefni:4BMBª#BCDPDL#SPXO
$BQJUBM-UE
 Hlutverk bankans:.FSSJPO]-BOETCBOLJWBS
SªÓHKBGJTUBSGTNBOOB
 Umfang verkefnis:&63 NJMMKBSÓBS
Land:ÜSMBOE
Hvenær:ÙH¿TU

M2 Communications


Starfsemi:#JSUJOHGS±UUBªOFUJOV
Verkefni:,BVQ'SBNUµÓBSTÖOBSª.
 Hlutverk bankans:3ªÓHK½G GKªSN½HOVO

PHT½MVUSZHHJOH
 Umfang verkefnis:64%NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:'FCS¿BS

Marel



Starfsemi:ÔSºBPHGSBNMFJÓBULJ
GZSJSNBUWMBJÓOBÓ
Verkefni:'KªSN½HOVO
 Hlutverk bankans:ãUHªGBTLVMEBCS±GB 

T½MVUSZHHJOHPHTBMB
 Umfang verkefnis:*4,NJMMKBSÓBS
Land:ÜTMBOE
Hvenær:'FCS¿BS

Samson eignarhaldsfélag ehf.

AEW

Starfsemi:'KªSGFTUJOHBSG±MBH
Verkefni:'KªSN½HOVO
 Hlutverk bankans:ãUHªGBTLVMEBCS±GBPHTBMB
 Umfang verkefnis:*4,NJMMKBSÓBS
Land:ÜTMBOE
Hvenær:"QSµM

Thurne and Delford Sortaweigh





Starfsemi:ÔSºBSPHGSBNMFJÓJSULJ
GZSJSNBUWMBJÓOBÓ
Verkefni:,BVQ.BSFMªG±MBHJOV
 Hlutverk bankans:3ªÓHK½G
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:"QSµM

Scanvægt International


Starfsemi:ÔSºBSPHGSBNMFJÓJSULJ
GZSJSNBUWMBJÓOBÓ
Verkefni:,BVQ.BSFMª4DBOWHU
 Hlutverk bankans:3ªÓHK½G
 Umfang verkefnis:&63NJMMKºOJS
Land:%BON½SL
Hvenær:ÙH¿TU

Sterile Technology Group


Starfsemi:ãSHBOHTFZÓJOH
Verkefni:4BMBUJM4UFSJDZDMF
 Hlutverk bankans:.FSSJPO]-BOETCBOLJWBS
SªÓHKBGJ
 Umfang verkefnis:&63NJMMKºOJS
Land:ÜSMBOE
Hvenær:'FCS¿BS

Starfsemi:4USTUBTµNBGZSJSULJÜSMBOET
Verkefni::GJSUBLB#$.ªFJSDPN
 Hlutverk bankans:ÔªUUUBLBµTBNCBOLBMªOJ
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:ÜSMBOE
Hvenær:4FQUFNCFS



Starfsemi:4µNBG±MBHµ#¿MHBSµV
Verkefni:,BVQ$BSSFSBª#5$
 Hlutverk bankans:'KªSN½HOVOPHT½MVUSZHHJOH
 Umfang verkefnis:&63NJMMKºOJS
Land:#¿MHBSµB
Hvenær:.BST

Elkhart Plastics


Starfsemi:)WFSGJTTUFZQUBSQMBTUFJOJOHBS
Verkefni::GJSUBLB1SPNFOTª&MLIBSU
1MBTUJDT
 Hlutverk bankans:3ªÓHK½G GKªSN½HOVO

PHT½MVUSZHHJOH
 Umfang verkefnis:5S¿OBÓBSNªM
Land:#BOEBSµLJO
Hvenær:"QSµM

eircom


BTC

TDC


Starfsemi:4USTUBGKBSTLJQUBGZSJSULJµ
%BON½SLV
Verkefni::GJSUBLB/PSEJD5FMFQIPOF
$PNQBOZª5%$
 Hlutverk bankans:4½MVUSZHHJOHPHÕªUUUBLB
 Umfang verkefnis:&63NJMMKºOJS
Land:%BON½SL
Hvenær:"QSµM

Danish Bacon Company


Starfsemi:)FJMETBMBNFÓNBUW½SV
Verkefni:,BVQ8PPEXBSE'PPETFSWJDF
ª%BOJTI#BDPO$PNQBOZ
 Hlutverk bankans:'KªSN½HOVO
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:4FQUFNCFS

Cheshire Guernsey Ltd.


Starfsemi:*OOMªOBTUPGOVOª(VFSOTFZ
Verkefni:,BVQ-BOETCBOLBOT

ªCBOLBOVN
 Hlutverk bankans:,BVQBOEJ
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºO
Land:(VFSOTFZ
Hvenær:4FQUFNCFS

Aer Lingus


Starfsemi:'MVHG±MBH
Verkefni:&JOLBWÓJOHPHTLSªOJOH

µLBVQI½MM
 Hlutverk bankans: .FSSJPO]-BOETCBOLJUºLÕªUUµTLSªO


 JOHVPHT½MVUSZHHÓJIMVUBCS±GBOOB

 Umfang verkefnis:&63NJMMKºOJS
Land:ÜSMBOE
Hvenær:0LUºCFS

Haugen Gruppen


Starfsemi:.BUWMBESFJGJOH
Verkefni:,BVQ)(/PSEJDª)BVHFO

(SVQQFO
 Hlutverk bankans:3ªÓHK½G
 Umfang verkefnis:5S¿OBÓBSNªM
Land:/PSFHVS 4WµÕKºÓ %BON½SL
Hvenær:0LUºCFS

Nýsir UK Ltd.


Starfsemi:'BTUFJHOBG±MBH
Verkefni:'KªSGFTUJOHBSµ#SFUMBOEJ
 Hlutverk bankans:'KªSN½HOVO
 Umfang verkefnis:5S¿OBÓBSNªM
Land:#SFUMBOE
Hvenær:/ºWFNCFS

Yell


Starfsemi:(BHOBWJOOTMBGZSJSWFSTMVO
PHÕKºOVTUV
Verkefni:&OEVSGKªSN½HOVO
 Hlutverk bankans:ÔªUUUBLBµTBNCBOLBMªOJ
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:/ºWFNCFS

Meridian Technologies



Starfsemi:'SBNMFJÓJSµIMVUJ¿S
NBHOFTµVNµCµMB
Verkefni:,BVQ&TUBUJB"(ªG±MBHJOV
 Hlutverk bankans:3ªÓHK½GPHGKªSN½HOVO
 Umfang verkefnis:$"%NJMMKºOJS
Land:,BOBEB
Hvenær:%FTFNCFS

B3

Debenhams


Starfsemi:,FÓKBTNªT½MVW½SVI¿TB
Verkefni:&OEVSGKªSN½HOVO
 Hlutverk bankans:ÔªUUUBLBµTBNCBOLBMªOJ
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:/ºWFNCFS

Polimoon AS






Starfsemi:'SBNMFJÓJSVNC¿ÓJS¿SQMBTUJ
Verkefni:,BVQ1SPNFOTªG±MBHJOV
PHBGTLSªOJOHÕFTT
¿SLBVQI½MM
Hlutverk bankans:3ªÓHK½GPHT½MVUSZHHJOH
Umfang verkefnis:&63NJMMKºOJS
Land:/PSFHVS
Hvenær:%FTFNCFS

West Ham United plc.



Starfsemi:,OBUUTQZSOVG±MBHµFOTLV
¿SWBMTEFJMEJOOJ
Verkefni:,BVQ8))PMEJOHª

8FTU)BN6OJUFE
 Hlutverk bankans:3ªÓHK½G
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:%FTFNCFS

3

C ABLE

S O L U T I O N S

Sonas Automotive


Starfsemi:.ªMNTU½OTVO
Verkefni:,BVQ4POBTªEFJME¿S
8BHPOQMD
 Hlutverk bankans:'KªSN½HOVOPHT½MVUSZHHJOH
 Umfang verkefnis:&63NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:%FTFNCFS

Longford Cables Ltd.






NATIXIS
ÏHA:CH@6H>6#>H$A7>(**''&'$%+



Starfsemi:#BOLJ
Verkefni:)MVUBCS±GB¿UCPÓ
 Hlutverk bankans:,FQMFS]-BOETCBOLJIBGÓJ
VNTKºONFÓ¿UHªGVOOJ
 Umfang verkefnis:&63 NJMMKBSÓBS
Land:'SBLLMBOE
Hvenær:%FTFNCFS

Starfsemi:'SBNMFJÓTMBªLPQBSMFJÓVSVN
Verkefni::GJSUBLBIMVUIBGBµ
.BODIFTUFS$BCMFT
ª-POHGPSE
Hlutverk bankans:'KªSN½HOVOPHT½MVUSZHHJOH
Umfang verkefnis:&63NJMMKºOJS
Land:ÜSMBOE
Hvenær:%FTFNCFS

Austin Reed Group plc.


Starfsemi:'BUBWFSTMBOJS
Verkefni::GJSUBLBBGNBSLBÓJ
 Hlutverk bankans:'KªSN½HOVOPH

T½MVUSZHHJOH
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:%FTFNCFS

Pacific Andes


Starfsemi:"MÕKºÓMFHUTKªWBS¿UWFHTGZS
JSULJ
Verkefni:'KªSGFTUJOHBSMªO
 Hlutverk bankans:-ªOWFJUBOEJ
 Umfang verkefnis:64%NJMMKºOJS
Land:4JOHBQ¿S
Hvenær:%FTFNCFS

Brainjuicer Group plc.


Starfsemi:.BSLBÓTSBOOTºLOJSªOFUJOV
Verkefni:4LSªOJOHª"*.NBSLBÓJOOPH
TBMBIMVUBGKªSUJMGBHGKªSGFTUB
 Hlutverk bankans:5FBUIFS(SFFOXPPE]-BOET
CBOLJWBSNJÓMBSJPHSªÓHKBGJ
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:%FTFNCFS

China Fisheries International Ltd.



Starfsemi:"MÕKºÓMFHUTKªWBS¿UWFHT
GZSJSULJ
Verkefni:3FLTUSBSGKªSN½HOVO
 Hlutverk bankans:-ªOWFJUBOEJ
 Umfang verkefnis:64%NJMMKºOJS
Land:4JOHBQ¿S
Hvenær:%FTFNCFS

Aer Lingus


Starfsemi:'MVHG±MBH
Verkefni:7BSOJSHFHOºWJOWFJUUSJ

ZGJSU½LV3ZBOBJS
 Hlutverk bankans:.FSSJPO]-BOETCBOLJFS
SªÓHKBGJG±MBHTJOT
 Umfang verkefnis:&63 NJMMKBSÓBS
Land:ÜSMBOE
Hvenær::GJSTUBOEBOEJ

Dr. TH. Böhme KG






Starfsemi:'SBNMFJÓTMBªFGOBMJUVN
Verkefni:&JHOBUSZHHUMªOWFHOB
SFLTUSBS
Hlutverk bankans:'KªSN½HOVOPH
T½MVUSZHHJOH
Umfang verkefnis:&63NJMMKºOJS
Land:ÔÖTLBMBOE
Hvenær:/ºWFNCFS

Lambert Howarth Group plc.



Starfsemi:)½OOVOPHESFJGJOH
ªTNªT½MVW½SVN
Verkefni:&OEVSGKªSN½HOVONFÓ

FJHOBUSZHHÓVMªOJ
 Hlutverk bankans:'KªSN½HOVOPHT½MVUSZHHJOH
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:/ºWFNCFS

House of Fraser






Starfsemi:,FÓKBTNªT½MVW½SVI¿TB
Verkefni::GJSUBLB#BVHTPHGMFJSJ
BÓJMBªG±MBHJOV
Hlutverk bankans:'KªSN½HOVO
HSFJÓTMVLPSUBIMVUB
Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:%FTFNCFS

Urriðakot


Starfsemi:'BTUFJHOBG±MBH
Verkefni:/ÖUUWFSTMVOBSI¿TGZSJS

*,&"µ(BSÓBC
 Hlutverk bankans:'KªSN½HOVO
 Umfang verkefnis:*4,NJMMKBSÓBS
Land:ÜTMBOE
Hvenær:/ºWFNCFS

20:20 Mobile Group


Starfsemi:%SFJGJOHTµNBPHTµNBµIMVUB
Verkefni::GJSUBLB$IJDBHP#FUB-UE

ªG±MBHJOV
 Hlutverk bankans:'KªSN½HOVO
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:%FTFNCFS

Dagsbrún hf.






BCA



Starfsemi:6QQCPÓTBÓJMJGZSJS
OPUBÓBCµMB
Verkefni:&OEVSGKªSN½HOVO
 Hlutverk bankans:ÔªUUUBLBµTBNCBOLBMªOJ
 Umfang verkefnis:(#1NJMMKºOJS
Land:#SFUMBOE
Hvenær:%FTFNCFS

Starfsemi:'KBSTLJQUBPHGK½MNJÓMBGZSJSU
Verkefni:&OEVSTLJQVMBHOJOHG±MBHTJOT
PHTLJQUJOHµIGPH
5FZNJIG4LSªOJOH5FZNJT
µ,BVQI½MM
Hlutverk bankans:3ªÓHK½G
Land:ÜTMBOE
Hvenær:/ºWFNCFS

Venere



Starfsemi:&WSºQTLIºUFM
CºLVOBSÕKºOVTUB
Verkefni:,BVQ"EWFOUª7FOFSF
 Hlutverk bankans:'KªSN½HOVOPH

T½MVUSZHHJOH
 Umfang verkefnis:&63NJMMKºOJS
Land:ÜUBMµB
Hvenær:%FTFNCFS
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6AR ÖAÈ DRENGUR OG VÎLDU FORELDRAR HANS ÖAU %RLA -ARÅA OG (ARALDUR HONUM NAFNIÈ
!NDRÁS +RISTINN ¶EIM STUTTA L¹ ¹ Å HEIMINN OG ÖURFTI HANN ÖVÅ SVOLÅTINN TÅMA TIL AÈ
¹TTA SIG ¹ LÅFINU OG TILVERUNNI ¥ DAG ER !NDRÁS +RISTINN HINN HRESSASTI (ANN ER FARINN
AÈ STANDA UPP OG KANN AÈ SEGJA MAMMA (ALLDËR SGRÅMSSON FORS¾TISR¹ÈHERRA HEILS
AÈI UPP ¹ FJÎLSKYLDUNA ¹ F¾ÈINGARDEILDINNI
&2¡44!",!¨)¨'6!

 (%)-34¥-).5 (VALVEIÈAR HËFUST ¹ ¹RINU OG FÎNGUÈU SKIPVERJAR ¹ (VAL  SJÎ LANGREYÈAR ¹ VERTÅÈINNI $EILT ER UM HVORT VEIÈARNIR

SKAÈI ORÈSPOR ¥SLENDINGA ¹ ERLENDRI GRUNDU

&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

'!-,) '«¨) 6),,) 6),45 6%2! -%-- "JÎRN )NGI (RAFNSSON OG «LAFUR & -AGNÒSSON

BROSA HLÕTT TIL 6ILHJ¹LMS ¶ 6ILHJ¹LMSSONAR ÖEGAR FYRSTU TÎLUR ÒR BORGARSTJËRNARKOSNING
UNUM Å VOR L¹GU FYRIR 6ILHJ¹LMUR VALDI "JÎRN
&2¡44!",!¨)¨0*%452

34!.')2.!2 -5.$!¨!2 'EORGE "USH ELDRI FYRRVERANDI FORSETI "ANDARÅKJANNA KOM
TIL ¥SLANDS Å SUMAR OG RENNDI FYRIR LAX &ORSETAHJËNIN «LAFUR 2AGNAR OG $ORRIT BUÈU
"USH Å HEIMSËKN ¹ "ESSASTAÈI OG G¹FU HONUM VEIÈISTANGIR
&2¡44!",!¨)¨34%&.

3)'526)33 3ILVÅA NËTT HÁLT TIL !ÖENU Å MAÅ TIL ÖESS EINS AÈ SIGRA Å SÎNGVAKEPPNI EVRËPSKRA SJËNVARPSSTÎÈVA ¶AÈ FËR ¹ ANNAN VEG

-YNDIN ER TEKIN ¹ ÒTLEIÈINNI EN ¹È VAR Å FLUGHÎFNINNI Å ,UNDÒNUM

&2¡44!",!¨)¨6!,,)
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¹RSINS 

Fréttir yrði leiðinlegra að lesa, ef ekki fylgdu fréttamyndirnar. Blaðaljósmyndarar Fréttablaðsins hafa því valið þær myndir sem þeir telja helst lýsa
fréttum ársins 2006, í myndum.

")3+50 $2%052 2)$$!2!  !2! &*«25- 3TËRMEISTARARNIR &RIÈRIK «LAFSSON OG "ORIS
3PASSKY M¾TTUST Å TVEGGJA SK¹KA EINVÅGI Å HÎFUÈSTÎVUM ,ANDSBANKANS Å FEBRÒAR
"¹ÈUM SK¹KUNUM LYKTAÈI MEÈ JAFNTEFLI
&2¡44!",!¨)¨34%&.

-)' "!2! 36)-!2 'EIR ( (AARDE VARÈ FORS¾TISR¹ÈHERRA UM MIÈJAN JÒNÅ ÖEGAR (ALLDËR SGRÅMSSON SAGÈI SKILIÈ VIÈ STJËRNM¹LIN
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

-!'.) ¶AÈ ÖARF EKKI AÈ SEGJA MEIRA

Óskum samstarfsaðilum og
landsmönnum öllum gleðilegra
jóla og farsældar á nýju ári.
Þökkum samstarﬁð á árinu
sem er að líða.

&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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¡' -«4-,) !NDVÅGISMAÈUR ¹LVERS Å 2EYÈARFIRÈI KOM SÁR MAKINDALEGA FYRIR ¹ TOPPI BYGGINGAKRANA ¹ VETTVANGI Å ¹GÒST 4ALSVERÈAN VIÈBÒNAÈ ÖURFTI TIL AÈ KOMA HONUM NIÈUR ¹ NÕ

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

(2%33)2 (LUTI RÅKISSTJËRNARINNAR VIÈ UNDIRSKRIFT ÖESS SEM SAGT VAR SAMKOMULAG VIÈ

ELDRI BORGARA UM KJÎR ÖEIRRA 3ÅÈAR KÎNNUÈUST ELDRI BORGARAR EKKI VIÈ AÈ HAFA UNDIRRIT
AÈ SAMKOMULAG ¶EIR HÎFÈU SKRIFAÈ UNDIR VILJAYFIRLÕSINGU
&2¡44!",!¨)¨34%&.

%++%24 3,%)&!2,!' (¡2 3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON FORMAÈUR 6' SLASAÈIST ILLA ÖEGAR BÅLL HANS VALT Å (ÒNAVATNSSÕSLU Å JANÒAR

6IÈBEIN OG ÖRETT¹N RIFBEIN BROTNUÈU OG LUNGA FÁLL SAMAN -EGIN ¹VERKARNIR VORU VINSTRA MEGIN 3TEINGRÅMUR VAR FURÈU BRATTUR ÖEGAR
HANN TALAÈI VIÈ BLAÈAMENN ÖREMUR DÎGUM EFTIR SLYSIÈ OG ÖAKKAÈI ¹G¾TU LÅKAMLEGU FORMI AÈ EKKI FËR VERR
&2¡44!",!¨)¨'6!

¶!¨ (++!2 «MAR 2AGNARSSON OG 3IGURÈUR 'RÅMSSON SIGLDU UM ¹ NÕFYLLTU (¹LSLËNI
Å SEPTEMBER «MAR H¾TTI AÈ FLYTJA FRÁTTIR ¹ ¹RINU OG HELGAÈI LÅF SITT BAR¹TTU FYRIR
UMHVERFINU
&2¡44!",!¨)¨'6!

 (6/,&) ,ÎGREGLUBÅLL VALT N¾RRI ¹LVERINU Å 3TRAUMSVÅK Å SUMAR «SKAÈ VAR AÈSTOÈAR LÎGREGLU VIÈ AÈ S¾TTA MENN SEM ¹TTU Å ORÈA

SKAKI Å HÒSI 3KRAUTDÒFUFÁLAGSINS Å (AFNARFIRÈI OG FLÕTTU LÎGREGUMENNIRNIR SÁR SVO MIKIÈ ¹ VETTVANG AÈ ÖEIR ENDUÈU ¹ HVOLFI ¶EIR
SLUPPU ËMEIDDIR !ÈRIR LÎGREGLUMENN VORU SENDIR Å HÒS SKRAUTDÒFUFÁLAGSINS OG KOMU ÖAR ¹ FRIÈI
&2¡44!",!¨)¨34%&.

%2 '!-!. ¥ 6)..5..) +RISTINN ( 'UNNARSSON &RAMSËKNARFLOKKI STUNDAR SJËN¾F
INGAR UNDIR ENN EINNI R¾ÈUNNI Å ÖINGINU
&2¡44!",!¨)¨0*%452
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3IGNÕ *ËNA (REINSDËTTIR MATG¾ÈINGUR
LUMAR ¹ LJÒFFENGRI KÎKUUPPSKRIFT
SEM NÕTIST HENNI ¹VALLT VEL UM
¹RAMËTIN

'UÈMUNDUR 3IGTRYGGSSON
¥SLANDSMEISTARI BARÖJËNA HRISTIR
Å NOKKUR GËÈ ¹RAMËTAHANASTÁL
B¾ÈI ¹FENG OG Ë¹FENG
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¶ËRHALLUR ¾TLAR AÈ SKJËTA UPP
NOKKRUM FLUGELDUM EN FINNST AÈ
ÖAÈ EIGI EKKI AÈ GERA NEMA ¹ RÁTT
UM ¹RAMËTADEGI &2¡44!",!¨)¨2«3!

; 2!-«4 =
'UÈÖJËNUSTA ¹ NETINU "ÒSTAÈ

ARKIRKJA HEFUR UM ¹RABIL SENT ÒT
JËLAGUÈSÖJËNUSTU ÒT ¹ NETINU
¥ ¹R VERÈUR EINNIG GUÈÖJËNUSTA
UM ¹RAMËT Å SAMSTARFI VIÈ
/PIN KERFI OG TONLISTIS 3ÁR
STAKLEGA ER ÖETTA ¾TLAÈ ¥SLEND
INGUM ERLENDIS
²TSENDINGIN FER
FRAM ¹ SLËÈINNI
WWWKIRKJAIS
EÈA WWWTONLIST
IS ÖAR SEM H¾GT
VERÈUR AÈ
SJ¹ OG HEYRA
ÅSLENSKU
GUÈSÖJËNUST
UNA
RAMËTBRENNA  GAML¹RSKVÎLD
BÕÈUR "JÎRGUNARFÁLAG !KRANESS
TIL ¹RAMËTABRENNU Å LANDI +ROSS
Å (VALFJARÈARSVEIT SKAMMT
INNAN VIÈ !KRANES +VEIKT
VERÈUR Å BRENNUNNI KL 
STUNDVÅSLEGA OG ER LJËST AÈ
ÖARNA VERÈUR UM MYNDARLEGAN
B¹LKÎST AÈ R¾ÈA ÖVÅ HLEÈSLA
BRENNUNNAR ER KOMIN VEL ¹
VEG OG ER HÒN ÖEGAR ORÈIN
GEYSISTËR 'ËÈ AÈSTAÈA ER TIL
BRENNUHALDS ¹ SV¾ÈINU OG
GOTT AÈGENGI FYRIR ¹HORFENDUR
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Rauðir og grænir flugeldar
sjást mun betur en bláir

(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

Áramótin eru spennandi í augum margra barna, einkum þó
flugeldarnir þó hávaðinn geti
stundum farið út í öfgar.

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

Þórhallur Tryggvason að verða átta
ára og hlakkar til áramótanna af
ýmsum ástæðum. „Það á að skíra
litla frænda minn sem var að fæðast.
Ég veit ekkert hvað hann á að heita,
örugglega ekki Þórhallur. Ég held að
hann muni heita Tómas.“
Þórhallur er ekki í vafa um hvað
er skemmtilegast á áramótunum.
„Mér finnst gaman að sjá flugeld-

ana springa uppi í loftinu. Mér
finnst bara rosalega oþægilegt að
heyra
hávaðann.
Ljósin
eru
skemmtilegri. Fáir flugeldar eru
bláir því þeir sjást ekki á svörtum
himni en rauðir flugeldar eru mjög
flottir og grænir líka.“
Þórhallur hefur mjög ákveðnar
skoðanir á því hvenær má kaupa og
skjóta upp flugeldum. „Það má ekki
kaupa þá á degi sem er ekki réttur
áramótadagur. Maður veit ekkert
hvar maður á að geyma flugeldana.
Kannski ef maður á barn og geymir
flugeldana inni í geymslu þá getur
barnið bara farið inn í geymsluna og

tekið flugeldana. Það er alveg stórhættulegt og svolítið erfitt.Í fyrra
vorum við Mikael og ég úti og sáum
fullt af flugeldadóti og vorum að
reyna að rífa það og stíga ofan á það
og hreinsa til. Það kemur mikið drasl
eftir flugeldana.“
Hann horfir ekki mikið á sjónvarpið um áramótin. „Ég og frændi
minn leikum okkur saman á gamlárskvöld. Ég horfði á áramótaskaupið daginn eftir í fyrra. Mér fannst
það nú ekkert mjög fyndið.“
Þórhallur er ekki alveg með á
hreinu hvað áramótaheit er en
finnst að allir ættu að hætta að

reykja. „Mér finnst dáldið erfitt
þegar systir mín er að reykja. Hún
veit alveg hvað það er vitlaust. Hún
fer líka mikið í partí og ég held að
hún fari líka á gamlárskvöld. Ég
held að ég geti ekki hjálpað henni að
hætta að reykja. En það er hægt að
nota sígarettur til að kveikja í
sprengjum og flugeldum. Ég hef
séð það í sjónvarpinu,“ segir Þórhallur Tryggvason og tekur svo forskot á sæluna með því að stilla sér
upp með stjörnuljós úti á svölum.
Að sjálfsögðu er hann með hlífðargleraugu sem verða föst á nefinu á
honum um áramótin.

(UNDAGALLERq
Smáhundaræktun
Hundaræktin að Dalsmynni óskar landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári
með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða megi guð og gæfan fylgja ykkur.

Við ræktum: Papillon, Chihuahua, Pomeranian, Japanese Chin, Pug, French bulldog, Cavalier King Charles, Spaniel, Miniature Pinscher, Miniature Púðli, Pekingese, Silky Terrier
Dalsmynni *116 Reykjavík, Sími:566-8417 Fax:5668457 hundagalleri@simnet.is, www.dalsmynni.is

;

+¾RLEIKURINN ¾TTI AÈ VERA Å H¹VEGUM HAFÈUR ¹ GAML¹RS
KVÎLD .¹GRANNAERJUR OG AÈRAR ERJUR ¹ AÈ LEGGJA TIL HLIÈAR OG
FALLAST FREKAR Å FAÈMA UM LEIÈ OG ÎLLUM ER ËSKAÈ ¹RS OG FRIÈAR

=

Mímósa og Nordica
Við óskum landsmönnum gleðilegs árs og
þökkum fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.

Fá kvöld ársins einkennast
eins mikið af glamúr líkt og
gamlárskvöld. Allir eru í sínu
fínasta, litríkt skraut eru úti
um allt, skrautlegir flugeldar
sprengdir og allt í fljótandi
veigum. Kampavín er líklegast
þekktasti áramótadrykkurinn
en auðvitað er margt annað á
boðstólum.
Fréttablaðið ákvað að leita til
Íslandsmeistara barþjóna, Guðmunds Sigtryggssonar, til þess að
fá nokkrar hressilegar áramótauppskriftir. Guðmundur tók vel í
það og var ekki lengi að snara
fram nokkrum vel völdum kokteiluppskriftum.

./2$)#! «&%.'52
$29++52
 CL 4RÎNUBERJASAFI
 CL !PPELSÅNUSAFI
(RISTUR OG SKREYTTUR
MEÈ APPELSÅNU
SNEIÈ

#/3-/0/,)4!. 3452
+/+4%),,
 CL 6ODKA
 CL #OINTREAU
 CL 4RÎNUBERJASAFI
 CL ,IME SAFI
(RISTUR OG SKREYTTUR MEÈ
LIMESNEIÈ

(!20! ,/.' $2).+
 CL &INLANDIA #RANBERRY
 CL 0ASSOA LÅKJÎR
 CL -IDORI -ELON LÅKJÎR
&YLLTUR UPP MEÈ
TRÎNUBERJASAFA 3KREYTT
UR MEÈ JARÈARBERI OG
MYNTULAUFI $RYKKURINN
ER LAGAÈUR BEINT Å GLASIÈ
SEM ER FYLLT ¹ÈUR RÒM
LEGA H¹LFT AF MULDUM
KLAKA OG ALLT HR¾RT VEL
SAMAN

'UÈMUNDUR 3IGTRYGGSSON BARÖJËNN ¹ .ORDICA HËTELI MEÈ ¹RAMËTAKOKTEILA SÅNA
%INN ÖEIRRA (ARPA ER EINMITT SIGURDRYKKUR 'UÈMUNDAR FR¹ SÅÈASTA ¥SLANDSMEISTARA
MËTI BARÖJËNA
&2¡44!",!¨)¨2«3!

-¥-/3! +!-0!6¥.3+/+4%),,
 !PPELSÅNUSAFI
 &REYÈIVÅN EÈA KAMPAVÅN

+)2 2/9!, +!-0!6¥.3+/+4%),,
 CL #REMÁ DE #ASSIS LÅKJÎR
&YLLTUR UPP MEÈ KAMPAVÅNI %NDILEGA PRUFIÈ MEÈ
ÎÈRUM LÅKJÎRUM SEM ÖIÈ EIGIÈ

(ÒSIÈ SKREYTT ¹ TÅU MÅNÒTUM


'LIMMER RAMËTALEGASTA SKRAUT ALLRA TÅMA ER GLIMMER ¶VÅ ER H¾GT AÈ
STR¹ YFIR BORÈ GËLF OG HÒSGÎGN OG HEIMILIÈ GLITRAR SEM ALDREI FYRR 3VO ER
ÖAÈ BARA RYKSUGAÈ UPP REYNDAR GETUR ÖAÈ TEKIÈ NOKKRAR VIKUR AÈ N¹ ÎLLU
UPP



0APPÅRSSKRAUT ¥ HVERJUM FLUGELDAPAKKA ERU LITLAR PLASTFLÎSKUR MEÈ
PAPPÅRSKRAUTI %INFALT ER AÈ SKJËTA ÖVÅ ÒT UM ALLT OG VOILA ¹RAMËTA
BRAGUR ER KOMINN ¹ HEIMILIÈ



+ERTALJËS +ERTIN KLIKKA ALDREI %F MAÈUR
LUMAR ¹ GLIMMERÒÈA ER H¾GT AÈ ÒÈA GLIMM
ERI ¹ KERTIN !È SJ¹LFSÎGÈU VERÈUR MAÈUR AÈ
PASSA HVAR ÖEIM ER KOMIÈ FYRIR OG ALDREI AÈ
FARA FR¹ LOGANDI KERTI



,JËSMYNDIR -EÈ LJËSMYNDUM ¹RSINS
OG KENNARATYGGJËI ER H¾GT AÈ BÒA TIL
ANN¹L HEIMILISINS ¹ SVIPSTUNDU -AÈUR
ÖARF BARA AÈ FINNA AUÈAN VEGG OG HEFJAST
SVO HANDA ¶ETTA G¾TI REYNDAR TEKIÈ
MEIRA EN  MÅNÒTUR

 ¥SMOLAR OG FLOTKERTI ¥SMOLUM FLOTKERTUM OG EPLUM ER H¾GT AÈ KOMA
FYRIR Å FALLEGRI FÎTU EÈA ÅL¹TI OG L¹TIÈ STANDA ¹ BORÈI EÈA ÒTI VIÈ 6IRKILEGA
FALLEGT
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Flugeldafár í yfir
þúsund ár
Hér verður uppruni flugelda
rakin.

.Õ¹RSKORTIN FR¹ "ORGARSKJALASAFNINU ERU
AF ELDRI GERÈINNI

Nýárskort á
netinu
Borgarskjalasafn Reykjavíkur
býður öllum að senda vinum og
ættingjum nýárskort á netinu,
sér að kostnaðarlausu.
Það eru gömul falleg kort úr stóru
póstkortasafni Borgarskjalasafnsins sem fólk getur glatt vini sína
með og óskað þeim gleðilegs árs.
Þau er að finna á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is.
Eins og um fyrri jól bauð Borgarskjalasafn upp á jólakort á netinu og voru viðtökur við þeim
góðar. Mikill fjöldi fólks sendi
vinum og ættingjum hér heima og
erlendis jólakveðjur á þeim enda
hægt að senda þær á yfir 25 tungumálum.

'LAMÒR OG
MEIRI GLAMÒR
2!-«4). %25 4¥-.. 4),
!¨ &2¥+! '*®23!-,%'! ²4 ¥
&!4!6,!) &92)2 !,,4 2)¨
RAMËTIN ERU TÅMI FYRIR GLIMM
ER OG GLANS OG NËG AF LITRÅKUM
AUKAHLUTUM ,YKILATRIÈI ¹ ¹RA
MËTUNUM ER AÈ KL¾ÈAST SÅÈKJËL
SEM ÖARF EKKI AÈ VERA MJÎG
¹BERANDI &LOTTUR DÎKKUR SÅÈKJËLL
ER KLASSÅSKUR OG ÖESS VEGNA H¾GT
AÈ NOTA EINHVERN
FYRIR ER Å SK¹PNUM
%N AUKAHLUTIRNIR
ÖAÈ ER ÎNNUR
SAGA 'LIMMER
FJAÈRIR PALLÅETTUR
OG HVAÈ SEM ÖÁR
GETUR DOTTIÈ Å HUG
OG ÖÒ FUNDIÈ
VERÈA AÈ
FYLGJA
MESTA
SPRENGI
OG
GLYSKVÎLDI
¹RSINS
%KKI
HIKA VIÈ AÈ
KL¾ÈA ÖIG UPP
ÖETTA KVÎLD OG
LÅÈA EINS OG
KVIKMYNDA
STJÎRNU
EINU SINNI
¹ ¹RI

Kínverjar fengu upphaflega hugmyndina að flugeldum fyrir
meira en 1000 árum síðan, í framhaldi af uppfinningu púðursins.
Upphaflega bjuggu sérstakir
flugeldameistarar flugeldana til
og nutu töluverðrar virðingar
fyrir þá flóknu tækni sem var
bjó að baki áhrifamiklum sjónarspilum, sprengingum og látum.
Nú eru flugeldar framleiddir
á færibandi og gefst almenningi
færi á að kaupa og sprengja sína

eigin flugelda. Þá nota framleiðendurnir önnur, kraftmeiri efni
en áður við gerð flugelda, með
þeim afleiðingunum að litadýrðin og sprengjulætin verða
meira.
Tiltölulega snemma var farið
að halda flugeldasýningar við
háttíðleg tilefni. Sumsstaðar
tengjast þær til að mynda nýársfögnuðum órjúfanlegum böndum, á það ekki síst við hérlendis
þar sem aðkomumenn standa
gjarnan á öndinni yfir öllum
sprengjgulátunum.
(Heimild: www.visindavefur.is)

&LUGELDAR ERU EKKI NÕN¾MI EN NJËTA SÅFELLDRA VINS¾LDA

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-
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Himnesk súkkulaðikaka
Signý Jóna Hreinsdóttir matgæðingur lumar
á ljúffengri kökuuppskrift, sem nýtist henni
ávallt vel um áramótin.
„Ég kalla kökuna einfaldlega himneska súkkulaðiköku,“ segir Signý og bætir við að uppskriftin að henni sé blanda nokkurra uppskrifta, sem
hún hafi kynnt sér í gegnum tíðina.
Signý viðurkennir að hún hafi þó breytt uppskriftinni að kökunni lítillega að þessu sinni,

með því að bæta hrásykri út í hana. Það hafi
gefið góða raun þar sem kakan hafi orðið karamellukenndari fyrir vikið.
„Þegar kakan hefur verið bökuð í ofninum er
síðan alveg tilvalið að binda gylltan borða í
slaufu utan um hana,“ heldur Signý áfram. „Það
myndar fallega litasamsetningu með súkkulaðinu og jarðarberjunum, sem hún hefur verið
skreytt með. Svo er hún borin fram á stórum
kökudiski. Með slíkri framsetningu verður
kakan augnakonfekt, sem stendur undir nafni.“
Himnesk súkkulaðikaka nýtur ómældra vinsælda hjá fjölskyldu Signýjar og hefur að hennar sögn skapast hefð fyrir því að bera hana fram
á gamlársdag. „Fyrir utan gott bragð hefur
framsetningin hitt beint í mark,“ útskýrir Signý.
„En að slaufunni undanskilinni má stinga
stjörnuljósi ofan í kökuna, sem gerir hana enn
hátíðlegri. Helsti kosturinn við himnesku
kökuna er þó sá hversu einfalt og fljótlegt er að
búa hana til.“
Máli sínu til stuðnings lét Signý uppskriftina
að kökunni fylgja með.

(IMNESK SÒKKULAÈIKAKA
 DL STERKT LAGAÈ KAFFI
 G HR¹SYKUR
 G SYKUR
 G SMJÎR
 G SUÈUSÒKKULAÈI Å BITUM M¹ VERA 
 EGG
 DL HVEITI
3ETJIÈ KAFFIÈ Å POTT OG HITIÈ AÈEINS "LANDIÈ SYKRI
SÒKKULAÈI OG SMJÎRI SAMAN VIÈ OG BR¾ÈIÈ ALLT SAMAN ¹
V¾GUM HITA ÖANNIG AÈ BLANDIST VEL
(R¾RIÈ EGGJUM VEL SAMAN VIÈ BLÎNDUNA !È SÅÈUSTU
ER HVEITIÈ SETT ÒT Å
+L¾ÈIÈ LAUSBOTNA KÎKUFORM UM ÖAÈ BIL  SM Å
ÖVERM¹L MEÈ BÎKUNARPAPPÅR (ELLIÈ BLÎNDU Å FORMIÈ
OG BAKIÈ KÎKUNA Å UM ÖAÈ BIL KLUKKUTÅMA VIÈ 
GR¹ÈUR
+AKAN ER FREKAR BLAUT Å SÁR OG B¾ÈI GËÈ VOLG SEM
KÎLD 'OTT ER AÈ BERA ¹VEXTI OG ÖEYTTAN RJËMA FRAM
MEÈ HENNI 6ERÈI YKKUR AÈ GËÈU OG GLEÈILEGT NÕTT ¹R
(IMNESK SÒKKULAÈIKAKA ER EKKI AÈEINS GËMS¾T HELDUR ER
EINFALT OG FLJËTLEGT AÈ BÒA HANA TIL

ROALD FRETTABLADIDIS

3IGNÕ HEFUR UNUN AF ELDAMENNSKU OG HEFUR GEFIÈ ÒT TV¾R MATREIÈSLUB¾KUR ¹ VEGUM 3ÅMANS
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Engar tertur í tunnur
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7. Íslandsmeistaratitlar og 5. silfur
á síðasta Íslandsmeistaramóti

Nýtt tímabil að hefjast !
6ILLTU KOMA ÖÁR Å GOTT FORM BREYTA TIL EÈA KEPPA
6IÈ HJ¹ (NEFALEIKAFÁLAGI 2EYKJAVÅKUR BJËÈUM UPP ¹ ALLT
ÖETTA FYRIR BÎRN OG FULLORÈNA BYRJENDUR OG LENGRA KOMNA
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU OKKAR
WWWHNEFALEIKARCOM SÅMI  

Mikið fellur til af sorpi á nýársnótt og því þarf að farga á
réttan hátt.
Skotkökur, risatertur, flugeldasýningakassar og bardagatertur
ásamt rakettum sem þutu upp en
féllu svo aftur niður munu væntanlega liggja eins og hráviði um
borgina að morgni nýs árs.
Gert er ráð fyrir því að eigendur flugelda fari sjálfir með
umbúðirnar á endurvinnslustöðvar Sorpu.
Starfsmenn Sorphirðu Um hverfissviðs Reykjavíkur kepptust við milli jóla og nýárs að tæma
hverja einustu tunnu einu sinni.
Verkið hófst strax á annan í jólum
og lauk í gær.
Alls ekki er ætlast til að sundurskotnar terturnar fari í ruslatunnur heldur á fólk að sjá um að
hirða upp eftir sig. Fólk er hvatt
til að koma með terturnar til end-

-IKIÈ SORP SAFNAST ¹ GÎTUR EFTIR ¹RAMËT
IN

urvinnslu strax 2. janúar en mikið
af því rusli sem kemur undan vetri
á vorin eru vegna áramótanna.
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MÁ BJÓÐA ÞÉR NÝTT STARF Á NÝJU ÁRI ?
– HugurAx er eitt af leiðandi
fyrirtækjum landsins á
sviði hugbúnaðargerðar,
hugbúnaðarþróunar
og innleiðingu
hugbúnaðarlausna.

RÁÐGJAFAR Á SVIÐI ORKULAUSNA
Ráðgjafar á sviði orkulausna sinna krefjandi verkefnum fyrir raforkufyrirtæki á Íslandi, en HugurAx hefur um
árabil verið samstarfsaðili íslenskra orkufyrirtækja. Verkefnin snúa að ráðgjöf og verkefnastjórnun varðandi
ýmsa þætti í starfsemi raforkufyrirtækja, s.s. ferlið frá mælingu að reikningagerð, utanumhald mæligagna,
ferlagreiningar og skeytasamskipti. Störﬁn krefjast mikils samstarfs við sérfræðinga erlendis og fer
þekkingaruppbygging og þjálfun að hluta til fram erlendis.
Hæfniskröfur eru að umsækjendur haﬁ háskólapróf á sviði verk- eða tæknifræði, tölvunar- eða kerﬁsfræði og/eða viðskiptafræði.
Framhaldsmenntun er æskileg. Þekking á raforkugeiranum er kostur ásamt marktækri þekkingu og reynslu á sviði tölvu- og

Fyrirtækið sinnir bæði stórum

upplýsingatækni. Áhersla er lögð á góða samskiptahæﬁleika, sjálfstæð og fagmannleg vinnubrögð, áhugasemi og metnað til

og smáum fyrirtækjum í

árangurs í starﬁ.

ﬂestum atvinnugreinum

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR MICROSOFT DYNAMICS AX
Hugbúnaðarsérfræðingur starfar á viðskiptalausnasviði fyrirtækisins og annast þarfagreiningu, hönnun,
forritun, ráðgjöf og innleiðingu á Microsoft Dynamics AX viðskiptahugbúnaði. Fjöldi áhugaverðra verkefna eru
fyrirliggjandi.

landsins.

– Hjá HugAx starfa nú yﬁr 130

Hæfniskröfur eru að umsækjendur haﬁ háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði, viðskiptafræði eða sambærilega
menntun. Reynsla af forritun og innleiðingu á Microsoft Dynamics kerfum er nauðsynleg. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð,

starfsmenn. HugurAx býður

metnað til árangurs, lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi.

starfsmönnum sínum úrvals

Í boði er áhugavert starf fyrir öﬂugan og metnaðarfullan einstakling.

starfskjör og möguleika á að
þroskast og þróast í starﬁ.

– Höfuðstöðvar HugarAx
eru í nýju og glæsilegu
húsnæði að Guðríðarstíg
í Grafarholti í Reykjavík,

SÖLU- OG MARKAÐSRÁÐGJAFI ÓPUSALLT
Sölu- og markaðsráðgjaﬁ hefur umsjón með söluverkefnum á Ópusallt.NET viðskiptalausn, sem hefur í
áratugi verið ein vinsælasta viðskiptalausn landsins, kynningum og tilboðsgerð auk þess að annast gerð og
frágang samninga. Hann tekur þátt í áætlanagerð auk þess að sjá um gerð og viðhald markaðsefnis.
Hæfniskröfur eru að umsækjendur haﬁ marktæka reynslu á sviði sölu- og markaðsmála, þekkingu á sviði viðskiptalausna og
háskólamenntun er nýtist í umræddu starﬁ. Áhersla er lögð á gott vald á íslensku í ræðu og riti, fagleg og skipuleg vinnubrögð, hæfni
í mannlegum samskiptum og metnað til árangurs í starﬁ.
Í boði er áhugavert starf, sem krefst frumkvæðis og sjálfstæðis, en um þessar mundir er að hefjast dreiﬁng og sala á nýrri kynslóð
Ópusallt, sem byggir á nýjustu tækni í hugbúnaðargerð.

þar sem kappkostað hefur
verið að gera vinnuaðstöðu
starfsmanna eins vel úr garði
og kostur er. HugurAx rekur
jafnframt starfsstöðvar á
Akureyri, Egilsstöðum og í
Vestmannaeyjum.

VERKEFNASTJÓRI / RÁÐGJAFI Á SVIÐI COGNOS VIÐSKIPTAGREINDAR OG STJÓRNENDAUPPLÝSINGA
Verkefnastjóri / ráðgjaﬁ veitir stjórnendum íslenskra fyrirtækja ráðgjöf er varðar lykiltölur reksturs, greiningu
og framsetningu upplýsinga til ákvarðanatöku um rekstur fyrirtækja. Hann annast einnig verkefnastjórn
í innleiðingarverkefnum fyrir stjórnendaupplýsingalausnir. Verkefnastjóri / ráðgjaﬁ tekur jafnframt þátt í
verkefnaöﬂun og áframhaldandi uppbyggingu þessa sviðs innan HugarAx.
Hæfniskröfur eru að umsækjendur haﬁ haldbæra reynslu og þekkingu á sviði fjármála, reksturs, áætlanagerðar og upplýsingatækni.
Háskólamenntun er skilyrði og framhaldsmenntun kostur. Áhersla er lögð á sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð, marktæka innsýn á
sviði viðskipta- og markaðsmála, skilvís vinnubrögð, styrk í mannlegum samskiptum og metnað til framkvæmda.
Í boði er afar áhugavert starf fyrir metnaðarfullan og áhugasaman einstakling, sem vill öðlast þekkingu á Cognos hugbúnaðinum og
reynslu til að geta beitt þeim lausnum til að fullnægja þeim kröfum er gerðar eru til upplýsinga, skýrslugerðar og greiningar.
Umsóknarfrestur er til og með 12. janúar nk., vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður
eingöngu svarað hjá STRÁ MRI, Suðurlandsbraut 6, sími 588 3031, www.stra.is.
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Guðný Harðardóttir og Hrund Þorgeirsdóttir hjá STRÁ MRI veita nánari upplýsingar, en
viðtalstími er frá kl. 13-15. Vinsamlega sendið eigin starfsferilskrár til stra@stra.is ásamt
viðeigandi prófgögnum.

www.hugurax.is
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3KRIFSTOFUSTARF
&ISKVINNSLU OG ÒTÚUTNINGSFYRIRT¾KI Å (AFNARÙRÈI ËSKAR EFTIR
VÎNUM STARFSKRAFTI ¹ SKRIFSTOFU
3TARÙÈ FELST Å GERÈ TOLLSKJALA ALMENNRI BËKHALDSVINNU
LAUNAÒTREIKNINGUM OG ÚEIRU
HUGASAMIR SENDI UPPLÕSINGAR UM REYNSLU MENTUN
ALDUR OG FYRRI STÎRF ¹ NETFANGIÈ LAUFEY HAMRAFELLIS

Völuskrín óskar eftir
að ráða starfsfólk
til framtíðarstarfa í verslun sinni. Vinnutími er
frá 11-18 virka daga og einstaka laugardaga skv.
samkomulagi frá kl. 12-16. Einnig kemur til greina
að ráða tvo starfsmenn sem skipta deginum á milli
sín og starfa frá 11-16 tvo daga vikunnar og 14-18
þrjá daga vikunnar. Þá óskum við eftir bókara í
hlutastarf ca. 1 dag í viku og sölumann í hlutastarf
í heildverslun okkar. Við leitum eftir sjálfstæðum,
drífandi, traustum og ábyrgum einstaklingum sem
hafa gaman af náttúrulegum leikföngum og spilum.
Umsóknir óskast sendar á box@frett.is merkt

“Völuskrín”
eða til Fréttablaðsins.

"ÅLSTJËRI ËSKAST
6EGNA AUKINNA VERKEFNA ËSKAR
6AKA EHF EFTIR BÅLSTJËRA TIL STARFA
SEM FYRST 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ
VERA ¹REIÈANLEGUR STUNDVÅS OG
HRESS MORGUNHANI *¹KV¾ÈNI
OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM ERU MIKLIR KOSTIR
%INNIG ER SJ¹LFST¾ÈI MIKLS METIÈ 3TARÙÈ FELST Å ÚUTNING
UM ¹ BÅLUM SM¹VÁLUM LYFTURUM OG ÎÈRUM FARART¾KJ
UM 6INNUTÅMI ER FR¹   VIRKA DAGA &JËRÈU
HVERJA VIKU ER FRÅ ¹ DAGINN OG BAKVAKT FR¹   +RAFA
ER UM GILT MEIRAPRËF «SKAÈ VERÈUR EFTIR MEÈM¾LUM

TRÉSMIÐIR ÓSKAST

HUGASAMIR GETA HAFT SAMBAND VIÈ "JARNA (¹LFD¹N
DEILDARSTJËRA AKSTURSDEILDAR Å S   %INNIG M¹
SENDA TÎLVUPËST ¹ NETFANGIÈ BJARNIH VAKAEHFIS

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á
íslenskum verktakamarkaði. Hjá

+AFÙHEIMUR ER FRAMS¾KIÈ FYRIRT¾KI Å REKSTRI KAFÙBARA SEM
STARFAR UNDIR MERKJUM 4E  +AFÙ +AFÙHEIMUR LEGGUR
METNAÈ SINN Å AÈ VERA MEÈ STÅLHREINA KAFÙBARI ÖAR SEM
¹HUGI ¹ TE OG KAFÙ F¾R AÈ DAFNA

.ÒNA VANTAR GOTT ¹HUGASAMT FËLK Å VINNU B¾ÈI
HLUTASTÎRF OG FULLT STÎRF Å BOÈI 3TARFSSTÎÈVAR
3M¹RALIND OG MIÈB¾R 2EYKJAVÅKUR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR ,AUFEY Å SÅMA

/G EINNIG ER H¾GT AÈ SENDA INN UMSKËKN ¹
LAUFEY KAFÙHEIMURIS

Trésmiðir

fyrirtækinu starfa um 650 manns,

Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða trésmiði til starfa.

víðsvegar um landið sem og

Um er að ræða framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu.

erlendis.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

sem var stofnað árið 1970 og

Næg vinna í boði.

hefur annast ýmis verkefni, svo
sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar
fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,
Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.
Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.
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3KËLASTJËRI 6OGASKËLA
,AUS ER STAÈA SKËLASTJËRA VIÈ
6OGASKËLA Å 2EYKJAVÅK
¥ SKËLANUM ERU  NEMENDUR Å   BEKK OG VIÈ HANN
STARFA T¾PLEGA  STARFSMENN 6OGASKËLI HËF STARFSEMI SÅNA
 6ERIÈ ER AÈ BYGGJA VIÈ SKËLANN OG STEFNT ER AÈ ÖVÅ AÈ TAKA
NÕBYGGINGU HANS Å NOTKUN Å LOK ÖESSA SKËLA¹RS .ÕBYGGINGIN
ER HÎNNUÈ ÒT FR¹ HUGMYNDUM UM EINSTAKLINGSMIÈAÈ N¹M ÖAR
SEM OPIN RÕMI SAMVINNA SAMKENNSLA OG ÎÚUGT SAMSTARF VERÈ
UR KJARNI SKËLASTARFSINS
2EYKJAVÅKURBORG LEGGUR ¹HERSLU ¹ ÖRËUN SKËLA Å ¹TT TIL EIN
STAKLINGSMIÈAÈS N¹MS SAMVINNU NEMENDA STERKA SJ¹LFSMYND
ÖEIRRA OG SKËLA ¹N AÈGREININGAR !UK ÖESS ER LÎGÈ ¹HERSLA ¹ AÈ
STYRKJA TENGSL SKËLA VIÈ GRENNDARSAMFÁLAGIÈ OG SJ¹LFST¾ÈI SKËLA
¥ 6OGASKËLA ER SÁRSTÎK ¹HERSLA LÎGÈ ¹ VELLÅÈAN NEMENDA GËÈAN
N¹MS¹RANGUR OG LÕÈR¾ÈISLEGA Ö¹TTTÎKU STARFSMANNA NEMENDA
OG FORELDRA Å SKËLASTARÙNU 6OGASKËLI ER MËÈURSKËLI Å NEMENDA
LÕÈR¾ÈI LÅFSLEIKNI OG MANNRÁTTINDAFR¾ÈSLU ¥ HAUST HËFST ÖAR
VINNA VIÈ INNLEIÈINGU /LWEUSAR¹¾TLUNARINNAR GEGN EINELTI
-EGINHLUTVERK SKËLASTJËRA ER AÈ
o 6ERA LEIÈTOGI SKËLANS OG VEITA FAGLEGA FORYSTU ¹ SVIÈI
KENNSLU OG ÖRËUNAR Å SKËLASTARÙ
o 3TÕRA OG BERA ¹BYRGÈ ¹ DAGLEGRI STARFSEMI OG REKSTRI
SKËLANS
-ENNTUNAR OG F¾RNIKRÎFUR
o +ENNARAMENNTUN

o &RAMHALDSMENNTUN ¹ SVIÈI STJËRNUNAR UPPELDIS EÈA
KENNSLUFR¾ÈI
o 3TJËRNUNARH¾ÙLEIKAR OG REYNSLA AF STJËRNUN
o &JÎLBREYTT REYNSLA AF KENNSLU OG VINNU MEÈ BÎRNUM
OG UNGLINGUM
o ,IPURÈ Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
3TAÈAN ER LAUS FR¹ OG MEÈ  MARS 

RSKËGUM  "REIÈHOLTI  -JËDD
3KËGARB¾R ER HJÒKRUNARHEIMILI FYRIR ELDRI OG YNGRI
EINSTAKLINGA SEM ÖARFNAST UMÎNNUNAR ALLAN SËLARHRINGINN

3JÒKRALIÈAR
,AUS ER TIL UMSËKNAR STAÈA SJÒKRALIÈA Å VERKEFNASTJËRASTÎÈU
SVO OG ALMENNAR STÎÈUR SJÒKRALIÈA
3TARFSHLUTFALL   EÈA EFTIR SAMKOMULAGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR HJÒKRUNARFORSTJËRI Å SÅMA  
.ETFANG KOLBRUN SKOGARIS EÈA HRAFNHILDUR SKOGARIS

5MSËKNUM FYLGI YÙRLIT YÙR N¹M OG STÎRF OG GÎGN ER VARÈA FRUM
KV¾ÈI ¹ SVIÈI SKËLAM¹LA GREINARGERÈ UM HUGMYNDIR UMS¾KJ
ENDA UM FRAMKV¾MD SKËLASTARFSINS AUK ANNARRA GAGNA ER
M¹LIÈ VARÈAR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  JANÒAR 
5MSËKNIR SENDIST -ENNTASVIÈI 2EYKJAVÅKUR &RÅKIRKJUVEGI 
 2EYKJAVÅK EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI ¹
STARFSUMSOKNIRMENNTASVID REYKJAVIKIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA )NGUNN 'ÅSLADËTTIR STARFSMANNASTJËRI
INGUNNGISLADOTTIR REYKJAVIKIS OG !NNA +RISTÅN 3IGURÈARDËTTIR
SKRIFSTOFUSTJËRI GRUNNSKËLASKRIFSTOFU ANNAKRISTINSIGURDARDOTT
IR REYKJAVIKIS Å SÅMA  
,AUN ERU SKV KJARASAMNINGI +¥ OG ,AUNANEFNDAR SVEITARFÁLAGA
&REKARI UPPLÕSINGAR UM SKËLANN OG SKËLASTARÙÈ ER AÈ ÙNNA ¹
HEIMASÅÈU 6OGASKËLA ¹ HTTPWWWVOGASKOLIIS

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI
!TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF
(J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

RSKËGUM  "REIÈHOLTI  -JËDD
3KËGARB¾R ER HJÒKRUNARHEIMILI FYRIR ELDRI OG YNGRI
EINSTAKLINGA SEM ÖARFNAST UMÎNNUNAR ALLAN
SËLARHRINGINN 3KËGARB¾R ER KJÎRINN VINNUSTAÈUR
FYRIR FËLK SEM VILL VINNA VIÈ GEFANDI STÎRF Å VINALEGU
UMHVERÙ N¹L¾GT HEIMILI SÅNU

3TARFSFËLK ËSKAST Å UMÎNNUN
3VEIGJANLEGUR VINNUTÅMI
3TARFSHLULTFALL ER SAMKOMULAGSATRIÈI
,ENGD VAKTA GETUR VERIÈ FR¹  KLUKKUSTUNDUM
Å   KLUKKUSTUNDIR ALLT EFTIR SAMKOMULAGI
3TUTTAR MORGUNVAKTIR KL   FYRIR Ö¹ SEM EKKI
GETA UNNIÈ ¹ KVÎLDIN OG UM HELGAR
3TUTTAR KVÎLDVAKTIR FYRIR SKËLAFËLK FR¹ KL  
5PPLÕSINGAR GEFUR HJÒKRUNARFORSTJËRI Å SÅMA 
.ETFANG KOLBRUN SKOGARIS EÈA HRAFNHILDUR SKOGARIS

3TÎRF SÁRFR¾ÈINGA ¹ FJ¹RM¹LASVIÈI
3EÈLABANKA ¥SLANDS
3EÈLABANKI ¥SLANDS AUGLÕSIR LAUS TIL UMSËKNAR STÎRF SÁRFR¾ÈINGA ¹ FJ¹RM¹LASVIÈI BANKANS 3VIÈIÈ LEITAST VIÈ AÈ EÚA
H¾FNI BANKANS TIL AÈ SINNA MARKMIÈUM SÅNUM SÁRSTAKLEGA HVAÈ VARÈAR VIRKT OG ÎRUGGT FJ¹RM¹LAKERÙ 3TARFSEMI
SVIÈSINS SKIPTIST Å ÖRJ¹R EININGAR SEM LÒTA AÈ FJ¹RM¹LASTÎÈUGLEIKA ÖE FJ¹RM¹LAKERÙ GREIÈSLUKERÙ OG VIÈBÒNAÈ EN
EINNIG HEYRA FJ¹RHIRSLUR UNDIR FJ¹RM¹LASVIÈ

2¹ÈSTEFNU VIÈBURÈA OG FUNDAÖJËNUSTA

30%..!.$) ¥3,!.$3-«4

3TARF SÁRFR¾ÈINGS Å FJ¹RM¹LASTÎÈUGLEIKA

3TARF SÁRFR¾ÈINGS Å GREIÈSLUKERFUM

3TARF VIÈ R¹ÈSTEFNU VIÈBURÈA OG FUNDAÖJËNUSTU

3ÁRFR¾ÈINGNUM ER ¾TLAÈ AÈ VINNA AÈ VERKEFNUM
FJ¹RM¹LAKERFA EN ÖAU ERU MA UNDIRBÒNINGUR RITSINS
&J¹RM¹LASTÎÈUGLEIKI GREINING ¹ ¹H¾TTU FJ¹RM¹LAFYRIR
T¾KJA OG RANNSËKNIR ¹ MIKILV¾GUSTU Ö¹TTUM SEM VARÈA
STÎÈUGLEIKA FJ¹RM¹LAKERÙSINS

3ÁRFR¾ÈINGNUM ER ¾TLAÈ AÈ VINNA AÈ VERKEFNUM
GREIÈSLUKERFA EN ÖAU ERU MA STEFNUMËTUN ¹ SVIÈI
GREIÈSLUMIÈLUNAR MËTUN REGLNA UM GREIÈSLU OG
UPPGJÎRSKERÙ EFTIRFYLGNI MAT ¹ VIRKNI OG ÎRYGGI AUK
YÙRSÕNAR MEÈ ÖÕÈINGARMESTU GREIÈSLU OG UPPGJÎRS
KERFUM LANDSINS

6IÈ LEITUM AÈ VERKEFNASTJËRA TIL STARFA HJ¹ SPENNANDI FYRIRT¾KI
¥SLANDSMËT EHF SEM STARFAR SEM SKIPULEGGJANDI R¹ÈSTEFNA
VIÈBURÈA OG FUNDA ¥SLANDSMËT REKA EINNIG SÕNINGADEILD SEM
STARFAR AÈ SKIPULAGNINGU VÎRUSÕNINGA OG KAUPSTEFNA UNDIR
VÎRUMERKINU )#%80/ OG )#%-!.  )CELAND #ONVENTION %VENT
-ANAGEMENT SEM ER VÎRUMERKI ¹ ERLENDUM MÎRKUÈUM

3TARFSSVIÈ
o -AT OG SAMANBURÈUR ¹ T¾KNILEGRI UPPBYGGING
GREIÈSLU OG UPPGJÎRSKERFA Å SAMR¾MI VIÈ ALÖJËÈLEGA
STAÈLA OG REGLUR
o 4ÎLFR¾ÈILEG GREINING EFTIRLIT ÒRVINNSLA GAGNA OG
MIÈLUN ÖEIRRA
o ¶¹TTTAKA Å VERKEFNUM SEM TENGJAST YÙRSÕN OG
ÖRËUN GREIÈSLU OG UPPGJÎRSKERFA
o 3AMSKIPTI VIÈ ERLENDA SEÈLABANKA ¹ VETTVANGI
GREIÈSLUMIÈLUNAR

(¾NISKRÎFUR UMS¾KJANDA

,EITAÈ ER EFTIR VEL MENNTUÈUM EINSTAKLINGI MEÈ ÖEKK
INGU ¹ GREIÈSLU OG UPPGJÎRSKERFUM OG H¾ÙLEIKA TIL AÈ
SETJA FRAM FR¾ÈILEGT EFNI ¹ SKÕRAN H¹TT B¾ÈI ¹ ÅSLENSKU
OG ENSKU SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAÙ FRAMHALDS
MENNTUN ¹ SVIÈI VERKFR¾ÈI KERÙSFR¾ÈI TÎLFR¾ÈI EÈA
ST¾RÈFR¾ÈI +RAFA ER GERÈ UM FRUMKV¾ÈI N¹KV¾MNI
OG ÎGUN Å VINNUBRÎGÈUM AUK GËÈRA SAMSKIPTAH¾Ù
LEIKA OG H¾FNI TIL AÈ VINNA Å HËP

6IÈ LEITUM AÈ J¹KV¾ÈUM EINSTAKLINGI SEM LANGAR AÈ VINNA Å
GËÈU TEYMI AÈ SPENNANDI VERKEFNUM

3TARFSSVIÈ
o !LMENNAR RANNSËKNIR ER LÒTA AÈ ¹H¾TTU
FJ¹RM¹LAKERÙSINS
o ¶¹TTTAKA Å GERÈ ¹LAGSPRËFA FYRIR FJ¹RM¹LAKERÙÈ
o &RAMÖRËUN ¹ GAGNAGRUNNUM BANKANS Å SAMVINNU
VIÈ ÎNNUR SVIÈ
o 3AMSKIPTI VIÈ ERLENDRA SEÈLABANKA ¹ SVIÈI
FJ¹RM¹LASTÎÈUGLEIKA
o 3KRIF Å RIT BANKANS OG Ö¹TTTAKA Å KYNNINGUM
,EITAÈ ER EFTIR VEL MENNTUÈUM EINSTAKLINGI MEÈ GOTT
VALD ¹ AÈFERÈUM HAGRANNSËKNA OG H¾ÙLEIKA TIL AÈ SETJA
FRAM FR¾ÈILEGT EFNI ¹ SKÕRAN H¹TT B¾ÈI ¹ ÅSLENSKU OG
ENSKU SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI HAÙ AMK MEISTARA
PRËF Å HAGFR¾ÈI VIÈSKIPTAFR¾ÈI VERKFR¾ÈI EÈA SAMB¾RI
LEGT PRËF +RAFA ER GERÈ UM FRUMKV¾ÈI N¹KV¾MNI OG
ÎGUN Å VINNUBRÎGÈUM AUK GËÈRA SAMSKIPTAH¾ÙLEIKA
OG H¾FNI TIL AÈ VINNA Å HËP

.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR 4RYGGVI 0¹LSSON FRAMKV¾MDASTJËRI FJ¹RM¹LASVIÈS Å SÅMA   5MSËKNUM
SKAL SKILAÈ FYRIR  JANÒAR  TIL REKSTRARSTJËRA 3EÈLABANKA ¥SLANDS +ALKOFNSVEGI   2EYKJAVÅK

(¹SKËLAMENNTUN
3KIPULAGSH¾FNI SJ¹LFST¾È VINNUBRÎGÈ OG H¾ÙLEIKI TIL AÈ
GETA UNNIÈ UNDIR ¹LAGI
¶JËNUSTULUND OG SAMSTARFSH¾FNI
'ËÈ ÅSLENSKUKUNN¹TTA ÖEKKING ¹ EINU
NORÈURLANDAM¹LI OG GËÈ ENSKUKUNN¹TTA Å TÎLUÈU OG
SKRIFUÈU M¹LI NAUÈSYNLEG
3TARFSREYNSLA ¹ SVIÈI R¹ÈSTEFNUÖJËNUSTU ¾SKILEG

&5,,5- TRÒNAÈI HEITIÈ OG ¾SKILEGT AÈ UMS¾KJANDI GETI
HAÙÈ STÎRF SEM FYRST
3TARFSUMSËKNIR ¹SAMT FERILSKR¹ SENDIST ¹ RAFR¾NU FORMI TIL
HAUKUR ISLANDSMOTIS
OGEÈA TIL &RÁTTABLAÈSINS MERKT
m!TVINNUUMSËKN ¥SLANDSMËTn FYRIR  JANÒAR 

35..5$!'52  DESEMBER 



!46)..!

Óskum eftir trésmiðum og kranamanni
Mikil og fjölbreitt vinna framundan.
Uppl. í s: 51HèDiVOV#WKRUVDÀ.is
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3TARFSFËLK ËSKAST Å SKËLAMÎTUNEYTI 'ARÈASKËLA
Å 'ARÈAB¾ 6INNUTÅMINN ER FR¹   ALLA VIRKA DAGA

ÓSKUM EFTIR VÖNUM
LYFTARAMANNI OG
VERKAMÖNNUM Í PORT

-ATREIÈSLUMAÈUR ËSKAST Å AÈALSTÎÈVAR
FYRIRT¾KISINS Å 2EYKJANESB¾

KÓPAVOGSBÆR

.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  
FANNYA SIMNETIS 

Viltu koma í vinnu hjá stærstu sölu notaðra
varahluta og bílaförgun landsins.

LAUS STÖRF

Hafðu samband við skrifstofu í síma 567-6700.

Sundlaug Kópavogs:
• Starfsmaður
Gullsmári - félagsheimili aldraðra
• Matráður

Skeljungur leitar a›
öflugum starfsmönnum

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna 70%
• Afgr./baðvarsla karla, helgarvinna
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsmaður þjónustuíbúðakjarna geðfatlaðra
• Aðstoð við heimilisstörf

Vörustjóri
Skeljungur hf. óskar eftir a› rá›a háskólamennta›an einstakling me› brennandi áhuga
á innkaupum, vörustjórnun og ver›lagsmálum. Um er a› ræ›a áhugavert og umsvifamiki›
starf á neytendasvi›i.

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Dönskukennari 40%
• Umsjónarkennari á yngsta stig
Kársnesskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%
Kópavogsskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Skeljungur hf. er olíufélag sem leggur
áherslu á eldsneytissölu, verslunarrekstur og gó›a ﬂjónustu undir
vörumerkjum Shell.
Starfsfólk er um 250 og starfar á
Shell- og Selectstö›vum, vi›

Salaskóli:
• Íþróttakennari v/foreldraorlofs

eldsneytisdreifingu í Örfirisey, á

Smáraskóli:
• Stuðningsfulltrúi 70%
• Matráður 100% jan. og febrúar
• Íþróttakennari v/foreldraorlofs

bygg›inni. Skrifstofur félagsins eru

Reykjavíkurflugvelli og ví›a á landsa› Hólmasló› 8. Áhersla er lög› á

Álfatún: 564 6266
• Leikskólak. /leiðbeinandi
• Deildarstjóri
• Matráður
Dalur: 554 5740
• Deildarstjóri 50%
• Leikskólakennari 100%
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennari
• Sérkennsla
Fagrabrekka: 554 2560
• Leikskólakennari
Fífusalir: 570 4200
• Leikskólakennarar
• Matráður
• Aðstoð í eldhús 75%
Marbakki: 564 1112
• Leikskólakennarar til lengri
eða skemmri tíma
Núpur: 554 7020
• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
• Sérkennslustjóri 75%
Smárahvammur: 564 4300
• Leikskólakennari f.hádegi
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun – t.d. vi›skiptafræ›i me› áherslu á vörustjórnun
Gó›ir samskiptahæfileikar
Nákvæmni og sjálfstæ›i í vinnubrög›um
Reynsla æskileg en ekki skilyr›i

a› starfsfólk n‡ti sína hæfileika í
daglegum störfum, hafi ánægju af
störfum sínum og taki virkan ﬂátt í

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:

Starfssvi›
Innkaupastjórnun og vöruﬂróun fyrir neytendasvi›
Vörust‡ring og ver›lagsmál hjá Shell- og Selectstö›vum
Eftirlit me› framleg›, veltuhra›a og aldursgreiningu birg›a og ger› birg›ask‡rslna
Samningar og samstarf vi› birgja um vöruval
Ábyrg› og eftirlit me› vöruhúsa- og flutningasamningum innanlands

a› móta vinnuumhverfi›. Markmi›i›
er a› hafa ætí› á a› skipa hæfu og
áhugasömu starfsfólki ﬂar sem
áhersla er lög› á markviss vinnubrög› og sk‡ra ákvar›anatöku.
www.skeljungur.is

Verkefnastjóri
Skeljungur hf. óskar eftir a› rá›a byggingarverkfræ›ing e›a byggingartæknifræ›ing
me› ví›tæka reynslu í undirbúningi og stjórnun framkvæmda. Um er a› ræ›a
umsvifamiki› stjórnunarstarf á rekstrarsvi›i.
Starfssvi›
Undirbúningur og umsjón me› n‡framkvæmdum og vi›haldsverkefnum
Áætlanager›, kostna›areftirlit, gæ›astjórnun og samanbur›ur á valkostum
Samningar vi› verktaka og ﬂjónustua›ila
Samskipti vi› opinbera a›ila
Sko›un og mat á ástandi eigna
Verkefnastjórnun me› framkvæmdaverkefnum
Byggingaeftirlit
Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun, verkfræ›i e›a tæknifræ›i
Gó›ir samskiptahæfileikar
Lei›togahæfileikar
Fagleg vinnubrög›

Rekstrarstjóri
Skeljungur hf. óskar eftir a› rá›a háskólamennta›an einstakling me› áhuga á rekstri,
stjórnun og vörust‡ringu. Um er a› ræ›a fjölbreytt og krefjandi stjórnunarstarf á
rekstrarsvi›i.
Starfssvi›
Dagleg umsjón og eftirlit me› rekstri olíustö›varinnar í Örfirisey
Stjórnun dreifingar eldsneytis
Starfsmannastjórnun
Öryggis- og umhverfismál
Áætlanager› og kostna›areftirlit
Tæknimál og tæknin‡jungar
Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun – verkfræ›i, tæknifræ›i e›a vi›skiptafræ›i
Reynsla af stjórnun og rekstri
Gó›ir samskiptahæfileikar
ﬁekking á tækni og tæknin‡jungum
Lei›togahæfileikar
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 8. janúar nk. Uppl‡singar veita
Ari Eyberg og Katrín S. Óladóttir. Netföng: ari@hagvangur.is og katrin@hagvangur.is

- vi› rá›um
Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

 DESEMBER  35..5$!'52



!46)..!

3KËLASKRIFSTOFA (AFNARFJARÈAR
,AUSAR STÎÈUR
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SLANDSSKËLI   LEIFUR ASLANDSSKOLIIS +RÅU¹SI 
-YNDMENNTAKENNARITEXTILKENNARI VBARNSBURÈARLEYÙS

6ERSLUNARSTJËRI
6AKA EHF "JÎRGUNARFÁLAG ËSKAR EFTIR VERSLUNARSTJËRA
FYRIR VARAHLUTAVERSLUN .AUÈSYNLEGT ER AÈ VERSLUNAR
STJËRI HAÙ VIT ¹ VIÈGERÈUM VARAHLUTUM Å BÅLA OG GETI
UNNIÈ ¹ TÎLVU VEGNA ÒTG¹FU REIKNINGA

-3%-.' - $ -' 
(( )  % . . '    
  %+.
"'  5''$  & 3

6ERSLUNARSTJËRI HEYRIR BEINT UNDIR FRAMKV¾MDARSTJËRA
OG BER ¹BYRGÈ ¹ AFKOMU VARAHLUTASÎLU OG DEKKJAVERK
ST¾ÈIS 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTAN AÈILA
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6AKA ER ÖJËNUSTUFYRIRT¾KI FYRIR BÅLA OG STARFR¾KIR VARA
HLUTAVERSLUN MEÈ NOTAÈA VARAHLUTI DEKKJAVERKST¾ÈI
BÅLAÚUTNINGSÖJËNUSTU FÎRGUN BÅLA OG ER MEÈ UPPBOÈ
¹ VEGUM SÕSLUMANNS OG TRYGGINGAFÁLAGA

%NGIDALSSKËLI    AUDUR ENGIDALSSKOLIIS
V"REIÈVANG
+ENNSLA YNGRI NEMENDA VEGNA FORFALLA
(RAUNVALLASKËLI   HRAUNVALLASKOLI HRAUNVALLASKOLIIS
$REKAVÎLLUM 
!LMENN KENNSLA ¹ YNGSTA STIGI
!LMENNT STARFSFËLK SKËLA
5M ER AÈ R¾ÈA HLUTASTÎRF OG HEILAR STÎÈUR
SJ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS
(VALEYRARSKËLI   HELGI HVALEYRARSKOLIIS !KURHOLTI 
3KËLALIÈI 
3TARFSMAÈUR Å FRÅSTUNDAHEIMILI 
,¾KJARSKËLI    HARALDUR LAEKJARSKOLIIS
V3ËLVANGSVEG
3KËLALIÈI
3TUÈNINGFULLTRÒI
¶ROSKAÖJ¹LÙ
3ETBERGSSKËLI   GUDOSK SETBERGSSKOLIIS V(LÅÈARBERG
3KËLALIÈI
6ÅÈISTAÈASKËLI   SIGURDUR VIDISTADASKOLIIS
V(RAUNTUNGU
+ENNSLA Å SÁRDEILD
3KËLALIÈI

-%..4!36)¨ 2%9+*!6¥+52
,AUS STÎRF Å LEIKSKËLUM
$EILDARSTJËRI
 SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI  
 (EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA TV¾R STÎÈUR FR¹  APRÅL 

,EIKSKËLAKENNARILEIÈBEINANDI

















!USTURBORG (¹ALEITISBRAUT  SÅMI  
SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI  
"R¹KARBORG "R¹KARSUND  SÅMI  
"REKKUBORG (LÅÈARHÒSUM  SÅMI  
'ARÈABORG "ÒSTAÈAVEGI  SÅMI  
'ULLBORG 2EKAGRANDA  SÅMI  
(¹LSAKOT (¹LSASELI  SÅMI  
(EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
(OLTABORG 3ËLHEIMUM  SÅMI  
(ULDUHEIMAR 6¾TTABORGUM  SÅMI   OG  
+LETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  
2AUÈABORG 6IÈAR¹SI  SÅMI  
3ËLBORG 6ESTURHLÅÈ  SÅMI  
3UÈURBORG 3UÈURHËLUM  SÅMI  
GISBORG GISÅÈU  SÅMI  
®LDUKOT ®LDUGÎTU  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU OG  STÎÈU FYRIR H¹DEGI
SEM ER TÅMABUNDIN VEGNA VEIKINDA

3ÁRKENNSLA
 (¹LSAKOT (¹LSASELI  SÅMI  

9FIRMAÈUR Å ELDHÒSI
 (ULDUHEIMAR 6¾TTABORGUM  SÅMI   OG  
 +LETTABORG $YRHÎMRUM  SÅMI  

!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI






SBORG $YNGJUVEGI  SÅMI  
&¹LKABORG &¹LKABAKKA  SÅMI  
(EIÈARBORG 3EL¹SBRAUT  SÅMI  
(ULDUHEIMAR 6¾TTABORGUM  SÅMI   OG  
3¾BORG 3TARHAGA  SÅMI  
5M ER AÈ R¾ÈA  STÎÈU EFTIR H¹DEGI

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM ÖESSI STÎRF VEITA LEIKSKËLASTJËRAR Å
VIÈKOMANDI LEIKSKËLUM %INNIG VEITIR 3TARFSMANNAÖJËNUSTA
-ENNTASVIÈS UPPLÕSINGAR Å SÅMA   ,AUN ERU SAM
KV¾MT KJARASAMNINGUM 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI
STÁTTARFÁLÎG 5MSËKNAREYÈUBLAÈ OG N¹NARI UPPLÕSINGAR UM LAUS
STÎRF ER AÈ FINNA ¹ WWWMENNTASVIDIS

,AUS STÎRF Å GRUNNSKËLUM
LFTAMÕRARSKËLI SÅMI  
 +ENNARI Å LÅFFR¾ÈI OG EÈLISFR¾ÈI ¹SAMT UMSJËN ¹ UNGLINGASTIGI
 3TARFSMAÈUR Å  STÎÈU Å MÎTUNEYTI FR¹ ¹RAMËTUM
RTÒNSSKËLI SÅMI   
 3KËLALIÈI Å HLUTASTARF 6INNUTÅMI FR¹ KL 
"ORGASKËLI SÅMI  
 +ENNARI TIL AÈ KENNA VALGREIN Å  KENNSLUSTUNDIR Å VIKU ¹
VORÎNN
(¹TEIGSSKËLI SÅMI  
 +ENNARI Å MËTTÎKUDEILD OG SÁRKENNSLU
5M ER AÈ R¾ÈA   STÎÈU
 5MSJËNARKENNARI ¹ MIÈSTIG
 3TUÈNINGSFULLTRÒAR 5M ER AÈ R¾ÈA  OG  STÎÈU
 3KËLALIÈAR 5M ER AÈ R¾ÈA   STÎÈUR
(ËLABREKKUSKËLI SÅMI   
 +ENNARI ¹ MIÈSTIG FR¹ ¹RAMËTUM
 $EILDARSTJËRI SÁRKENNSLU
 3KËLALIÈAR
,ANGHOLTSSKËLI SÅMI  
 +ENNARI Å  BEKK OG N¹TTÒRUFR¾ÈI ¹ UNGLINGASTIGI FR¹
¹RAMËTUM
 3TUÈNINGSFULLTRÒI
 3KËLALIÈI
,AUGAL¾KJARSKËLI SÅMI  
 (EIMILISFR¾ÈIKENNARI
6ÅKURSKËLI SÅMI   OG  
 "ËKASAFNSKENNARI
 3KËLALIÈI
&REKARI UPPLÕSINGAR UM HVERJA STÎÈU OG UMSËKNARFRESTI
ER AÈ FINNA ¹ HEIMASÅÈU -ENNTASVIÈS
WWWMENNTASVID IS 5PPLÕSINGAR VEITA SKËLASTJËRAR OG
AÈSTOÈARSKËLASTJËRAR Å VIÈKOMANDI SKËLUM ,AUN ERU SKV
KJARASAMNINGI 2EYKJAVÅKURBORGAR VIÈ VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLÎG

®LL LAUS STÎRF Å LEIK OG GRUNNSKËLUM ERU AUGLÕST ¹
WWWMENNTASVIDIS

6AKIN ER ATHYGLI ¹ STEFNU 2EYKJAVÅKURBORGAR UM JAFNAN HLUT KYNJA Å STÎRFUM HJ¹ BORGINNI
!TVINNUAUGLÕSINGAR M¹ EINNIG SKOÈA ¹ HEIMASÅÈU 2EYKJAVÅKURBORGAR WWWREYKJAVIKISSTORF
(J¹ SÅMAVERI 2EYKJAVÅKURBORGAR     F¾RÈ ÖÒ ALLAR UPPLÕSINGAR
UM ÖJËNUSTU OG STARFSEMI BORGARINNAR OG SAMBAND VIÈ Ö¹ STARFSMENN SEM ÖÒ ÖARFT AÈ N¹ Å

!RNARBERG   ARNARBERG HAFNARFJORDURIS
(AUKAHRAUNI 
,EIKSKËLAKENNARAR
!LMENNT STARFSFËLK
LFABERG   ALFABERG HAFNARFJORDURIS LFASKEIÈI 
,EIKSKËLI FYRIR  ¹RA BÎRN
,EIKSKËLAKENNARI
!NNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
LFASTEINN   ALFASTEINN HAFNARFJORDURIS
(¹HOLTI 
,EIKSKËLAKENNARI MEÈ ¹HERSLU ¹ ELSTU BÎRNIN
!NNAÈ UPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
!ÈSTOÈ Å ELDHÒSI F H¹DEGI
(LÅÈARBERG   HLIDARBERG HAFNARFJORDURIS
(LÅÈARBERGI 
,EIKSKËLAKENNARI
(VAMMUR   HVAMMUR HAFNARFJORDURIS
3TAÈARHVAMMI 
,EIKSKËLAKENNARAR
(ÎRÈUVELLIR   HORDUVELLIR HAFNARFJORDURIS
4JARNARBRAUT 
,EIKSKËLAKENNARI
3M¹RALUNDUR   SMARALUNDUR HAFNARFJORDURIS
3M¹RABARÈI 
,EIKSKËLAKENNARARUPPELDISMENNTAÈ STARFSFËLK
6ESTURKOT   VESTURKOT HAFNARFJORDURIS
-IKLAHOLTI 
,EIKSKËLAKENNARAR
3TARFSMENN MEÈ AÈRA UPPELDISMENNTUN
6ÅÈIVELLIR   VIDIVELLIR HAFNARFJORDURIS
-IÈVANGI 
,EIKSKËLAKENNARAR
!LLAR UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN GEFA SKËLASTJËRAR VIÈKOMANDI
SKËLA
3J¹ EINNIG N¹NAR ¹ HEIMASÅÈUM SKËLANNA
+ARLAR JAFNT SEM KONUR ERU HVATTIR TIL AÈ S¾KJA UM STÎRÙN
&R¾ÈSLUSTJËRINN Å (AFNARÙRÈI
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3ÁRFR¾ÈINGUR OG DEILDARL¾KNIR
3TAÈA SÁRFR¾ÈINGS VIÈ 3JÒKRAHÒSIÈ 6OG ER
LAUS TIL UMSËKNAR
SÁRMENNTUN Å GEÈL¾KNINGUM LYÚ¾KNINGUM EÈA
HEIMILISL¾KNINGUM ¾SKILEG %NNFREMUR ER LAUS TIL
UMSËKNAR STAÈA DEILDARL¾KNIS
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR FORSTÎÈUL¾KNIR ¹ STAÈNUM
EÈA Å SÅMA  
5MSËKNIR SENDIST 3 3TËRHÎFÈA   2EYKJAVÅK
MERKTAR mL¾KNIRn

-ATREIÈSLUMAÈUR
Å MÎTUNEYTI ËSKAST
!ÈALLEGA DAGVINNA 5MSËKNIR SENDIST ¹ BOX FRETTIS
EÈA TIL AFGREIÈSLU &RÁTTABLAÈSINS MERKT
m -ATREIÈSLUMAÈUR n

Námsstyrkir
KÓPAVOGSBÆR
Leikskólinn Álfatún
• Deildarstjóri óskast á deild 3 ára barna.
Leikskólakennaramenntun eða önnur
uppeldismenntun áskilin.

Óskar eftir hársnyrtifólki

Álfatún er 5 deilda leikskóli með um 80 börn.
Leikskólinn er þátttakandi í Comenius-Sokrates
áætlun Evrópusambandsins og er í samstarfi
við fjóra evrópska leikskóla. Einnig er skólinn í
þróunarvinnu með skilvísa málörvun.

í Austurstræti og Radinson SAS Saga Hotel.
Einnig óskum við eftir fólki í móttöku.

Vinnutími eftir samkomulagi. Þarf að geta byrjað
fljótlega.

HÁRSAGA

Upplysingar gefur Sigrún 8968562 & einnig á stofunum.

Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Hársaga

Hársaga

Austurstræti 8-10
101 reykjavík
sími 5521790
www.harsaga.is
harsaga@harsaga.is

Radinsson Sas Saga hotel
Hagatorg 1 107 Reykjavík
sími 5521690
www.harsaga.is
harsaga@harsaga.is

Upplýsingar gefur leikskólastjóri í síma 564 6266
og 863 9111.
Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja
um starfið.

www.kopavogur.is - www.job.is

Viðskiptaráð Íslands auglýsir eftir umsóknum um þrjá
styrki til framhaldsnáms erlendis. Einn styrkjanna er veittur
úr Námssjóði Viðskiptaráðs um upplýsingatækni en hinir
tveir úr Námssjóði Viðskiptaráðs.
1. Styrkirnir eru veittir til framhaldsnáms við erlenda
háskóla eða aðra sambærilega skóla í greinum sem tengjast
DWYLQQXOt¿nu og stuðla að framþróun þess. Ein styrkveitingin gerir kröfu um nám á sviði upplýsingatækni.
6NLO\UèLVW\UNYHLWLQJDULQQDUHUDèXPV NMHQGXUKD¿
lokið háskólanámi eða öðru sambærilegu námi.
3. Hver styrkur er að fjárhæð kr. 300.000 og mun Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra afhenda styrkina
á Viðskiptaþingi, 8. febrúar 2007.
Umsóknir þurfa að hafa borist skrifstofu Viðskiptaráðs
Kringlunni 7, 103 Reykjavík, fyrir kl. 16:00 föstudaginn
19. janúar 2007.
Umsóknum þarf að fylgja afrit af prófskírteini, vottorð um
skólavist erlendis og ljósmynd af umsækjenda. Nánari uppOêVLQJDUPi¿nna á heimasíðu Viðskiptaráðs, www.vi.is.
Viðskiptaráð Íslands

•
•
•
•
•
•
•
•

TOPPÞJÓNUSTA HJÁ REMAX LIND:
Þú færð eign þína verðmetna.
Þú færð eign þína ljósmyndaða af fagljósmyndara.
Þú færð vandaða möppu með ljósmyndum og
upplýsingum um eign þína og næsta nágrenni hennar.
Þú færð eign þína auglýsta á áberandi hátt.
Við mætum alltaf og sýnum eign þína.
Við höfum opið hús og fylgjum eftir fyrirspurnum.
Við hjálpum þér að finna eign, sem hentar.
Við seljum hratt og örugglega.

Hannes

Gylfi

Þórarinn

Steindórsson
Sölufulltrúi
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Gylfason
Sölufulltrúi
Sími 693 4085
gylfi@remax.is

Jónsson
Löggiltur fasteignasali
Bæjarlind 14 - 16 • 201 Kópavogur

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,
ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is






 




Frum







Fyrirtækjasala Íslands, Síðumúla 35,

þakkar viðskiptavinum sínum ánægjuleg viðskipti á árinu.
Nýjir eigendur þakka einnig mjög góðar viðtökur og óska öllum árs og friðar.
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.ÕR -"ENZ %  #$) !VANTGARDE 
HÎ LEÈUR 8ENON RAFKNÒIN S¾TI ST¾RRI
ELDSNEYTIS TANKUR SJ¹LFVIRK LOFTK¾LING
OFL 4IL SÕNIS ¹ STAÈNUM 3ÅÈASTI BÅLLINN
¹ ÖESSU VERÈI ,ISTAVERÈ UM  ÖÒS
/KKAR VERÈ  ÖÒS

.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

9LéyVNXP|OOXPODQGVP|QQXPIDUV OVNRPDQGL
iUVRJí|NNXPYLéVNLSWLQiOLéQXiUL

«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

1ëOHJLUOtWLéQRWDéLUEtODUiIUiE UXYHUéL

.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

 -"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

ZZZVSDULEtOOLV
3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

1ëLUEtODUiO JUDYHUéL

 2ANGE 2OVER 6OUGE %IGUM VON
¹ BÅLUM Å BYRJUN N¾STA ¹RS "ÅLARNIR
ERU MJÎG VEL ÒTBÒNIR EKNIR UM  ÖÒS
KM .ÕJASTA ÒTLITIÈ +OSTA NÕIR UM 
MILLJËNIR !FSL¹TTUR UM  MILLJËNIR /KKAR
VERÈ  ÖÒS
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"ÅLAR TIL SÎLU

0ALLBÅLAR

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

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     

"ËKHALD

4IL SÎLU &ORD 2ANGER X 6 
3UBERCAB ¹RG  EINS OG NÕR INN
FLUTTUR FYRIR RÒMU ¹RI 6ERÈ  ÖÒS
(RANNAR S  

6ÎRUBÅLAR

(EILSUVÎRUR

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

-ISSTI  KG ¹  M¹N M (ERBALIFE
¶ETTA GETUR ÖÒ LÅKA  KR KAUPAUKI
MEÈ ! " OG # PRËGRAMMI +RISTJ¹N 3
  WWWBETRALIFGRENNRIIS

4IL SÎLU
"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"ÒSLËÈAFLUTNINAR OG ALLIR ALMFLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  

6AGNASMIÈJAN AUGLÕSIR

-ËTORHJËL
'AMALT MËTORHJËL ËSKAST EKKI YNGRA EN
 3ÅMI   EÈA DOLLIH MSN
COM

6INNUVÁLAR

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

'ETUM AFGREITT b¥SLANDSVAGNm 
Å FEBRÒAR OG MARS !LDREI GL¾SILEGRI
OG VANDAÈRI .Ò MEÈ %"3 HEMLAKERFI
OG %CAS LOFTFJAÈRAKERFI 6AGNASMIÈJAN
%LDSHÎFÈA  2VÅK 3  
'RÅPTU *ËLAG¾SINA 3ÅÈUSTU TILBOÈ ¹RS
INS 4OMBËLUVERÈ ¹ NÕJUM OG NÕLEGUM
BÅLUM "ÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
.OKKUR D¾MI ¹   BÅLUM *EEP
'RAND #HEROKEE FR¹  &ORD %XPLORER
FR¹  0ORSCHE #AYENNE FR¹ 
4OYOTA 4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹
 4OYOTA &JCRUISER TORF¾RUJEPPI FR¹
 .ÕR  "ENZ -, $ÅSEL ¶Ò
FINNUR HVERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

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

.¹MSKEIÈ
&ELLIVEGGIR ®RYGGISHLIÈ 3ËLHÕSAHURÈIR
!DDCO %HF 3   ADDCO ADDCO
IS !UÈBREKKU   +ËP

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

(ÒSAVIÈHALD

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

(REINSAÈU LÅKAMANN $ETOX N¹MSKEIÈ
MEÈ ¶ORBJÎRGU OG 5MAHRO (EFST JAN
Å 2EYKJAVÅK   JAN ¹ (ËTEL ,AKA Å
%FRI 6ÅK "YRJA UPP ¹ NÕTT EÈA VIÈHALDA
ÖVÅ GËÈA SEM ÖEGAR ER HAFIÈ $ETOX
F¾ÈI MARKVISST TIL AÈ HREINSA ÖARMA
LIFUR NÕRU OG BLËÈ "ËKUN Å S  
 TOBBA GRUNNREGLURCOM .¹NARI
UPPLÕSINGAR WWWGRUNNREGLURCOM

µMISLEGT

(ANNA OG SMÅÈA STIGA &¹ST ¹ ÕMSUM
BYGGINGARSTIGUM 3ÁRLAUSNIR Å ÖRENGSLUM
 ¹RA REYNSLA 5PPL Å S  

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

'ISTING
'ISTIHEIMILI (ALLDËRU (VIDOVRE+ÎBEN
«DÕR OG GËÈ GISTING WWWGISTIHEIMILID
DK   

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

#HEFS AND ASSISTANT CHEFS
NEEDED IN ONE OF OUR KITCHENS
)F YOU ARE INTERESTED PLEASE
CONTACT US THROUGH ONE OF THE
FOLLOWING NUMBERS
 OR 

!SÅU +OKKAR OG AÈSTOÈ
ARKOKKAR
.INGS 6EITINGARHÒS
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA +OKKA OG
AÈSTOÈARKOKKA Å EITT AF ELDHÒSUM
MEÈ REYNSLU AF ASÅSKRI MATARGERÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA
  OG 

,EIKSKËLINN "L¹SALIR
RB¾


3P¹DËMAR

-ITSUBISHI 0AJERO 3PORT 4URBO $IESEL
k %K  Ö &¾ST ¹  Ö 5PPL Å
S  

.ÕR LÅFSSTÅLL MEÈ ¶ORBJÎRGU N¾RINGAR
ÖERAPISTA $%4 0ERSËNUMIÈUÈ R¹ÈGJÎF Å
EINKATÅMA  ¹RA REYNSLA Å MEÈFERÈ MEÈ
N¾RINGARÖERAPÅU -A ¶YNGDARSJËRNUN
MEIRI ORKA OG JAFNV¾GI REGLA ¹ MELT
INGU STÎÈUG AFEITRUN LÅKAMANS SEM
DREGUR ÒR ËTÅMAB¾RRI ÎLDRUN OG FYLGI
SVEINUM HENNAR "ËKUN S  
TOBBA GRUNNREGLURCOM 5PPLÕSINGAR
¹ WWWGRUNNREGLURCOM

$ÕRAHALD



,YFTARAR

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

6ERSLUN

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
6ARAHLUTIR

'ISTIHEIMILI $ALSHRAUN (AFNAFJÎRÈUR
TVEGGJA MANNA HERB FR¹  KR PER
M¹N 5PPL  
4IL LEIGU JA HERB ÅBÒÈ Å 0RAG ,AUS STRAX
3  

3ANTA &E $IESEL  SSK ÖKM
VETR SUMARD ¹ ¹LF KRËKUR 6
S  

,ÅTIÈ HERB TIL LEIGU FYRIR REGLUSAMAN
EINSTAKL !ÈG AÈ ELDH OG BAÈI 5PPL Å
S     

*EPPAR

4IL LEIGU  STÒDÅËÅBÒÈ SEM ÒTBÒ
IN HEFUR VERIÈ Å BÅLSKÒR 3TAÈSETT VIÈ
-ENNTASKËLANN Å +ËPAVOGI  PR
M¹N .¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA 


"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

JA H ÅBÒÈ ¹ (AGAMEL TIL LEIGU FR¹ JAN
TIL JÒN k 5PPL Å S    


(ÒSN¾ÈI ËSKAST
µMISLEGT
&ISKABÒR ¹SAMT D¾LU OG  STËRUM OG
FALLEGUM GULLFISKUM TIL SÎLU 3ELST ËDÕRT
¹ GOTT HEIMILI 3  

3TARFSKRAFTUR ËSKAST STRAX TIL ALMENNRA
VERSLUNARSTARFA 6INNUTÅMI FR¹  TIL 
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   OG
ODOT INTERNETIS

3TARFSKRAFT VANTAR Å MÎTUNEYTI 5PPL Å
S  
%UROPRIS VANTAR GOTT STARFSFËLK Å VERSLUN
3KÒTUVOGI  UPPLÕSINGAR GEFUR VERSLUN
ARSTJËRI   %UROPRIS

2EYKJAVÅKURVERKTAKAR EHF

6ANTAR MENN VANA HELLULÎGNUM
5MSËKNIR SENDIST ¹ REYKJAVIKURVERKTAK
AR INTERNETIS
(ËTEL %GILSBÒÈ Å .ESKAUPSTAÈ ËSKAR EFTIR
AÈ R¹ÈA YFIRMATREIÈSLUMANNKONU 3
  SNORRIHALL SIMNETIS
3TÕRIMANN VANTAR ¹ T¾PLEGA 
TONNA NETAB¹T SEM GERÈUR ER ÒT FR¹
3UÈURNESJUM ¶ARF AÈ GETA BYRJAÈ SEM
FYRST 3     

!TVINNA ËSKAST
&ERTUGUR KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR ATVINNU
5PPL Å S  

µMISLEGT

'OLDEN -IX LEÈURHREINSI¹BURÈUR 'ËÈ
VÎRN FYRIR LEÈUR &¾ST Å &JARÈARKAUP

"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

"IFVÁLAVIRKI ËSKAST "ÅLVOGUR EHF SEM
ER UMBOÈSVERKST¾ÈI Å +ËPAVOGI ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA VANAN BIFVÁLAVIRKJA TIL STARFA
SEM FYRST 5PPLÕSINGAR Å SÅMUM 
   «MAR OG  
"JÎRN 

3TÕRIMANN OG VÁLSTJËRA VANTAR ¹ LÅNUB¹T
MEÈ BEITNINGAVÁL 5PPL Å S  
(REINR¾KTAÈIR AMERÅSKIR #OCKER 3PANIEL
TIL SÎLU (2&¥ ¾TTBËK FYLGIR 4ILBÒNIR TIL
AFHENDINGAR AÈEINS  RAKKAR EFTIR 5PPL
Å S  

 MILLJËNIR

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

3TÕRIMANN OG VÁLSTJËRA VANTAR ¹ LÅNUB¹T
MEÈ BEITNINGAVÁL 5PPL Å S  



 L¹N  Ö ¹ M¹N 3TILO ¹RG 
EK  Ö KM BEINSK 3UMAR OG VETRAR
DEKK FYLGJA ÖJËNUSTUB  Ö KR N¾STA
AFB  FEB $ANÅEL  

+EILUHÎLLIN ®SKJUHLÅÈ
«SKUM EFTIR VAKTSTJËRUM AÈRA
HVORA HELGI  ¹RA OG ELDRI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
WWWKEILUHOLLINIS

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM ER

  ÖÒS
«SKA EFTIR MËTATIMBRI OG DOKUM 5PPL
Å S  

6ANTAR STARFSMANN Å  STARF
5PPLÕSINGAR GEFUR -ARGRÁT Å
SÅMA     

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

+ORANDO 4URBO $IESEL k SJ¹LFSK !UKA
m ¹LF &¾ST ¹  Ö 5PPL Å S 


4IL SÎLU JEPPI  HÒSBÅLL

!TVINNUHÒSN¾ÈI

+ITCHEN HELP NEEDED

4ÎLVUR

3TÅFLUÖJËNUSTA

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  

 ¹RA REGLUS KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR
ÅBÒÈ 'REIÈSLUGETA ALLT AÈ  ÖÒS 3
 

!TVINNA Å BOÈI

4IL BYGGINGA

$ODGE 'RAND #ARAVAN 3% ¹RG 
 7HEEL $RIVE EKINN  ÖÒS MÅLUR 
MANNA HEILS¹RSDEKK #$ VEL MEÈ FAR
INN SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ ËSKAST
5PPL Å SÅMA  

(*,0

-IG VANTAR  HERB HÒSN¾ÈI STRAX VEGNA
SÁRSTAKRA AÈST¾ÈNA GET EKKI GREITT
MIKIÈ FYRIRFRAM ,OFA ÎRUGGUM GREIÈSL
UM GËÈRI UMGENGNI %R MEÈ KETTI 5PPL
Å S  

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹
4AROT RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG
PENINGAR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR



5NG STÒLKA UTAN AF LANDI SEM ER Å VINNU
OG N¹MI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU VANTAR
ÅBÒÈ SEM FYRST !LLT KEMUR TIL GREINA ER
¹BYRG OG REGLUSÎM UPPLÕSINGAR Å SÅMA
 

+OLAPORTS LEIKURINN

6INNINGSNÒMER 

%NGAR SKULDIR (¾RRI TEKJUR

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



 DESEMBER  35..5$!'52

4/00  2!-«4!-9.$)2
RAMËTAMYNDIR ERU LÅKT OG JËLAMYNDIR EKKI EIN TEGUND KVIK
MYNDA EINS OG HROLLVEKJUR SPENNU OG GAMANMYNDIR HELDUR
HVERFAST MEÈ EINUM EÈA ÎÈRUM H¾TTI UM ¹RAMËT .Õ¹RSFÎGN
UÈUR VERÈUR ËSJALDAN SÎGUSVIÈIÈ ÖAR SEM ATBURÈAR¹SIN HEFST
OFT EÈA LÕKUR 0ERSËNUR ¹ TÅMAMËTUM HORFA YFIR FARINN VEG OG
BREYTA ANNAÈ HVORT UM STEFNU Å LÅFINU EÈA HJAKKA ¹FRAM Å SAMA
FARINU &ULLT AF FORTÅÈARÖR¹ UPPGJÎRUM GAMANI OG DRAMA ¹ÈUR
EN YFIR LÕKUR

 $INER   6INIR HITTAST UM ¹RAMËT OG HUGLEIÈA Ö¹
STEFNU SEM LÅF ÖEIRRA HEFUR TEKIÈ 5M TÅMA LEIT ÒT FYRIR AÈ
MYNDIN YRÈI ALDREI SÕND ALMENNINGI ÖAR SEM FRAMLEIÈ
ENDURNIR ËTTUÈUST AÈ HÒN FENGI ENGA AÈSËKN ¶EIR SKIPTU
UM SKOÈUN EFTIR AÈ J¹KV¾ÈUR DËMUR UM HANA BIRTIST Å
.EW 9ORKER 2ESTIN ER FLESTUM KUNN
 "RIDGET *ONESS $IARY   "RIDGET *ONES STRENGIR ¹RA
MËTAHEIT Å NÕ¹RSFÎGNUÈI UM AÈ HALDA DAGBËK OG TEKUR
LÅF HENNAR STAKKASKIPTUM Å KJÎLFARIÈ  KÎFLUM BR¹ÈFYNDIN
MYND SEM BYGGIR ¹ SAMNEFNDRI SK¹LDSÎGU (ELEN &IELDING
UM ¾VINTÕRI HINNAR ËL¹NSÎMU "RIDGET 4ILVALIN TIL AÈ KOM
AST Å STUÈ

 3TRANGE $AYS   &YRRVERANDI LÎGREGLUMAÈUR SVIPTIR
HULUNNI AF GL¾PASTARFSEMI ¹ GAML¹RSKVÎLDI FYRIR SÅÈUSTU
ALDAMËT &R¹B¾R SPENNUMYND MEÈ G¾ÈALEIKURUNUM
2ALPH &IENNES OG !NGELU "ASSETT Å HELSTU HLUTVERKUM ÖAR
SEM DREGIN ER UPP HELDUR DÎKK MYND AF FRAMTÅÈINNI %INNIG
ÒRVALSTËNLIST
 7HEN (ARRY MET 3ALLY   6INIRNIR (ARRY OG 3ALLY FELLA
HUGI SAMAN Å NÕ¹RSFÎGNUÈI EFTIR AÈ HAFA STAÈIST FREISTINGUNA
¹RUM SAMAN %IN AF VELHEPPNAÈRI RËMANTÅSKUM MYNDUM
SEM ER Å SEINNI TÅÈ HELST EFTIRMINNILEG FYRIR FULLN¾GINGUNA
SEM 3ALLY -EG 2YAN GERIR SÁR UPP ¹ VEITINGAHÒSI

2ALP &IENNES OG !NGELA "ASSETT FARA ¹ KOSTUM Å KVIKMYNDINNI 3TRANGE $AYS
 SEM ¹ AÈ GERAST UM ALDAMËTIN 

  #IGARETTES   3AMTVINNAÈAR SÎGUR UNGRA .EW
9ORK BÒA ¹ LEIÈ Å NÕ¹RSFÎGNUÈ -YNDIN ¹ AÈ GERAST ¹RIÈ
 EN EF VEL ER AÈ G¹È ERU ALLS KYNS TÅMASKEKKJUR Å
MYNDINNI 3EINNI TÅMA BÅLA¹RGERÈIR SJ¹ST BARMMERKI
MERKT HLJËMSVEIT FR¹ TÅUNDA ¹RATUGNUM OG BJËR SEM
VAR EKKI FRAMLEIDDUR FYRR EN SEINNA ¶AÈ M¹ SAMT HAFA
GAMAN AF HENNI

6)33)2 ¶²
 AÈ NÒVERANDI ¹RAMËT MEÈ  JAN
ÒAR SEM NÕ¹RSDAG ÖEKKTUST EKKI ¹
¥SLANDI FYRR EN KOM FRAM ¹  ÎLD

Fagleg heilsurækt
Frábær a›sta›a
Frábær lífsstíls námskei›
Frábær sta›setning

 AÈ FRAM AÈ ÖEIM TÅMA EÈA FR¹
KRISTNITÎKU TIL SIÈASKIPTA TÎLDU
¥SLENDINGAR JËL OG ¹RAMËT EITT OG
HIÈ SAMA
 AÈ Å RAUN VAR SUMARDAGURINN
FYRSTI TALINN EINSKONAR NÕ¹RSDAGUR
 AÈ ÖESS VEGNA VAR ALDUR MANNA
TALINN Å ¹RUM
 AÈ EKKI ER VITAÈ HVERSU GÎMUL
ORÈIN GAML¹RSKVÎLD OG GAML¹RSDAG
UR ERU Å TUNGUM¹LINU
 AÈ ÖESSI ORÈ SJ¹ST FYRST Å RITUÈU
M¹LI Å DAGBËKUM 3VEINS L¾KNIS
0¹LSSONAR ¹RIÈ 
 AÈ ¹ÈUR EN  JANÒAR FËR AÈ HEITA
NÕ¹RSDAGUR HÁT HANN ¹TTUNDI SEM
VÅSAÈI TIL ¹TTUNDA DAGS JËLA
 AÈ ELSTU HEIMILDIR SEM FUNDIST
HAFA UM ¹RAMËTABRENNU ¹ ¥SLANDI
ER FR¹ 2EYKJAVÅK ¹RIÈ 

Viltu komast í form?

 AÈ ÖAÈ VORU PILTAR ÒR (ËLAVALLA
SKËLA SEM STËÈU AÈ BRENNUNNI
 AÈ EKKI ER ËLÅKLEGT AÈ STR¹KARN
IR HAFI FLUTT SIÈINN MEÈ SÁR FR¹ 3K¹L
HOLTI ÖAR SEM SKËLASTARFSEMI (ËLA
VALLASKËLA VAR ¹ÈUR
 AÈ FYRSTI ¹LFADANSINN SEM HEIM
ILDIR ERU TIL UM VAR ¹ 4JÎRNINNI Å
2EYKJAVÅK ¹ GAML¹RSKVÎLD ¹RIÈ

 AÈ TILEFNI DANSINS VAR FRUMSÕNING
PILTA Å ,¾RÈA SKËLANUM ¹ VERKINU
.Õ¹RSNËTTIN SEM ÖEIR FRUMSÕNDU
MILLI JËLA OG NÕ¹RS
 AÈ VIÈ SAMA T¾KIF¾RI VAR EITT
ÖEKKTASTA ¹RAMËTAKV¾ÈI ¥SLEND
INGA -¹NINN H¹TT ¹ HIMNI SKÅN
FRUMSUNGIÈ
 AÈ KV¾ÈIÈ ER EFTIR *ËN «LAFFS
ON OG SAMDI HANN ÖAÈ TVÅTUGUR AÈ
ALDRI
 AÈ FYRIR TÅMA FLUGELDANNA REYNDU
MARGIR AÈ BÒA TIL L¾TI ¹ ¹RAMËTUN
UM MEÈ ÖVÅ AÈ BÒA TIL SPRENGJUR
EÈA SKJËTA ÒR BYSSUM Å LOFTIÈ

Talya Freeman,
Jógakennari
Joga flæ›i

Arna Hrönn
Aradóttir,
Rope-Yoga kennari

Gígja ﬁór›ardóttir,
sjúkraﬂjálfari BSc

Harpa Helgadóttir,
sjúkraﬂjálfari BSc,
MTc, MHSc

Haukur
Gu›mundsson,
lei›beinandi

N‡ námskei› eru a› hefjast

Brei›u
bökin

Í formi til
framtí›ar

Rope
Joga

Betri lí›an í hálsi,
her›um og baki.
Skráning í síma: 897 2896.
www.bakleikfimi.is

Bókanir eru hafnar í ﬂessi
vinsælu a›halds- og
lífsstílsnámskei› fyrir
konur. 8 e›a 16 vikur.

hjá Örnu Ara.
Námskei› eru a› hefjast.
Skráning í síma 895 7275.
www.arnaara.com

 AÈ ¹ FYRSTU ¹RUNUM EFTIR STRÅÈSLOK
URÈU MIKIL ËL¾TI Å MIÈBORG 2EYKJ
AÅKUR UM ¹RAMËTIN ÖAR SEM FËLK
SPRENGDI HEIMATILBÒNAR SPRENGJUR
SEM LEIDDU TIL MIKILLA SKEMMDA
OG SLYSA

Einkaﬂjálfun

Bumban
burt

Mó›ir og
barn

 AÈ B¾JARSTJËRN 2EYKJAVÅKUR TËK
Ö¹ ¹KVÎRÈUN ¹RIÈ  AÈ SKIPU
LEGGJA SJ¹LF OG LEYFA UNDIR EFTIRLITI
STËRAR BRENNUR ¹ NOKKRUM OPNUM
SV¾ÈUM TIL AÈ LOKKA UNGLINGA FR¹
MIÈB¾NUM

Fagleg ﬂjónusta, markviss
og örugg einkaﬂjálfun hjá
sjúkraﬂjálfurum.

Loku› námskei› fyrir
karla sem vilja ná árangri.
8 vikna námskei›.

Bókanir eru hafnar í fimm
vikna námskei› Söndru
Daggar Árnadóttur.
Námskei›i› byrjar 9. jan.

 AÈ ¹ STÎKU STÎÈUM VORU NOTAÈAR
LITLAR FALLBYSSUR SEM MEÈAL ANNARS
M¹TTI FINNA Å 6ESTMANNAEYJUM OG ¹
3EYÈISFIRÈI
 AÈ ENGAR BRENNUR VORU SKIPU
LAGÈAR Å KAUPSTÎÈUM MEÈAN LAND
IÈ VAR HERSETIÈ ¹ ¹RUM SÅÈARI
HEIMSSTYRJALDAR
 AÈ ÖAÈ VAR EKKI GERT TIL AÈ VÅSA
EKKI ËVINAFLUGVÁLUM LEIÈ MEÈ
LJËSAGANGI Å MYRKRINU

 AÈ ÖETTA ÖRËAÈIST Å AÈ UNGLING
AR MISMUNANDI HVERFA KEPPTUST VIÈ
AÈ GERA SÅNA BRENNU FLOTTASTA OG
SKIPTUST ¹ AÈ VAKTA HANA SVO EKKI
YRÈI KVEIKT Å HENNI OF SNEMMA
 AÈ ÖETTA VARÈ UPPHAFIÈ AÈ ÖVÅ
BRENNUFORMI SEM VIÈ ÖEKKJUM Å
DAG
(EIMILD 3AGA JËLANNA EFTIR RNA "JÎRNSSON

Sandra Dögg
Árnadóttir,
sjúkraﬂjálfari BSc

Nánari uppl‡singar um fleiri námskei›
og stundaskrá fyrir vori› 2007 á
www.hreyfigreining.is

Joga Flæ›i
Talya Freeman heldur ﬂessi
Joga námskei› ﬂar sem
öndun og hreyfing flæ›a
saman. Námskei› hefjast
á helgarnámskei›i ﬂann
15. janúar.

Líkamsrækt
Frábær a›sta›a til a› æfa
á eigin vegum á ﬂægilegum sta›.
Opnir tímar. Stundaskrá:
www.hreyfigreining.is

SJÚKRAﬁJÁLFUN OG LÍKAMSRÆKT
Höf›abakka 9

Sími: 511-1575

www.hreyfigreining.is
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"%34 "%).4 ²2 "²).5 ¶ORSTEINN 3IGMUNDSSON HEFUR MJÎG GAMAN AF BÕFLUGNAR¾KTINNI OG SEGIR AFAR SKEMMTILEGT AÈ FYLGJAST MEÈ SAMFÁLAGINU Å BÒUNUM (ÁR SÁST ¶ORSTEINN VIÈ STÎRF MEÈ BÕFLUGUNUM FALLEGA BÕLIÈ ¹

6ATNSENDA OG ¶ORSTEINN HELDUR HÁR ¹ KRUKKU AF HUNANGI EN HANN PAKKAR ÖVÅ BEINT ÒR BÒINU TIL AÈ G¾ÈIN HALDIST SEM MEST

Ræktar býflugur við Elliðavatn
Býflugnarækt er tiltölulega ný búgrein hér á landi
enda varla hægt að segja að hér séu kjöraðstæður fyrir slík skordýr. Þorsteinn Sigmundsson í
Elliðahvammi við Vatnsenda er einn þeirra sem
ræktar býflugur og sagði Sigríði Hjálmarsdóttur
frá ræktun sinni.

Þ

að liggur beint við að
spyrja Þorstein að
því hvernig honum
hafi dottið í hug að
rækta býflugur á
Íslandi.
“Það
er
kannski nokkuð sem er sameiginlegt með mér og Kjarval að vera
náttúrubörn, en ég trúi á náttúruna eins og hann,” segir Þorsteinn
og brosir. “Ég hef alltaf haft áhuga
á því fyrirbrigði og líður mjög vel
úti í náttúrunni,” bætir hann við
en hann kynntist býflugnaræktinni þegar nágranni hans flutti
heim frá Svíþjóð fyrir nokkrum
árum með býflugur með sér.
“Hann hafði lært býflugnaræktina sem áhugamál meðan hann bjó
úti í tíu ár en ég kynntist honum
þegar hann flutti í nágrennið.
Síðan stofnuðum við Hið íslenska
býflugnaræktarfélag og nú erum
við um það bil tíu sem ræktum
flugur á landinu.”
Þorsteinn segir ræktunina hafa
gengið sæmilega en enn séu ræktendur að læra á aðstæðurnar sem
landið hefur upp á að bjóða. “Veturinn er mjög sveiflukenndur og
við þurfum að læra hvernig best
sé að útbúa flugurnar fyrir veturinn þannig að þeim líði vel en sumarið er ekki vandamál,” segir Þorsteinn.
“Við erum að rækta hér upp
stofn sem er með minni árásarhneigð en gengur og gerist. Við
viljum hafa ljúfari flugur sem eru
ekki eins gjarnar á að stinga og
sumar eru,” segir Þorsteinn sem
var óvenju mikið stunginn síðastliðið sumar. “Það var reyndar bara
af kæruleysi í mér og það er að
vissu leyti mjög gott fyrir suma að
vera stungnir því það er mjög gott
við liðagigt. Víða í heiminum eru

býflugur notaðar sem lækningaráð við slíku og sjálfur hef ég
aldrei verið betri í skrokknum.”
Hver fluga stingur þó bara einu
sinni og endar líf sitt á því. Þorsteinn segir ákveðinn hóp flugna í
hverju búi sem séu eingöngu í því
að vernda búið og stingi bara ef
þær hafa hugboð um að verið sé að
ráðast á heimili þeirra.

$REPA KARLANA
Markmiðið hjá Þorsteini er að
þróa ræktunina áfram, fjölga
búunum og framleiða hunang. “Ég
held því í miklu hófi að taka frá
þeim hunangið af því ég er að
fjölga búunum og tek um tuttugu
kíló á ári. Þá pökkum við því og
seljum það beint úr búinu en
þannig eru gæðin mest,” segir
Þorsteinn en hann flutti flugurnar
hingað frá Noregi. “Það þarf að
vanda verulega til við innflutninginn á býflugunum til að fá ekki
með þeim sjúkdóma.”
Flugurnar eru í dvala yfir veturinn og eru þá með forða í búunum, annað hvort hunang eða sykur
sem þær nota það til að nærast
yfir veturinn og halda uppi hita í
búinu. “Þær hnappa sig saman
inni í búinu og halda sérstaklega
hita á drottningunni því hún er
það mikilvægasta í búinu. Það má
ekki frjósa inni í búinu þannig að
flugurnar eru í einangruðum kössum yfir veturinn. Þær eru mjög
veðurglöggar og fara ekkert út úr
búinu ef þær sjá fram á að það
verði kalt, heldur bara ef það er
sól og hiti,” segir Þorsteinn og
bætir við að þær séu eiginlega
öruggari en veðurfræðingarnir
hvað varðar veðurspánna.
“Flugurnar eru félagsdýr og
hafa sitt samfélag eða þorp inni í

búinu. Það eru ákveðnar flugur í
hreingerningu, aðrar eru í því að
fara út með dauðar flugur og enn
aðrar eru ljósmæður og hugsa um
eggin og lirfurnar. Karlarnir geta
verið nokkuð margir yfir sumarið
en þeirra eini tilgangur er að
frjóvga drottninguna, sem þeir
gera bara einu sinni hver en
drottningin getur orðið allt að átta
ára gömul,” segir Þorsteinn og
heldur áfram: “Þegar flugurnar
undirbúa búið fyrir haustið þá
drepa þær karlana því þeir eru
óþarfir en skilja einhverja eftir til
öryggis ef illa skyldi fara.”

,ANGAR Å FLEIRI BÒ
Þorsteinn er með fjögur bú núna
en myndi gjarnan vilja eiga tíu
eða tuttugu en það þarf ákveðin

Víða í heiminum eru
býflugur
notaðar sem
lækningaráð
við slíku og
sjálfur hef
ég aldrei
verið betri í
skrokknum

tíma til að búa til ný bú. “Til þess
þarf góð sumur en sumarið á
Íslandi er náttúrlega mjög stutt.
Þetta er þónokkur vinna yfir sumarið ef maður ætlar að hugsa vel
um búin. Það þarf að fara einu
sinni í viku í búið, opna það og
fylgjast með því hvað flugurnar
eru að gera.” Meðal þess sem þarf
að fylgjast með segir Þorsteinn
vera hvort drottningin sé dugleg
að leggja og hvort búið sé að
stækka en þá eru flugurnar að
fjölga sér. “Þegar þeim fjölgar
mikið þá þrengist í búinu hjá þeim
og þær byrja að undirbúa að skipta
því upp. Þá leggja þær til og framleiða aðra drottningu og á nokkrum tíma þroskast sú drottning og
ákveðinn hópur fer úr búinu með
henni að reyna að finna nýtt heim-

5-+2).'$52 ¶AÈ ÖARF LÅKLEGA ¹KVEÈIÈ UMBURÈARLYNDI
TIL AÈ STANDA RËLEGUR INNAN UM SUÈANDI BÕFLUGUR EN ¶OR
STEINN ER SALLARËLEGUR ENDA ORÈINN VANUR FLUGUNUM

ili.” Þorsteinn segir að það þurfi
að fylgjast vel með þessu og
stækka rýmið jafn óðum. “Það
þarf að passa upp á að leyfa þeim
ekki að búa til nýja drottningu
nema maður vilji það,” segir
hann.

"EST BEINT FR¹ FLUGUNNI
Þorsteinn segir flugurnar verka
hunangið sjálfar í búinu en þær
koma inn með blómasykurinn og
ná niður rakanum í hunanginu
með loftræstingu sem þær búa til
með vængjunum. “Þær eru mjög
ratvísar og geta farið allt að fimm
til átta kílómetra frá búunum og
koma svo til baka aftur. Ef ein
fluga finnur til dæmis góðan akur
þá kemur hún aftur og segir hinum
flugunum frá því hvar hann er en
það gefur hún til kynna með
ákveðnum dansi. Þá fer hópur úr
búinu á þennan akur að sækja
blómasykur, þannig að þetta er
heilmikið skipulag,” segir Þorsteinn og bætir því við að það finnist á lyktinni á hunanginu hvert
þær sækja blómasykurinn en það
er meðal annars í beitilyng og
fleira í umhverfinu. Þannig að
lyktin af íslenskri náttúru finnst í
hunanginu.
“Á haustin höldum við uppskeruhátíð í Húsdýragarðinum
þar sem allir býflugnabændurnir
koma með sitt hunang og hægt er
að smakka á öllum tegundunum.
Til dæmis er hunangið sem er
ræktað í Húsdýragarðinum mjög
sætt og svolítil blómalykt af því
enda er svo mikið af blómum í
laugardalnum. Hjá mér er það
sterkara af því þær sækja meira í
greni og furu og víði og ösp og
fleiri plöntur sem gera sterkari
lykt,” segir Þorsteinn sem sjálfur
fær um það bil tuttugu kíló af hunangi úr búunum sínum á ári. “Ég
hef yfirleitt látið mér nægja að
taka hunangið bara á haustin en
það má alveg taka það oftar. Best
er náttúrlega að taka hunangið
bara beint í lófann úr búinu og
stinga því upp í sig. Þá er það svo
volgt og gott. Maður ýtir bara
flugunum frá og setur það upp í
sig,” segir býflugnabóndinn og
hlær. N

Exista óskar hluthöfum, samstarfsaðilum og
landsmönnum öllum gæfuríks nýs árs með
þökkum fyrir góðar viðtökur og ánægjulegt
samstarf á árinu sem er að líða.

Nýtt ár boðar ný verkefni og ný tækifæri.
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6ENDIPUNKTAR ¹RSINS í skopmyndum
*!.²!2

¶ANN  JANÒAR GENGU 0ALESTÅNUMENN TIL ÖINGKOSNINGA OG FENGU (AMAS SAMTÎKIN HREINAN MEIRIHLUTA
ATKV¾ÈA EN ÖETTA ERU HERSK¹ SAMTÎK SEM "ANDARÅKJAMENN FORD¾MA OG LÅTA ¹ SEM HRYÈJUVERKASAMTÎK
¥SRAELAR H¾TTU UMSVIFALAUST ÎLLUM FRIÈARVIÈR¾ÈUM OG ÖVERNEITUÈU AÈ R¾ÈA VIÈ SAMTÎK SEM HEFÈU ÖAÈ ¹
STEFNUSKR¹ SINNI AÈ ÖURRKA LANDIÈ AF KORTINU
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¶ANN  FEBRÒAR SPRENGDU ÅRASKIR UPPREISNARMENN TALDIR SÒNNÅAR TENGDIR AL +AÅDA UPP 'ULLNU MOSK
UNA Å 3AMARRA EN HÒN VAR EINN HELGASTI STAÈUR SHÅA MÒSLIMA 3ÅÈAN Ö¹ HEFUR GENGIÈ ¹ MEÈ MORÈUM OG
HRYÈJUVERKUM MILLI SÒNNÅA OG SHÅA OG LÅTA MARGIR SVO ¹ AÈ BORGARASTYRJÎLD GEISI Å ¥RAK

!02¥,

¶ANN  APRÅL SKÕRÈU ¥RANIR FR¹ ÖVÅ AÈ ÖEIR HEFÈU AUÈGAÈ LÅTIÈ MAGN ÒRANS OG TILKYNNTU SAMTÅMIS AÈ ÖEIR
V¾RU FULLGILDIR MEÈLIMIR KJARNORKUKLÒBBSINS ¥RANIR SÎGÈU AÈ MARKMIÈ ÖEIRRA V¾RI EINUNGIS AÈ FRAMLEIÈA
ELDSNEYTI FYRIR KJARNAOFNA EN "ANDARÅKJAMENN OG ÕMISR FLEIRI HÁLDU ÖVÅ FRAM AÈ TILGANGURINN V¾RI AÈ
SMÅÈA KJARNASPRENGJU
'EORGE 7 "USH VAR Å OPINBERRI HEIMSËKN ¹ )NDLANDI ÖANN  OG  MARS ÖAR SEM HANN OG -ANMO
HAN 3INGH FORS¾TISR¹ÈHERRA SKÕRÈU FR¹ SAMKOMULAGI UM AÈ "ANDARÅKJAMENN MYNDU ¹ NÕ HEFJA SÎLU ¹
KJARNORKUBÒNAÈI TIL )NDVERJA EN SÎLUNNI VAR H¾TT EFTIR AÈ )NDVERJAR SPRENGDU FYRSTU KJARNASPRENGJU SÅNA
¹RIÈ  4ILKYNNINGIN KOM Å BEINU FRAMHALDI AF ÕFINGUM )NDVERJA OG 0AKISTANA OG ¹HYGGJUM "ANDARÅKJA
MANNA AF FYRIR¾TLUNUM ¥RANA UM AÈ SMÅÈA KJARNAVOPN

-!¥

¶ANN  MAÅ S¾RÈIST 4AREQ !BU 2AJAB ¾ÈSTI MAÈUR PALESTÅNSKU LEYNIÖJËNUSTUNNAR ALVARLEGA Å SPRENGINGU
Å HÎFUÈSTÎÈVUM LEYNIÖJËNUSTUNNAR 2AJAB TENGIST &ATAH EN TALIÈ VAR AÈ (AMAS SAMTÎKIN HEFÈU STAÈIÈ AÈ
BAKI SPRENGINGUNNI EN ÖESSAR HREYFINGAR HAFA BARIST UM VÎLDIN Å 0ALESTÅNU ¥ KJÎLFAR TILR¾ÈISINS BRUTUST ÒT
BARDAGAR MILLI &ATAH OG (AMAS SEM STËÈU Å MARGA DAGA

*².¥

(EIMSBYGGÈIN VAR UPPTEKIN VIÈ AÈ FYLGJAST MEÈ (EIMSMEISTARAKEPPNINNI Å KNATTSPYRNU MEGNIÈ AF JÒNÅ
M¹NUÈI EN KEPPNINNI LAUK  JÒLÅ MEÈ SIGRI ¥TALA ¥ "ANDARÅKJUNUM ER HINS VEGAR ENN LITIÈ ¹ KNATTSPYRNU
SEM JAÈARSPORT OG KEPPNIN FËR AÈ MESTU FRAMHJ¹ HEIMAMÎNNUM
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6ENDIPUNKTAR ¹RSINS í skopmyndum
*²,¥

¶ANN  JÒLÅ KOM Å LJËS AÈ ÅHALDSMAÈURINN &ELIPE #ALDERONE HAFÈI SIGRAÈ POPULIST !NDRES -ANUEL ,OPEZ
/BRADOR NAUMLEGA Å FORSETAKOSNINGUNUM Å -EXÅKË SAKANIR UM KOSNINGASVINDL FYLGDU Å KJÎLFARIÈ ¹SAMT
UMDEILDRI ENDURTALNINGU /BRADOR OG FYLGISMENN HANS VIÈURKENNA EKKI NIÈURSTÎÈUR KOSNINGANNA

3%04%-"%2

"ENEDIKT P¹FI SEXT¹NDI FLUTTI LANGA R¾ÈU ÖANN  SEPTEMBER ÖAR SEM HANN VITNAÈI STUTTLEGA Å ORÈ -ANU
ELS )) KEISARA Å -IKLAGARÈI ¹  ÎLD ÖAR SEM HANN LÕSTI KENNINGUM -ÒHAMEÈS SEM ILLUM OG ËMANNLEG
UM 5MM¾LIN OLLU UPPÖOTUM VÅÈA UM HINN MÒSLIMSKA HEIM OG HÎFÈU TALSMENN P¹FAGARÈS EKKI UNDAN
AÈ BIÈJAST AFSÎKUNAR ¹ ORÈUM P¹FA

'²34

¶ANN  ¹GÒST SAMÖYKKTI ALÖJËÈLEG R¹ÈSTEFNA STJÎRNUFR¾ÈINGA ¹ FUNDI Å 0RAG AÈ ENDURSKILGREINA 0LÒTË
SEM DVERGPL¹NETU ¹ BORÈ VIÈ HALASTJÎRNUR OG SM¹STIRNI Å STAÈ ALVÎRU PL¹NETU KVÎRÈUNINNI VAR MISJAFN
LEGA VEL TEKIÈ OG SUMIR GERÈU GYS AÈ HENNI

/+4«"%2

¶ANN  OKTËBER SPRENGDU .ORÈUR +ËREUMENN KJARNASPRENGJU NEÈANJARÈAR OG G¹FU ÖAR MEÈ ALLRI
HEIMSBYGGÈINNI LANGT NEF SEM REYNDI AÈ F¹ Ö¹ OFAN AF FYRIR¾TLUNUM SÅNUM UM ÖRËUN KJARNAVOPNA
4ILRAUNINNI VAR MËTM¾LT VÅÈA OG ËTTAST MENN VOPNAKAPPHLAUP Å !USTUR !SÅU Å KJÎLFARIÈ

.«6%-"%2

$%3%-"%2

¶ANN  NËVEMBER LÁST FYRRUM RÒSSNESKI NJËSNARINN !LEXANDER 6 ,ITVINENKO Å ,UNDÒNUM AF VÎLDUM
BANV¾NNAR GEISLUNAR EN ,ITVINENKO HAFÈI SNÒIÈ BAKI VIÈ RÒSSNESKUM STJËRNVÎLDU OG BJË Å ÒTLEGÈ Å ,UND
ÒNUM  BANABEÈI SÅNU SAKAÈI ,ITVINENKO 0UTIN 2ÒSSLANDSFORSETA UM AÈILD AÈ SAMS¾RI GEGN LÅFI SÅNU
0UTIN NEITAÈI ÖVÅ EN Å HUGUM MARGRA RIFJAÈI ÖETTA UPP VERSTU TÅMA KALDA STRÅÈSINS OG MENN FËRU AÈ EFAST
UM HEILINDI RÅKISSTJËRNAR 0UTINS

¶ANN  DESEMBER H¾TTIR +OFI !NNAN SEM FRAMKV¾MDASTJËRI 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA EFTIR AÈ HAFA SETIÈ TVÎ
KJÎRTÅMABIL %FTIRMAÈUR HANS VERÈUR "AN +I -OON FR¹ 3UÈUR +ËREU
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%.'). '%2&)%&.) "ENEDIKTA *ËNSDËTTIR STARFAR HJ¹ -ANNI LIFANDI Å "ORGARTÒNI OG R¹ÈLEGGUR ÖAR FËLKI MEÈ AÈ SNEIÈA HJ¹ KEMÅSKUM EFNUM SEM ERU ORÈIN SVO ALGENG Å MATV¾LUM Å DAG

Mikilvægt að hreinsa líkamann
Benedikta Jónsdóttir kennir fólki að forðast þessi slæmu kemísku efni sem eru í svo mörgum matvælum í dag en hún hefur starfað
við heilsufæðisgeirann í sjö ár. Í samtali við Sigríði Hjálmarsdóttur gefur hún ráð til að hreinsa líkamann eftir ofátið yfir hátíðirnar.

N

ú er að koma tími á
að taka úthreinsanirnar,” segir Benedikta og bætir því
við að ensím geti
hjálpað fólki mikið
á meðan það er enn í átveislunum
enda eru áramótin enn eftir. “Góð
ensím í töfluformi hjálpa til við að
brjóta fæðuna fyrr niður en það
einmitt það sem við þurfum. Það
er svo slæmt þegar hún safnast
fyrir og verður að stíflum út um
alla þarma,” bætir hún við.
Benedikta segir það hafa mjög
slæm áhrif á líkamann að innbyrða svo mikinn mat á skömmum
tíma og þá sérstaklega ef mikið af
óæskilegum efnum er í matnum.
“Fæðan sem fólk borðar í dag
orsakar stíflur út um allt og þar að
auki þá er gerfisykur eins og aspartam mjög víða þannig að þeir
sem innbyrða mikið af slíku eru í
mjög slæmum málum,” segir hún
en gerfiefnin hindra að líkaminn
vinni eins og hann á að vinna. “Það
er mikið af fæðu sem stoppar í
maganum og verður eins og lím
eða steypa til dæmis allt úr hveiti.
Þá er þetta venjulega morgunkorn
sem margir borða ekki gott fyrir
líkamann og orsakar harðar hægðir vegna gerfijárnsins sem er sett
í það.”

(¾GÈIR ÖRISVAR ¹ DAG
Benedikta segir að eðlilegt fólk
eigi að hafa hægðir að minnsta
kosti þrisvar á dag en þá sé það í
verulega góðum málum. “Einu
sinni á dag er alveg nauðsynlegt
og algjört lágmark en tvisvar á
dag er í lagi. Fólk er fljótt að finna
muninn á hægðunum þegar það
skiptir yfir í heilsufæðið,” segir
Benedikta en hún mælir með því
að taka góðar hreinsanir eftir allt
átið yfir hátíðirnar. “Það þarf að
hreinsa þarmana og ristilinn en
það er til dæmis hægt að gera með

Epsom saltblöndunni, sem er í
raun magnesíum. Því er blandað
við sítrónusafa og vatn og drukkið. Síðan situr maður á prívatinu í
einn eða tvo daga með mikinn niðurgang en þetta er algjör hreinsun,” segir Benedikta en með þessum kúr er í lagi að vera á léttu
mataræði. Hún játar því að sumum
finnist Epsom blandan vera full
harkaleg aðgerð og bendir þá á
Oxytarm töflurnar sem eru samsettar úr magnesíum og súrefni.
“Þá getur maður ráðið hvort
maður drífur þetta af á einni helgi
eða tekur færri töflur á lengri
tíma. Þetta virkar eins og djúphreinsun eða stíflueyðir.” Benedikta segir fólk alveg geta verið
með tvö kíló af gömlum hægðum í
ristlinum án þess að hafa hug-

mynd um það og þá sé það ekki
endilega feitt fólk.
“Leirinn frá Sunnanvindum í
Hveragerði er mjög góður til að
hreinsa ristilinn en hann er blandaður út í vatn eða te og drukkinn. Í
honum eru ýmis fræ og fleira sem
maður drekkur í viku til tíu daga
en á eftir tekur maður svokallaðan
ristilhvata til að ristillinn verði
ekki latur.“

3TËLPÅPAN VIRKAR VEL
Fjórða leiðin sem Benedikta nefnir til að hreinsa ristil og þarma er
að fara í stólpípumeðferð. “Stólpípurnar eru orðnar mjög þægilegar og fínar í dag og eru ekki
eins og í gamla daga þegar þetta
var mjög óþægilegt. Í dag er þetta
ekkert mál og tekur um klukku-

tíma,” segir hún og bætir við: “Það
er hægt að fylgjast með því hvað
kemur út úr ristlinum eins og
margir hafa séð í þáttum Dr. Gillian. Eftir stólpípuna eru maginn og
lifrin nudduð til að örva og hreinsa
en þetta eru heilmikil fræði,” segir
Benedikta og mælir eindregið með
því að fólk taki slíka hreinsun
enda þurfi oft margar hreinsanir
til að ná því sem situr sem fastast
í þörmum og ristli.
Benedikta er alls ekki hrifin af
auknum gerfiefnum í venjulegri
fæðu. “Líkaminn er svo sniðugur
að vinna úr því sem hann fær en
þegar hann fær mikið af gerfiefnum þá fer allt kerfið að ruglast. Þá
vinnur líkaminn ekki eins og hann
á að vinna og fólk byrjar að veikjast
og fá sjúkdóma. Flestallir sjúk-

(VERNIG FARA STJÎRNURNAR AÈ ÖESSU
&EGURÈARDÅSIR EINS OG +ATE -OSS 3IENNA
-ILLER *ADE *AGGER OG 0ARIS (ILTON ERU
ALLTAF JAFN FERSKAR ÖË AÈ LÅF ÖEIRRA EIN
KENNIST AF STANSLAUSUM PARTÅHÎLDUM
(VAÈA TÎFRABRÎGÈ NOTA Ö¾R ¶AÈ ER GËÈ
HUGMYND AÈ VERA MEÈ GALDRAT¾KI EINS
OG KREM SEM GEFA HÒÈINNI LJËMA OG
GËÈA HYLJARA FYRIR BAUGA Å PENNAFORMI
EINS OG HINN FR¾GA 9VES 3AINT ,AURENT
4OUCHE %CLAT %F ÖÒ ERT Å SL¾MU FORMI
ER EKKERT VITLAUST AÈ BËKA ÖIG Å ANDLITS
BAÈ TIL AÈ VEKJA UPP LÅFLAUSA HÒÈ SEM
HEFUR ANDAÈ AÈ SÁR OF MIKLUM REYK EÈA
INNBYRGT OF MIKIÈ KAMPAVÅN 3AMKV¾MT
FÎRÈUNARMEISTARANUM 3HARON $OWSETT
Ö¹ SEGIR HÒN AÈ DJAMMDROTTNINGIN +ATE
-OSS SÁ SNILLINGUR Å AÈ M¹LA SIG ¹N ÖESS
ÖË AÈ LÅTA ÒT FYRIR AÈ VERA OF M¹LUÈ b (ÒN
SETUR SM¹ SËLARPÒÈUR YFIR ALLT ANDLITIÈ OG
B¾TIR SVO ROÈA Å KINNARNAR MEÈ FLJËTANDI
KINNALIT (ÒN SKELLIR SVO SM¹ KOHL EYLINER
OG MASKARA VARAGLOSSI OG LÅTUR FR¹B¾R

LEGA ÒTm &ÎRÈUNARFR¾ÈINGURINN 2UBY
(AMMER SEGIR AÈ ÖESSAR STÒLKUR SÁU LÅKA
DUGLEGAR AÈ LIFA HEILBRIGÈU LÅFI INN ¹ MILLI
PARTÕSTANDS b +ATE -OSS OG 3ADIE &ROST
TAKA MIKLA HEILSUSPRETTI INN ¹ MILLI &ARA Å
ALLSKONAR HEILSUKÒRA OG TAKA HÒÈINA ¹ SÁR
Å GEGNm %F ÖÒ HEFUR TÅMA TIL AÈ FRÅSKA UPP
¹ ÖIG EFTIR OF MIKIÈ KAMPAVÅN ¹ GAML¹RS
DAG OG STËRT BALL FRAMUNDAN ¹ NÕJ¹RS Ö¹
SKALTU REYNA AÈ LIGGJA LENGI Å HEITU BAÈI
MEÈ ANDLITSMASKA FRAMAN Å ÖÁR %F AUGUN
ERU BËLGIN SETTU K¾LANDI AUGNMASKA ¹
ÖAU LÅKA EÈA NOTAÈU AÈ MINNSTA KOSTI
BËMULLARHNOÈRA V¾TTA UPP ÒR KÎLDU
VATNI EÈA KÎLDU KAMILLUTE 0ASSAÈU ÖIG
SVO AÈ HYLJA EKKI ANDLITIÈ MEÈ MEIKI
NOTAÈU FREKAR GËÈAN BAUGAHYLJARA OG
VERTU ËSPÎR ¹ RËSRAUÈAN KINNALIT $REKKTU
FULLT AF GR¾NU TEI SEM ¾TTI AÈ LOSA ÖIG
VIÈ BJÒG ÒR ANDLITINU OG F¹ÈU ÖÁR FREKAR
HOLLA SÒPU Å MAGANN HELDUR EN AÈ KOMA
AMB
VIÈ ¹ N¾STA HAMBORGARASTAÈ

dómar byrja í þörmunum því
vandamálin byrja þar. Svo færist
þetta upp,” segir hún og bendir á
að venjulegur matur sé jafnan orðinn svo mikið unninn og með svo
miklu af gerfiefnum að hann sé
orðinn verulega næringarsnauður.
“Síðan borðar hinn venjulegi
Íslendingur ekki nægilega mikið af
grænmeti, berjum og fleiri matvælum eins og á að gera. “Allt of
marga vantar hollar olíur, amínósýrur, ómega fitusýrur og fleira
þannig að þá verður mikill skortur
og fólk fer að veikjast.”

'ÎTËTTIR ÖARMAR
Það þarf líka að taka aðrar hreinsanir, að sögn Benediktu. “Til þess
eru til ýmis góð te og fleira. Birkisafi er til dæmis mjög góður til að
hreinsa blóðið og nýrun en einnig
Pure Plan sem hreinsar líka mjög
vel. Þá er til nokkuð sem kallast A.
Vogel og er líka mjög gott hreinsijurtaprógramm til að hreinsa blóðið og nýrun,” segir Benedikta og
bætir því við að algengt sé að fólk
fái bjúg ef ekki er hreinsað vel út.
“Þá eru hin ýmsu te góð í að
hreinsa vökva og óhreinindi úr líkamanum eins og grænt te, gullris
og detox te auk birkiösku.”
Að lokum bendir Benedikta á
mikilvægi þess að losa stíflur og
gömul óhreinindi úr ristli og þörmum. “Þegar allt situr þar fast fá
margir glútenóþol því það koma
göt á þarmana og það byrjar að
leka úr þeim, einfaldlega af því
þeir ráða ekki við þetta. Þá flæðir
þetta út í blóðið og um allan líkamann. Það segir sig sjálft að þegar
slíkt gerist þá er líkaminn ekki að
vinna eins og hann á að gera. Þetta
fer jafnvel upp í höfuðið og fólk
verður ekki eins skýrt í kollinum
og það ætti að vera,” segir Benedikta og bætir við að allt of margir
sjúkdómar byrji út frá slíku á
Vesturlöndum í dag. N

Á undanförnum árum hefur Össur hf.
víkkað út starfsemi sína og sótt inn á
stuðningstækjamarkaðinn, nú síðast
með kaupum á franska fyrirtækinu
Gibaud Group undir lok þessa árs.
Breiðari vörulína og áframhaldandi
þróun á hátækni er í samræmi við þá
stefnu að veita þeim sem nota vörur
okkar aukið frelsi til athafna.

Starfsfólk Össurar sendir viðskiptavinum,
hluthöfum og landsmönnum öllum hugheilar
áramótakveðjur og þakkar árið sem er að líða.
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Árinu bjargað á endasprettinum
Bíóárið 2006 var í meðallagi gott og þó nokkur fjöldi prýðilegra mynda hafi ratað í íslensk kvikmyndahús einkennist árið ef til
vill fyrst og fremst af því að þegar frá líður eru óvenju fáar myndir eftirminnilegar og stórmyndir sem miklar vonir voru bundnar við brugðust. Kvikmyndagagnrýnendur Fréttablaðsins hafa tekið saman sína lista yfir tíu bestu myndir ársins og þar ber myndir á borð við Borat, The Departed og Casino Royale einna hæst. Allt myndir sem voru frumsýndar á seinni hluta ársins.

B

íóárið byrjaði, venju
samkvæmt
ágætlega,
með
þeim
myndum sem kepptu
hvað harðast um
Óskarsverðlaunin í
helstu flokkum. Brokeback Mountain, Capote, Munich og Good Night
and Good Luck.
Sumarmyndirnar þetta árið
ollu ákveðnum vonbrigðum þar
sem tvö krosstré brugðust algerlega en The Da Vinci Code og The
Pirates of The Carribean: Dead
Man´s Chest stóðu engan veginn
undir væntingum. Báðar myndirnar voru þvældar og á köflum
beinlínis leiðinlegar en það kom
þó ekki að sök í miðasölunni þar
sem þær möluðu báðar aðstandendum sínum gull.
Sumarið hefur undanfarin ár
verið blómatími ofurhetjanna þar
sem Spiderman og Batman hafa
verið að gera það ákaflega gott.
Báðir þessir kappar voru fjarri
góðu gamni í ár þannig að gamli
góði Superman átti sviðið. Superman Returns er góðra gjalda verð
og Bryan Singer tókst með ágætum að blása lífi í staðnaðan stálmanninn þó myndin hafi engan
veginn náð þeim hæðum sem Spiderman og Batman hafa gert.
Allt glæddist þetta með haustinu þar sem tvær kvikmyndahátíðir, Iceland Film Festival og
Reykjavik International Film
Festival, settu skemmtilegan svip
á haustmánuðina en á báðum
hátíðum var boðið upp á kræsingar úr öllum heimshornum. Þá er

ekki hægt að tala um annað en
góðæri þegar kemur að íslenskum
kvikmyndum og stærstu tíðindi
bíóársins hér heima eru tvímælalaust glæsilegur árangur Mýrarinnar eftir Baltasar Kormák sem
er orðin aðsóknarmesta íslenska
myndin frá upphafi og sú mynd
sem dró flesta í bíó á Íslandi þetta
árið en þegar þetta er skrifað hafa
yfir 80 þúsund manns séð hana í
kvikmyndahúsi.
Börn í leikstjórn Ragnars
Bragasonar fékk öllu minni aðsókn
er var ausin lofi gagnrýnenda og
er eina íslenska myndin sem
kemst hér á blað yfir 10 bestu
myndir ársins. Íslenska bíóárinu
lauk svo með frumsýningu glæpamyndarinnar Köld slóð í vikunni.
Þrjár skemmtilegustu, bestu og
eftirminnilegustu myndir ársins
200g hrúguðust svo í bíó undir lok
árs en það má segja að Martin
Scorsese, Borat og James Bond
hafi rifið bíóstemninguna upp úr
ákveðinni ládeyðu enda má með
sanni segja um þessar myndir að
ef þú ætlar aðeins að sjá þrjár
myndir í bíó á árinu þá eru það
The Departed, Borat og Casino
Royale. Scorsese segir hressilega
glæpasögu í The Departed með
miklum tilþrifum og frábærum
leikurum. Borat er einfaldlega
fyndasta mynd ársins og Daniel
Craig er sigurvegari ársins en
með frammistöðu sinni í Casino
Royale kæfði hann allar efasemdaraddir um að hann væri ekki rétti
maðurinn til að leika njósnara
hennar hátignar.
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 4(% $%0!24%$ Scorsese er bestur þegar hann fetar

 4(% $%0!24%$ Martin Scorsese er í fantaformi og
snýr aftur til þess umhverfis sem hann þekkir best;
spilltar löggur, klókir glæpaforingjar og vel útfærður
söguþráður. Ekki besta mynd leikstjórans en stendur upp
úr á árinu sem segir sitthvað um Martin Scorsese.
Óskarinn, já takk.

 #!0/4% Gífurlega sterk frumraun og gerð af stöku list-

glæpabrautina og skilar af sér frábærum krimma þar sem
Jack Nicholson fer fyrir firnasterkum leikhópi.

 5.)4%$  Magnþrungin mynd um örlög þeirra sem
voru um borð í fjórðu flugvélinni sem notuð var við
hryðjuverkin 9. september.
áratuga heldur einfaldlega hörkufín spennumynd. Daniel
Craig er frábær Bond.

 7!,+ 4(% ,).% Joaqhin Phoenix umbreytist í Johnny
Cash í þessari vel útfærðu mynd um skrautlegt upphaf á
glæstum ferli sveitasöngvarans. Reese Witherspoon er frábær í hlutverki June Carter.

 "/2!4 Fyndasta mynd síðustu ára ef ekki áratuga.

 #!3)./ 2/9!,% James Bond snýr aftur og Daniel

Grínið er groddalegt og smekklaust en öðlast magnaða vigt
þar sem undir öllu kraumar baneitruð samfélagsádeila.

Craig stígur vart feilspor í hlutverki James Bond og fær
mann til að bíða spenntan eftir næsta leik.

 6/,6%2 Falleg og tilfinningarík mynd frá Almodovar

 392)!.! Myndin bregður upp dökkri mynd af

sem nýtur sín best þegar hann segir sögur af konum. Ekki
hans besta verk en ber samt af flestu sem rataði í íslensk
kvikmyndahús á árinu.

olíuviðskiptum stórveldanna þar sem virðing fyrir
mannslífum er engin.

 #!3)./ 2/9!,% Ekki bara besta Bond-mynd síðustu

 #!0/4% Philip Seymour Hoffman er frábær leikari og
er alltaf góður en hér er hann algjöru toppformi og gerir
Truman Capote dásamleg skil í áhugaverðri og þéttri sögu
sem rígheldur.

 ).3)$% -!. Snilldarlegt plott kemur myndinni í
hæstu hæðir. Ekki skemmir fyrir að valinn maður er í
hverju rúmi þótt Clive Owen og Jodie Foster skyggi á
aðra.

 '//$ .)'(4 !.$ '//$ ,5#+ Afskaplega

 350%2-!. 2%452.3 Bryan Singer tekst nánast hið
ómöglega, að koma stálmanninum aftur upp á lappirnar.

áferðarfögur og vel leikin mynd um nornaveiðar
McCarthys sem kallast skemmtilega á við samtímann.

 -5.)#( Myndin hefur vissulega sína galla en í heild

 4(!.+ 9/5 &/2 3-/+).' Lobbýismi, sú fyrirlit-

varpar hún góðu ljósi á hvernig hefndarþorstinn getur
farið með mannskepnuna.

lega iðja sem mun steypa mannkyninu í glötun, er tekin í
gegn í frábærri ádeilu.

 ,5#+9 .5-"%2 3,%6). Mynd sem fór framhjá

 4(% 02/0/3)4)/. Firnasterkur ástralskur spaghettívestri. Flottar tökur og sterkur leikur gefa viðbjóð
myndarinnar ljóðræna fegurð.

 (/34%, Þetta er ekki góð mynd samkvæmt hefðbundnum mælistikum. Illa leikin og klisjukennd en þannig
eiga hryllingsmyndir að vera. Besti hrollur ársins og
viðbjóðslegasta mynd sem ratað hefur í almennar sýningar
árum saman.

alltof mörgum. Bruce Willis og Josh Hartnett fara fyrir
fríðum leikhópi og söguþráðurinn kemur flestum í opna
skjöldu.

 4(% 15%%. Helen Mirren sýnir sannkallaðan

fengi; hæglát á yfirborðinu en keyrð áfram af þungri undiröldu. Philip Seymour Hoffman er óaðfinnanlegur í titilhlutverkinu.

 5.)4%$  Hrollvekjandi í raunsæi sínu og á köflum
yfirþyrmandi. Mynd sem leitar á mann lengi.
 42)342!- 3(!.$9 ! #/#+ !.$ "5,, 34/29
Hvernig á að gera kvikmynd eftir bók sem ekki er hægt að
kvikmynda? Einmitt svona. Enn ein fjöðrin í hatt Michael
Winterbottoms þar sem gengið á bak við 24Hour Party
People, með Steve Coogan í fararbroddi, leiðir hesta sína
saman á ný.

 "®2. Saga, leikur og umgjörð leggjast á eitt og skapa
eftirminnilega mynd um laskaðar manneskjur. Á pari við
það besta sem kemur utan frá.
 6/,6%2 Almodovar í essinu sínu og dregur það besta
fram hjá Penelopé Cruz sem hefur sjaldan eða aldrei verið
betri.
 '//$ .)'(4 !.$ '//$ ,5#+ George Clooney
hefur sannað sig sem mun betri leikstjóri en leikari og slær
varla feilnótu í frábærri mynd um aðkallandi efni.
 "/2!4 Fyndnasta mynd síðari tíma, hárbeitt og
afhjúpandi satíra.

 4(!.+ 9/5 &/2 3-/+).' Innan við þrítugt sannar
Jason Reitman sig sem föðurbetrung og einn efnilegasta
leikstjóra Hollywood. Aaron Eckhart er í senn sjarmerandi
og ógeðfelldur í þessari snjöllu mynd.
 4(% 7).$ 4(!4 3(!+%3 4(% "!2,%9 Ken Loach
staðfestir enn og aftur að hann er einn áreiðanlegasti
kvikmyndagerðarmaður sinna tíma.

stjörnuleik. Myndin er bæði fyndin og dramatísk í senn.

 "®2. Kvikmynd Ragnars Bragasonar og Vesturports
verðskuldar þetta „heiðurssæti“ en Börn varpar einstöku ljósi
á líf þeirra sem minna mega sín. Leiksigrar í hverju horni.

 $)2%+4®2%. &/2 $%4 (%,% Lars Von Trier leyfir
galgopanum í sér að rasa út í meinfyndinni mynd þar sem
Benedikt Erlingsson fer á kostum.
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Nicotinell tyggigúmmí er lyf sem er notað sem hjálparefni til að hætta eða draga úr reykingum. Það inniheldur nikótín sem losnar þegar tuggið er, frásogast í munninum og dregur úr fráhvarfseinkennum þegar reykingum er hætt. Tyggja skal eitt stykki í einu, hægt
og rólega til að vinna gegn reykingaþörf. Skammtur er einstaklingsbundinn, en ekki má tyggja ﬂeiri en 25 stk. á dag. Ekki er ráðlagt að nota lyﬁð lengur en 1 ár. Nikótín getur valdið aukaverkunum, s.s. svima, höfuðverk, ógleði, hiksta og ertingu í meltingarfærum.
Sjúklingar með slæma hjarta- og æðasjúkdóma eiga ekki að nota nikótínlyf. Þeir sem hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota lyﬁð.Nicotinell tyggigúmmí er ekki ætlað börnum yngri en 15 ára nema í samráði við lækni. Kynnið
ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja pakkningunni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Bestu og verstu plötuumslögin
Núna þegar árslistar tónlistargagnrýnenda birtast í öllum fjölmiðlum tók Fréttablaðið saman hvaða íslensku plötukápur þóttu
bestar og verstar árið 2006 og fengu til þess einvalalið grafískra hönnuða og tónlistargagnrýnenda.

H

önnun á plötukápum er háð tískusveiflum eins og
allt annað og í dag
eru
allir
að
keppast við að
búa til eiguleg hulstur. Á tímum
þar sem tónlist er halað niður af
netinu, brennd á diska og flestir
hlusta á mp3-fæla þá reyna tónlistarmenn að gefa út heildstæðan
pakka með diskunum sínum. Plasthulstrin eru á undanhaldi og flestir gefa út í pappírskápum sem eru
líkari bókum, og gera diskinn bæði
eigulegri og gjafavænni. Almennt

séð er hönnun á plötukápum á
Íslandi í góðum höndum og mikill
metnaður lagður í hönnunina
þannig að álitsgjafarnir áttu erfiðara með að velja verstu kápurnar.
Flestar plötukápur skiptast í
tvo flokka: Annað hvort eru þetta
misvelheppnaðar portrettmyndir
eða hópmyndir af listamönnunum
og hins vegar mjög einfaldar og
krúttlegar kápur þar sem naívismi
í útlitshönnun fær að njóta sín.
Þetta er einfaldar teikningar,
skrautlegar og litríkar kápur.
Örfáar plötukápur nota grafískt
útlit.

 "%345 ¥3,%.3+5 0,®45+052.!2
„Flott myndskreyting. Flott hönnun sem er mjög grípandi og flott
lúkk. Stóð út úr í hillunni.“ „Mér
finnst að góð plötuumslög eigi
að endurspegla innihaldið og hér
tekst það. Töff grafik og forsíða.“

 %VIL -ADNESS $EMON *UKEBOX

 3KÒLI 3VERRISSON 3ERÅA „Ótrúlega
smekkleg hönnun. Framhliðin,
bakið, kjölurinn, bókin og diskurinn sjálfur mynda heild. Smekkleg hönnun í öllu saman. Ein af
fáum kápum sem er ekki með
ljósmynd eða einfaldri teikningu.“
„Sniðugar umbúðir sem breyta
um lit. Fallegt og einfalt. Alltaf
skemmtilegt þegar lagt er extra í
umbúðirnar!“
„Þetta umslag er augljóslega gert
af frábærum listamanni.“ „Litirnir og formin á þessari kápu eru
alveg kynngimögnuð. Hálf satanískur andi svífur hér yfir vötnum
og þessi kápa getur allt að því
ofsótt mann. Samt sem áður ríkir
einhver spaugileg gleði yfir þessu
öllu saman.“

"%34! 0,®45+/6%2 23).3 AÈ MATI ¹LITSGJAFA FRÁTTABLAÈSINS ER SERÅA MEÈ SKÒLA SVERRISSYNI

 6%2345 ¥3,%.3+5 0,®45+052.!2
kennd sveit þýðir það samt ekki
að hún geti leyft sér að gera kápu
eins og fyrir eitthvað veglegt boxsett af óratoríum Händels. Ægileg
kápa sem er svo langt frá því að
vera grípandi heldur virkar frekar
fráhrindandi og hrokafull. Þá vil
ég frekar fá Eyþór beran að ofan
framan á.“

 (ELMUS OG $ALLI $RUNK IS &ASTER

 3KAKKAMANAGE ,AB OF ,OVE
„Lyktin af samtímanum skín í
gegn – beinskeytt myndmál.“
„Brothætt. Súrt og sætt. Innilegt
en fer ekki að grenja.“ „Gott dæmi
um næva hönnun, einföld smekkleg teikning sem tengir við titil
plötunnar.“

„Þetta er frábær og skemmtileg
plata, blanda af ýmislegu og kápan
er alveg í stíl! Stór plús fyrir
skemmtilega plakatið sem fylgir.“
„Kitsch-bland í poka fyrir 5 þús.
kall. Æðislegar myndskreytingar,
girnilegir litir og skemmtileg samsuða af leturgerðum.“

 "ARÈI *ËHANNSSON (AXAN „Hinn
ný-gotneski blær og stemning
er vel leyst. Glæsileg skrift og
meðferð á ljósmyndum leyst af
smekkvísi.“ „Eins og Barði er nú
sakleysislegur í útliti þá er hann
meira en lítið skuggalegur á þessu
kóveri. Djöflastyttan í bakgrunninum er líka hrikalega draugaleg.
Þrátt fyrir að að plötuumslagið sé
allt svart-hvítt þá bregður fyrir
ákveðnum litatónum sem erfitt
er að lýsa. Án efa eitt veglegasta
plötuumslag ársins.“
 'HOSTIGITAL )N #OD 7E 4RUST

 "IGGI )$ „Myndskreytingin á
forsíðunni greip strax athyglina.
Flott teikning þar sem karakterinn í myndinni fléttast inn í leturmeðferðina á bakinu. Öll kápan
vel hönnuð.“ „Fallegasta plötuumslag ársins. Biggi hefur aldrei litið
betur út. Metnaðarfull hönnun þar
sem öll atriði eru í heimsklassa,
myndskreytingar, litasamsetningar, leturgerð og týpógrafía.“

 &RIÈRIK +ARLSSON LFAR OG FJÎLL
„Sykur er algengur á umbúðum
– flestir hugleiðsludiskar Friðriks
fara yfir mörkin. Þetta þarf ekki
að vera svona!“ „Hræðileg „photoshop-collage“ mynd af fjöllum og
álfum og álfadrottning sem er illa
„photoshop“-uð inn í landslagið.“

honum og „silúetta“ af Sinfó. Átti
greinilega að vera mikið en þegar
þetta kemur saman þá er þetta dýr
umgjörð utan um vonda hönnun.“

 &RIÈRIK «MAR !NNAN DAG b&RIÈRIK
«MAR AÈ LÅTA UPP TIL GUÈS MEÈ LOTN
INGU OG ÖAKKA HONUM FYRIR AÈ HAFA
LOKSINS FENGIÈ T¾KIF¾RI TIL ÖESS AÈ
GEFA ÒT SËLËPLÎTU EÈA EITTHVAÈ ¹LÅKA
KLISJUKENNT (VER SEM BOÈSKAPUR
INN ER Ö¹ ER HANN EKKI AÈ SKILA SÁR
!UMINGJAHROLLUR“

 0¹LL «SKAR -ARGRÁT %IR OG %IRÅK
UR (AUKSSON (ORFÈU TIL HIMINS
„Stúlkan horfir dreymnum augum
til himins. Alveg hræðileg kápa.
Flestar hugmyndir eru ótrúlega
þunnar. Ef diskur heitir horfðu
til himins þá horfir listamaðurinn
til himins.“ „Úúps! Get ekki sagt
neitt annað...“
 "JÎRGVIN (ALLDËRSSON ¹SAMT
3INFËNÅUHLJËMSVEIT ¥SLANDS "JÎRG
VIN „Dýr og fín kápa, stensað og
með gyllingu, hálf gagnsætt hvítt
plast. Myndi giska á að þetta væri
dýrustu umbúðirnar. Kápan virkar
eins og góð hugmynd í byrjun sem
var hjakkað í of lengi. Mynd af

 (ERA "JÎRK (ERA "JÎRK „Alveg
hræðileg mynd, hræðileg hönnun.
Rosa „turn-off“. Er hún að reyna
láta fólk hugsa sig tvisvar um áður
en platan er keypt?“

 4ODMOBILE «PUS  „Þótt Todmobile sé vissulega goðsagna-

 .YLON .YLON „Þessi kápa fær
verðlaun fyrir að vera ófrumlegust í heimi. Léleg mynd, ljót grafík
og óáhugavert í alla staði. Truflar
kannski engan nema mig en heillar engan heldur. Stendur fyrir öll
hallærislegustu umslögin í þessum
iðnaði!“ HANNABJORK FRETTABLADIDIS

-¹LVERK VIKUNNAR
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Matisse á málverk ársins

.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
6EL AÈ ORÈI KOMIST
Því miður eru sjaldan skemmtileg
tilþrif í orðfæri í íslenskum blöðum. Það kemur þó fyrir. Halldór
Guðmundsson notar eftirtektarvert myndmál í grein í Fréttablaðinu 17. desember: „Útgefendur
eru hjarðdýr, sem kunnugt er. Þeir
fundu sér beitarlönd á níunda áratugnum á auðugum gresjum suðuramerískra bókmennta …“ Össur
Skarphéðinsson talar um „spunahljóð feigðarinnar“ í grein í Fréttablaðinu 18. desember. Og bloggarinn (ekki er orðið fallegt, en ég
kann ekki annað betra) Sævar
Ólafsson kemst laglega að orði
þegar hann skrifar að stjórnmálamaður virðist „hafa kafnað í eigin
kokhreysti“. Ef menn geta kafnað
í eigin kokhreysti, þá megum við
trúlega fleiri fara að vara okkur,
því að við Íslendingar erum oft
ansi kokhraust þjóð. En það er
önnur saga.
3NORRI SEGIR Å %DDU
að Kvasir hafi „kafnað í manviti“
– með einu n, takið eftir. Orðið er
manvit, dregið af munur í merkingunni hugur, sbr. muna. Kannski
geta manvitsbrekkur kafnað í
eigin kokhreysti. En það gerist
víst ekki. Nú á dögum kallast slíkt
fólk álitsgjafar, nýtt og fínt orð
yfir fámennan hóp sem sífellt er
kallaður til í fjölmiðlum. Af hverju
er lítt skiljanlegt. Af ótuktarskap
hættir mér til að kalla suma þeirra
einfaldlega blaðrara upp á gamla
móðinn.
%KKI ER VEL AÈ ORÈI KOMIST p
hjá dálkahöfundi í Fréttablaðinu
16. desember sem skrifar: „Hann
fer um á ofsahraða og getur jafn-

0ORTRETT AF "EVILACQUA

vel hjúpað sig skel svo ekkert fái á
honum bjátað.“ Vel má hjúpa sig
klæði eða skikkju, en ekki veit ég
hvernig á að hjúpa sig skel. Aftur
á móti er unnt að draga sig inn í
skel eða skríða inn í skel – eða
vera með harða skel. Trúlega er í
þessu tilviki átt við að brynja sig.
Og svo er það so. að bjáta. Eitthvað bjátar á hjá einhverjum, en
það bjátar ekki á neinum.

3TRAND
Þegar sagt var frá strandi í útvarpinu 19. desember var komist svo
að orði að flætt hefði undan skipinu. Það er auðvitað tóm vitleysa.
Þeir sem vita eitthvað um sjávarföll, vita líka að það fjarar undan
skipum. Aftur á móti nást þau
stundum á flot þegar flæðir.
,JËTT ER AÈ SJ¹
eftirfarandi klausu í Mogga 19.
desember: „Varðandi rannsóknina
telur Jakob að frá og með 12. október 2005 séu rannsóknarathafnir
sem hafi átt sér stað merktar vanhæfni.“ „Varðandi rannsóknina“
má alveg sleppa. Rannsóknarathafnir er fáránlegt orð og enn
verra að þær „eigi sér stað“.
Merktar sýnist aulaþýðing á
„marked by“. Á íslensku mætti
kannski segja: Jakob telur að frá
… hafi rannsóknin einkennst af
vanhæfni.
"RAGHENDA
Ragnar Böðvarsson sendi mér
þessa baksneiddu braghendu:
Ekki veitir af að kenna aðeins meira
ýmsum þeim sem af því lifa
íslenskt mál að tala og skrifa.

6ILJI MENN SENDA MÁR BRAGHENDU EÈA GËÈFÒSLEGAR ¹BENDINGAR NPN VORTEXIS

ÍI8DÔK
?ILDLI

DG9?

9FI$
=C8JB8

Að þessu sinni, í þessum þætti
– „Málverk vikunnar“ – er einfaldlega, í tilefni dagsins, valið
málverk ársins. Eins vafasamt
og það nú er þá er ekki á hverjum degi sem listunnendum á
Íslandi gefst kostur á að berja
augum verk eftir einn af risum
listasögunnar. En yfirstandandi
er nú sýning í Listasafni Íslands
sem heitir Frelsun litarins. Og
þar er að finna þessa mögnuðu
portrettmynd
eftir
sjálfan
Henri Matisse (1869-1954). Hún
ber nafnið Portrettmynd af
Bevilacqua, frá um 1905, er olía
á striga og 35 x 27 cm. Myndina
gaf Matisse Albert Marquet vini
sínum á sínum tíma en þeir
skiptust oft á verkum. Myndin
er af ítölskum manni að nafni
Pignatelli sem kallaður var
Bevilacqua en myndhöggvarinn
Rodin mun hafa notað hann sem
fyrirmynd í verkinu Heilagur
Jóhannes skírari.
Í viðtali við La Grande Revue
árið 1908 segir Matisse að hann
hafi hvorki mestan áhuga á uppstillingu né landslagi heldur
andliti. „Segja má að andlitið
lýsi best þeirri trúarlegu tilfinningu sem lífið hefur veitt
mér. Ég dvel ekki við hinar
smæstu línur andlitsins, reyni
ekki að draga þær fram og
skapa nákvæma eftirmynd.“
Hrjúf litasamsetning einkennir verkið, skematísk teikning og hraðar og þykkar pensilstrokur.
Sýning Listasafnsins stendur
til 25. febrúar og um að gera að
láta hana ekki fram hjá sér fara.
En þeir á Listasafninu kunna að
orða það: „Sýningin færir okkur
sérstaka sýn á fauvismann,
afdrifaríkan tíma innan málaralistarinnar sem náði hámarki
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0/242%44 !& "%6),!#15! -YNDIN ER EKKI STËR  X  EN ÖEIM MUN MAGNAÈARI
OG LÕSIR ÖEIRRI TRÒARLEGU TILFINNINGU SEM LÅFIÈ VEITTI -ATISSE

árið 1905 og fól í sér nýjar skilgreiningar í stefnu málverksins. Öll túlkun á viðfangsefninu
og á róttækri meðferð lita einkenndist í grundvallaratriðum
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af þörf málarans til að nota litinn sem tjáningarleið fyrir tilfinningar og skoðanir á viðfangsefninu.“
Það var og.
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Myndagáta Fréttablaðsins

Í þessari myndagátu Fréttablaðsins, sem boðið
er upp á í tilefni af áramótunum, er ekki gerður
greinarmunur á breiðum og grönnum sérhljóðum, frekar en vani er í gátum slíkum. Þá verður
að taka tillit til þess að myndirnar geta tengst
innbyrðis, sem hefur áhrif á lausnina. Rétt
lausn verður birt sunnudaginn 7. janúar.
Gangi ykkur vel og gleðilegt ár.

.EYÈARVAKT p !FGREIÈSLUTÅMAR
Neyðarlínan
Neyðarsíminn 112 er opinn allan
sólarhringinn og svarar fyrir
slökkvilið, sjúkrabifreiðir og lögreglu um allt land.

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

Slysa- og bráðamóttaka
SÁÁ
Slysa 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.

Lokað. Bent er á Slysadeild og
bráðamóttöku Landspítala komi
alvarleg tilfelli upp.

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

Tannlæknaþjónusta
Opið verður á stofum eftirtalinna
tannlækna yfir áramótin

Læknavaktin Smáratorgi
Móttaka fyrir heilsugæsluumdæmin í Reykjavík, á Seltjarnarnesi, í Kópavogi, Garðabæ og
Hafnarfirði verður opin í Smáratorgi, Kópavogi,
gamlársdag frá 9 til 18 og aftur
frá 20.30 til 23,
nýársdag frá 9 til 23.30.
Símaþjónusta og vitjanaþjónusta
er allan sólarhringinn yfir áramótin 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.

Gamlársdagur:
Jónas B. Birgisson, Laugavegi
126, Reykjavík. Opið milli 9.30 og
12.
Nýársdagur:
Kjartan Örn Þorgeirsson, Skipholti 33, Reykjavík. Opið milli 11
og 13.

Apótek
Gamlársdagur:
Lyf og heilsa er opin
í Austurveri frá 10 til 18,
í JL húsinu frá 10 til 14,
í Kringlunni frá 10 til 1,
í Vestmannaeyjum frá 11 til 12,
á Glerártorgi Akureyri frá 10 til
12,
í Keflavík frá 10 til 12.
Lyfja er opin
í Lágmúla frá 8 til 18,
á Smáratorgi frá 8-18,
Lyfjaval Hæðasmára 4 er opið

frá 10 til 14.
Nýársdagur:
Lyf og heilsa er opin
í Austurveri frá 12 til 24.
Apótekarinn er opinn
Hafnarstræti Akureyri frá 15 til
17.
Lyfja er opin
í Lágmúla frá 10 til 24,
Smáratorgi frá 8 til 24.
Þeir sem þurfa á lyfjum að halda
geta haft samband við Læknavaktina utan þjónustu apótekanna ef
brýna nauðsyn ber til.

Stórmarkaðir
10 11
Gamlársdagur:
Opið til 18.
Nýársdagur:
Opnað klukkan 13.
11 11
Gamlársdagur:
Opið frá 9 til 17.
Nýársdagur:
Lokað.
Bónus
Gamlársdagur:
Opið frá 9 til 15.
Nýársdagur:
Lokað.
Fjarðarkaup
Gamlársdagur:
Opið frá 10 til 13.
Nýársdagur:
Lokað.
Hagkaup
Gamlársdagur:
Opið frá 9 til 14.
Nýársdagur:
Lokað.

&,5'&¡,!')¨ &,µ'52 4), ./++522! 34!¨!  '!-,23$!'

Krónan
Gamlársdagur:
Opið til 9 til 15.
Nýársdagur:
Lokað.
Nóatún
Gamlársdagur:
Opið frá 9 til 15.
Nýársdagur:
Lokað.

Samgöngur

Á nýársdag falla ferðir niður.
Flugfélag Íslands
Gamlársdagur:
Flogið til Akureyrar, Egilsstaða,
Ísafjarðar og Vestmannaeyja.
Síðasta brottför frá Reykjavík er
kl. 12.15
Síðasta ferð frá Akureyri er kl.
13.25,
frá Egilsstöðum kl. 10.10,
frá Ísafirði kl. 13,
frá Vestmanneyjum kl. 11.20

Strætó bs.
Gamlársdagur:
Ekið á öllum leiðum samkvæmt
áætlun sunnudaga en akstri lýkur
um klukkan 16.
Nýársdagur:
Ekið samkvæmt áætlun helgidaga
og hefst akstur um 15.30.
Herjólfur
Siglt frá Vestmannaeyjum kl. 8.15
og frá Þorlákshöfn kl. 11.

Sérleyfishafar á BSÍ
Gamlársdagur:
Brottför frá BSÍ
Til Hveragerðis og Selfoss kl. 8.30
og 12.30,
Þorlákshafnar,
Eyrarbakka,
Stokkseyrar og Selfoss kl. 10,
Hvolsvallar kl. 12.30.
Nýársdagur:
Enginn akstur sérleyfishafa.
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Hvergi
annars
staðar
en
á
Íslandi er gamlárskvöld haldið
með sama sniði
og við höldum
það.
Nema
kannski í einhverjum satanískum
smábæjum
í Hollandi. Ég
efast meira að segja
um að einhvers staðar annars staðar í heiminum sé fólki leyft að fara
jafn frjálsega með flugelda. Ekki
halda þessir menn virkilega að fólk
sé edrú á meðan það tendrar blysin,
ó nei. Ég efast svo um að einhvers

staðar annars staðar í heiminum
tíðkist áramótaskaup. En það er
kannski það sem einkennir okkur
sem þjóð, það og svið. Sé gamlárskvöldi lýst í smáatriðum gæti það
eflaust orðið góður efniviður í 60
minutes þátt. Því það verða flestir
alveg mígandi fullir á gamlárs.
Meira að segja þeir sem voru þurrir um verslunarmannahelgina, geta
ekki sleppt því að skvetta í sig í lok
ársins. Það er vegna þess að gamlárskvöld á að vera rúsínan í pylsuenda ársins. Ímyndið ykkur ástandið rétt eftir miðnætti. Steikin, búin.
Skaupið búið, og ef það var ekki
fyndið er allt brjálað. Fólk kjagar
um svo sauðdrukkið að það er á
milli svefns og vöku. Sprengingar

alls staðar. Fullir menn með rakettur. Logandi bál um allar höfuðborg.
Hljómar meira eins og Beirút, heldur en partí. En fólk má bara ekki
búast við of miklu. Gamlárskvöld
þarf ekkert að vera jafn rosalegt og
allir vona og vilja. Þeir sem hafa
þegar fattað þetta, sleppa því alveg
að fá sér brennsa á gamlárs og
hrynja í það á nýárskvöld í staðinn.
En það þarf heldur ekki, hafið
engar áhyggjur, það kemur verslunarmannahelgi, þorrablót eða einhver svakaleg veisla á nýju ári. Ég
er samt pollrólegur og fæ mér
sterkt á gamlárskvöld. Leyndarmálið er að byrja bara eftir miðnætti og forða sér frá flugeldunum.
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Tyson handtekinn fullur og með kókaín

0!2)¨ ,5++5,%'! -C$ERMOTT BAÈ
3PELLING TVISVAR MEÈ ¹RS MILLIBILI
3UMUM G¾TI ÖËTT ÖAÈ UNDARLEGT ÖAR
SEM SKÎTUHJÒIN ERU ÖEGAR GIFT

Hnefaleikakappinn Mike Tyson
var handtekinn á föstudaginn
fyrir að aka bifreið undir áhrifum áfengis. Tyson var að yfirgefa næturklúbb í Scottsdale,
Arizona og fóru lögreglumenn að
elta hann þegar hann var næstum því búinn að keyra utan í lögreglubifreið. Að sögn lögreglunnar í Scottsdale var Tyson
allur af vilja gerður þegar lögregluþjónn bað hann um að gangast undir ölvunarpróf, en hafi
brugðist illa við þegar lögreglan
hóf að leita í bíl hans. Í bílnum
fannst lítilræði af kókaíni, en
meira af efninu fannst svo í
fórum Tysons. Í kjölfarið var
farið með hnefaleikakappann í
fangageymslur og mætti hann

fyrir rétt á föstudaginn, en var
svo fljótlega sleppt gegn tryggingu. Þetta er ekki í fyrsta skipti
sem Tyson kemst í kast við lögin,
en hann hefur ítrekað verið
kærður fyrir líkamsárás og
þurfti að dúsa í fangelsi um miðbik tíunda áratugarins eftir að
hann var dæmdur fyrir nauðgun.
Mike Tyson hefur svo gott sem
lagt hnefaleikahanskana á hilluna, en í þau fáu skipti sem hann
berst núna, er það gegn óverðugum andstæðingum og sjaldnast í
viðkenndum viðureignum.

-)+% 493/.  Å MIKLUM VANDR¾ÈUM MEÈ
AÈ HALDA SÁR RÁTTUM MEGIN VIÈ LÎGIN

Fékk bónorð aftur
Parið Tori Spelling og Dean
McDermott tekur kærleiksboðskap jólahátíðarinnar greinilega
til sín. Mcdermott bað Spelling að
giftast sér á jóladag í fyrra, og
endurtók svo leikinn ári síðar.
Sumum gæti þótt það óþarfi, þar
sem parið gekk í það heilaga á Fijieyjum í maí, en ekki McDermott.
Hann gaf spúsu sinni safírshring
og bað hennar upp á nýtt, sem
þeim þótti báðum rómantískt með
eindæmum. Spelling, sem ber
fyrsta barn þeirra saman undir
belti, sagðist hafa farið að hágráta
yfir herlegheitunum. Henni þætti
það svo sérstakt að þegar McDermott bað hennar fyrst hafi barn
aðeins verið fjarlægur draumur,
en nú væri það raunverulega á
leiðinni.

IDCK>CCHAJH@DA>#>HH@GÌC>C<6GHÏB>/*().%.%

Saknar
stelpnanna
Beyoncé Knowles saknar vinkvenna sinna úr hljómsveitinni
Destiny‘s
Child. Hljómsveitin hætti í
fyrra og síðan
hefur Beyoncé
samið tónlist
upp á eigin
spýtur.
„Ég
elskaði þetta
systrabandalag,“
segir
"%9/.#¡ 3AKNAR
Beyoncé sem
STELPNANNA ÒR $EST
segist
hafa
INYkS #HILD
orðið
þunglynd þegar bandið hætti. „Ég borðaði ekki og fór ekkert út. Þetta var
hræðilegt.“

*«(!.. *«(!..33/. .ÕJASTA PLATA

TËNSK¹LDSINS ER OFARLEGA ¹ ¹RSLISTA !L
MOST #OOL

Jóhann í 6.
sæti árslista
Plata
tónskáldsins
Jóhanns
Jóhannssonar, IBM 1401 - A User’s
Manual, er í 6. sæti á lista heimasíðunnar Almost Cool yfir bestu
plötur ársins 2006. Í dómi um plötuna á síðunni segir að tónlist
Jóhanns sé „gullfalleg nýklassík
og enn eitt stórkostlegt afrek
þessa unga tónskálds“.
Jóhann er eini Íslendingurinn
sem kemst á einn af árslistum
helstu erlendra gagnrýnenda í
tónlistarbransanum í ár, en í fyrra
komst Sigur Rós ofarlega hjá
mörgum með plötu sína Takk og
var meðal annars efst á árslista
tímaritsins Filter.
SGJ
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Stóðum tvö í túni,
tók hlín um mig sínum
höndum, hauklegt kvendi
hárfögur og grét sáran;
títt flugu tár um tróðu,
til segir hugur um vilja,
strauk drifhvítum dúki
drós um hvarminn ljósa.
,JËÈLÅNUR ÒR 6ÅGLUNDARSÎGU LÕSA ÖVÅ ER 6ÅGLUNDUR ¶OR
GRÅMSSON KVADDI UNNUSTU SÅNA +ETILRÅÈI (ËLMKELSDËTTUR
¶JËÈLAG VIÈ LJËÈIÈ ER VEL ÖEKKT OG FLUTTI ¶URSAFLOKKURINN
ÖAÈ OG HLJËÈRITAÈI FYRIR NOKKRUM ¹RUM

MENNING FRETTABLADIDIS

Blessuð bók sálarinnar
-EÈ HÎFUÈRITI SÅNU 2UHNAMA
ERU B¾KURNAR TV¾R OG G¾TIR
HUGÈIST 3APARMURAT 4URK
ÖESS MISSKILNINGS VÅÈA AÈ
SAMA INNIHALD SÁ Å ÖEIM
MENBASHI VEFA SAMAN FORTÅÈ
NÒTÅÈ OG FRAMTÅÈ Å EINN STRENG
B¹ÈUM  SÅÈUNNI M¹
¶ESSI LITRÅKI FYRRVERANDI FORSETI
AUKINHELDUR FINNA SAGNA
4URKMENISTANS LÁST SKÎMMU
Ö¾TTI OG SM¹SÎGUR SEM
FYRIR JËL EN UPP¹T¾KI HANS
SAFNAÈ HEFUR VERIÈ Å NAFNI
BËKARINNAR AUK LJËÈA EFTIR
HÎFÈU REYNST FJÎLMIÈLUM UM
ALLAN HEIM GN¾GTABRUNNUR
4URKMENBASHI SEM ÎLL HYLLA
SKONDINNA FRÁTTA
ÖJËÈ HANS OG RÅKI 3ÅÈUNA
"ËK S¹LARINNAR 2UHNAMA
M¹ LESA ¹ FJËRUM TUNGU
SEM GASPRAÈ VAR MEÈ AÈ V¾RI
M¹LUM ÖAR MEÈ ¹ ENSKU
EN EINNIG M¹ HLÕÈA ¹ SÎNG
SKYLDULESNING FYRIR BORGARA
RÅKISINS p HVORT SEM ÖEIR
LJËÈANNA ¹ FRUMM¹LINU
¾TLUÈU SÁR AÈ TAKA BÅLPRËF EÈA
¶ESS M¹ GETA AÈ NÒ ER
SÁRSTAKT TILBOÈ ¹ RITINU
SKIPTA UM N¾RBUXUR p GEYMIR
&9226%2!.$) !,6!,$52 452+
MARGVÅSLEGAN FRËÈLEIK OG SPEKI
2UHNAMA OG UPPF¾RÈ
FORSETANS EN HÒN ER NÒ F¹ANLEG -%.)34!. 3APARMURAT 4URKMEN
ÒTG¹FA ANNARS BINDIS 
BASHI VAR LÅKA LJËÈSK¹LD
¹ FJÎLMÎRGUM TUNGUM¹LUM
SÅÈUR Å VÎNDUÈU BROTI ER
F¹ANLEG ¥ KAUPB¾TI MEÈ HVERRI BËK FYLGIR EINNIG
 HEIMASÅÈUNNI WWWRUHNAMACOM ER BËKIN
KYNNT OG M¹ ÖAR LESA KAFLA ÒR HENNI 2EYNDAR
FRÅ VASADAGBËK SKREYTT TÒRKMENSKRI LIST
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Það er til bók eftir jólin
Þá er jólabókamarkaðurinn afstaðinn með öllum sínum skemmtilega
hugaræsingi og vonandi hafa margir lesendur lagst yfir bækur sem
þeir fengu í jólagjöf. Tvennt blasti við í vertíðinni að þessu sinni: Það
er verulegur kraftur í bókaútgáfunni – og það er ekkert lát á verðstríði
á bókamarkaði. Hvort tveggja kemur sér vel fyrir áhugasama kaupendur en ekki er víst að að verðstríðið hafi góð áhrif til lengdar, þegar
það fer út í hreina vitleysu einsog raunin hefur orðið.

(ELMINGS AFSL¹TTUR AF NÕJUM BËKUM
Nú er meira en áratugur liðinn síðan bókaverð varð frjálst á Íslandi og
ljóst að ekki verður aftur snúið. Það er líka eitthvað fallegt við að sjá
fólk ganga með hangilæri og bók út úr matvörubúð, þetta eru hinar
íslensku lífsnauðsynjar, a.m.k. fyrir jólin. En það er líka löngu tímabært að skoða krítískt langtímaáhrif verðstríðsins og þeirrar aðferðar
margra stórmarkaða að nota bókina sem trekkvöru fyrir jólin og borga
í lengri eða skemmri tíma með einstaka titlum. Því markaðurinn hefur
hvorki róast né þróast í skynsamlegri átt með tímanum, einsog margir
héldu. Fyrir þessi jól mátti sjá nýjar, eftirsóttar bækur boðnar
tímabundið með 45-50% afslætti, líktog þær væru komnar á bókamarkaðinn í Perlunni tveim árum fyrir tímann.
,ANGTÅMA¹HRIF
Afleiðingarnar eru margvíslegar. Hér skulu nokkrar nefndar:
• Verðlagning útgefenda verður ómarktæk. Hið svokallaða leiðbeinandi útsöluverð er búið til með það í huga að fljótlega eftir útkomu
verði bókin boðin með a.m.k. þriðjungs afslætti og þeir einir fara
flatt á þessu sem keyptu bókina strax handa sjálfum sér.
• Það hefur oft komið fram að heilsársbókabúðir eiga mjög erfitt við
þessar kringumstæður, þeim hefur fækkað talsvert og aðeins ein
keðja haldið velli, það er Penninn-Eymundsson. Hlutur bókabúðanna
í sölunni fyrir jólin fer líka jafnt og þétt minnkandi, hann er líklega
kominn niður í fjórðung af heildarsölunni.
• Yfir tvö hundruð aðilar gefa árlega út eina bók eða fleiri, ef talið er
eftir virðisaukaskattsskýrslum, og samkvæmt meðaltali áranna
1997-2002 voru fyrirtæki sem aðallega sýsluðu við bókaútgáfu og
höfðu fólk í vinnu um 50 talsins (skv. skýrslu um íslenska bókaútgáfu
eftir Þórberg Þórsson og Þórólf Matthíasson frá árinu 2004). Þeir eru
hins vegar æ færri sem hafa máttinn til að láta að sér kveða í alvöru
á jólamarkaðnum. Kristján B. Jónasson, formaður Félags íslenskra
bókaútgefenda, hefur talið það saman á bloggsíðu sinni (kristjanb.
blog.is) að af þeim 50 sætum sem eru í boði á metsölulistum í öllum
flokkum fyrir þessu jólin voru forlögin Edda og JPV með 32 en ellefu
aðilar skiptu afgangnum á milli sín. Á listanum yfir tíu söluhæstu
bækurnar voru stóru forlögin tvö með átta titla. Þetta þýðir að litlu
forlögin eiga afar erfitt með að ráða sínum viðskiptakjörum við
stórmarkaðina, verða nánast að taka því sem býðst því samningsstaða þeirra verður æ veikari. Þeim mun því fækka rétt einsog
bókabúðunum.
(AGSMUNIR TIL LANGS TÅMA
Íslendingar verða að sjálfsögðu að eiga sæmilega öflug bókaforlög. En
það er ekki endilega æskileg þróun að einungis tvö standi eftir sem
geta náð í gegn í markaðsátökum jólanna og að eiginlegar bókabúðir
skipti litlu máli á jólabókamarkaði.
Það er engin einföld leið til að bregðast við þessum vanda, önnur en
sú að aðilar bókamarkaðarins hugi betur að langtímahagsmunum
sínum. Það er mikill misskilningur að öflugar sölubækur séu óæskilegt
fyrirbæri – þær eiga einmitt stærstan þátt í að laða almenning að
bókaborðunum fyrir jól. En þegar þangað er komið skiptir menningarleg breidd, gæði og fjölbreytni öllu máli. Einungis ef breiddin er til
staðar mun íslenskur almenningur áfram leita í bækur sér til fróðleiks
og skemmtunar. Það er því meginatriðið að tryggja þessa breidd, ekki
bara fyrir útgefendur, heldur fyrir íslenska menningu alla.

Galdrapiltur deyr?
Kenningar eru uppi meðal
erlendra spekinga um að
galdrastrákurinn Potter komist ekki lífs af úr langvarandi stríði sínu við hinn
illskeytta
Voldemort.
Greint er frá þessu í
breska blaðinu The
Guardian en nýlega var
upplýst um heiti sjöundu og síðustu bókarinnar um kappann

fræga, Harry Potter and the
Deathly Hallows.
Leiða menn líkur að því að
Voldemort og illur andi
hans verði ekki bugaður
nema
galdrapilturinn
húrrist út í eilífiðina
með honum.
(6%2.)' %.$!2 ¶%44!

3PEKINGAR SP¹ FËRNARDAUÈA
GALDRAPILTSINS

"ËK VIKUNNAR c
$REKAFR¾ÈI %RNEST $RAKE
!LDREI SKYLDI MAÈUR VAXA UPP
ÒR AÈD¹UN SINNI ¹ DREKUM
ENDA ERU ÖEIR MEÈ AFBRIGÈUM
FORVITNILEG KVIKINDI

¶VERSKURÈUR AF LESTRI ÖJËÈAR
Nú er tími uppgjöranna en
forvitnilegt reynist að rýna
í metsölutölur bókabúðanna sem teknir hafa verið
saman í árslok. Af þeim má
til dæmis ætla að ekki sé
lengur stórstreymt aðeins
einu sinni á ári í íslenskri
bókaútgáfu.
Metsölulisti yfir fimmtíu mest
seldu bækurnar í bókabúðum
Eymundsson og Máls og menningar, sem á eru bækur keyptar í
sautján verslunum þeirra á bilinu
1. janúar til 24. desember, sýnir að
bóksalan þetta árið er dreifðari en
oft áður. Að sögn Bryndísar Loftsdóttur, vörustjóra íslenskra bóka
hjá Eymundsson og Bókabúðum
Máls og menningar, opinberar
hann að jólabókasalan sé ekki allsráðandi eins og hún hefur verið
undanfarin ár. „Á listanum eru til
dæmis fjöldi
kilja
sem
eru að seljast
allt
árið,“ segir
hún
og
tekur dæmi
af tveimur
þýddum
bókum,
Flugdrekahlauparanum
eftir
Khaled Hosseini
og bókinni Munkurinn sem seldi
sportbílinn sinn eftir Robin Sharman, sem báðar eru á topp tíu listanum þetta árið en seldust þó ekki
grimmt fyrir jólin. „Vonandi verður þetta til þess að hvetja útgefendur til að dreifa útgáfu bóka
sinna því við lesum allan ársins
hring,“ áréttar Bryndís.
Listinn er um margt forvitnilegur og bendir Bryndís á að hann
sé einkar fjölbreyttur þetta árið.
„Þetta er rosalegur þverskurður
af því sem þjóðin hefur hesthúsað
yfir árið,“ segir hún og en kveðst
þó hafa undrast hversu fáar barnabækur er þar að finna. „Það skýrist af því að titlum hefur fjölgað og
því er salan dreifðari en það á líka
við um túristabækurnar. Það hafa
aldrei verið gefnar út fleiri barnabækur en sala þeirra hefur aukist
umtalsvert í ár og það virðist sem
aðstandendur barna séu að verða
meðvitaðri um mikilvægi þess að
halda bókum að börnum allt fram
á fullorðinsár.“
Ef rýnt er í topp fimmtíu listann og þær tegundir bóka sem
seljast mest má finna þar rúmlega
tuttugu skáldverk og álíka mikið
af bókum almenns eðlis, s.s. handbækur og fræðibækur. Af skáldverkunum eru fjórtán í kiljuformi
og ellefu eftir íslenska höfunda
sem mögulega er til marks um
aukna víðsýni lesenda, nú sækja
þeir einnig í að lesa bækur í kiljuformi og sókn er í útgáfu á þýddum skáldverkum.
Meðal tíu efstu bókanna eru
aðeins tvær nýjar íslenskar skáldsögur, Konungsbók eftir Arnald
Indriðason í þriðja sæti og Tryggð-

,%3)¨ !,,!. 23).3 (2).' "RYNDÅS ,OFTSDËTTIR SEGIR METSÎLULISTA ¹RSINS GEFA TILEFNI

TIL BJARTSÕNI
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arpantur eftir Auði Jónsdóttur í
því tíunda, og það vekur athygli
Bryndísar hversu fáar ævisögur
lifandi Íslendinga komu út fyrir
þessi jól. „Sú eina sem rataði inn á
þennan lista var Ljósið í Djúpinu,
saga Rögnu frá Laugabóli – og svo
náttúrlega spúntnikbók ársins,
Hannes – nóttin er blá mamma,“
segir hún og útskýrir að sú
umdeilda bók seljist enn dável
-%34 3%,$! "«+ 23).3 "ËK !NDRA

3N¾S -AGNASONAR $RAUMALANDIÈ
ER KOMIN ÒT Å VIÈHAFNARÒTG¹FU OG VAR
NÕLEGA TILNEFND TIL ÅSLENSKU BËK
MENNTAVERÈLAUNANNA

þessa dagana ásamt Almanaki
Háskólans.
Annars eru starfsmenn bókabúðanna nú í óðaönn að aðstoða
gesti sína við skil og skipti á jólabókum en Bryndís segir þó að ólíklegt sé að listinn fyrrgreindi muni
breytast mikið úr þessu. „Það eru
helst efstu bækurnar sem eru að
koma inn en það eru stór stökk þar
á milli. Þegar salan er svona dreifð
eru skilin líka minni og svo er í ár
– það er helst þegar þessar risametsölubækur koma út að þeim er
skilað í stöflum.“
KHH
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Heimsins besta fartölvutækni.
Tvöföld afköst og 30% meiri
endingu á rafhlöðu.
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15.799 189.588

**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

CZiiVka^c

Vaxtalaust 12 mán.

LKN:DAN-100100-023
FSC AMILO SI CORE2
Intel® Core 2 Duo T5500
12,0” TFT WXGA (1280x800)
-með CrystalView Tækni
INTEL GMA 950 skjástýring
1GB vinnsluminni
80GB SATA harður diskur
DVD brennari Dual Layer
4 i 1 kortalesari
Þráðlaust netkort - WiFi
Bluetooth - þráðlaust tengi
Ljósnemi - stillir birtu á skjá sjálfkrafa
Innbyggður hljóðnemi
3 tima rafhlöðuending
Vegur 1,7 kg
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Staðgreitt
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DVD brennari Dual Layer
4 i 1 kortalesari
Þráðlaust netkort - WiFi
Bluetooth - þráðlaust tengi
Innbyggður hljóðnemi

Trausti
flugeldapakkinn
fylgir

6249IS
MEDION V12 CORE2 RAZOR
Intel® Core 2 Duo E6300
nVidia GeForce 7600GS -256 MB
- DVI-I/D-SUB/HD TV-out/incl.
HDTV
- composite cable / passive heat
sink - w/ HDCP
Ókeypis uppfærsla af
500 GB 7200 rpm SATA 8MB
Windows Vista stýrikerfinu fylgir!
Cache (2x250GB)
- Væntanlegt í Febrúar 2007
2048 MB DDR2-RAM PC4300
(533MHz)
LightScribe DVD Skrifari Dual
Layer
LAN 10/100 Mbit
IEEE1394/Firewire - DV Ready
Sjónvarpskort og Fjarstýring
Medion Media Bay
Lyklaborð og Mús
EgZciVg"h`VccVg"a_hg^iVg
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11.666 139.992

**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt
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PSPA3E-0YL02UED
TOSHIBA SATELLITE P100-208
Intel® Core 2 Duo T5500
17” Wide XGA+ skjár
- upplausn 1440 x 900
nVidia GeForce™ Go 7300 512MB
2GB DDR Minni (Mest 4GB)
200GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort Intel ABG
Kortalesari 4 - 1
IEEE 1394 - DV Ready
DVI, 3xUSB2, S-Video tengi
BlueTooth
Harman Kardon® hátalarar
SRS® TruSurround XT™ technology
Rafhlöðuending 3:30 (Mobile Mark™)
Aðeins 3.2 kg
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PIXMA160
CANON PIXMA MP160
4800 x 1200 upplausn
22 bls á mín svart
17 bls á mín litur
Prentar jaðarlaust á 10x15
600 x 1200 dpi Skanni
PictBridge
Einfaldur í notkun

Windows XP MCE edition (Venus)
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Tveggja heima sýn og allra átta
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Maðurinn er berfættur og á bolnum í köldu haustmyrkrinu; andlitið
er skelft og augun þanin. Ég þekki
hann ekki, rétt kannast við hann,
brosmilt andlitið, hann vill inn. Ég
er í maníu, geturðu gefið mér að
borða? stynur hann upp.
Ég býð honum inn, geng á eftir
honum upp, set hann niður, ber í
hann mjólk, brauð álegg: hann
gleypir matinn eins og krakki sem
er að flýta sér út í leik; svona er
bráðahungrið, hugsa ég. Við segjum fátt.
Viltu ekki fara á deildina? spyr
ég. Kannski eftir nóttina, segir
hann, stendur upp, réttir mér hönd
og fer: hverfur niður og út í myrkur kvölds og sálar.
Ógnir og töfrar útisetunnar eru
fæstum kunnuglegir en væru öllum
hollir. Svarti hundurinn sest einhverntíma að í flestum, þó fólk
almennt þekkist hann ekki. Skipan
rökleysunnar, andhverfan, er með
nokkrum hætti könnuð á slóð ungu
stúlkunnar í sviðsetningu Benedikts Erlingssonar á leikverki Antony Neilson; framandleikinn í
fyrstu, svo grimmdin, götótt tilvera þráhyggjunnar: höfundurinn
notar sögu Carroll af Lísu í Undralandi sem kort, stikar sig eftir
henni, en á algerlega nútímalegan
hátt. Stúlkan er miðja, einhverskonar núllpunktur, allt hverfist um

hana, hún er við og við hún. Röksemdir hennar fluttar á okkur á
kænlegan hátt.
Gamansemi
geðveikinnar,
hvernig rökin snúast öll, verða
okkur lengi framanaf á sýningunni
skemmtiefni – ó-öryggisverðirnir
og gátlistar þeirra afhjúpa á kostulegan hátt fáranleika nýja regluverksins í millilandaflugi – sjónarhornið er skondið á skjön.
Áhorfendur skemmtu sér vel á
frumsýningu: einkum eru það
sjömenningarnir sem mörg hlutverk leika sem fara á kostum í þessari sýningu, leikmátinn er afar
tempraður og stilltur en hnitaður
og fjölbreytilegur – flott frammistaða LR. Þessu lágstemmda tempói er síðan haldið áfram í hinum
óumflýjanlega þriðja þætti verksins. Ilmur er ekki síðri, en hún
speglar meira en gerir sem er list
út af fyrir sig.
Allt umhverfi verksins er sett
inn í enn einn hvíta kassann eftir
Gretar Reynisson, að þessu sinni
ofanbyggðan ljósalofti. Eins og oftast áður heldur hvít líkingin, nú
lyfturými, frábærlega um óstýrilátan heim verksins, Gretar er
studdur í sínu verki af glæsilegri
ljósa- og hljóðvinnu þeirra Halldórs
Arnar og Ólafs Thoroddsen. Allt
umhverfi leiksins er markað hreinlegum stíl, en sundurlausum, sem

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.
Lau. 6/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00, lau. 13/1
kl. 14:00 nokkur sæti laus, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 20/1 kl. 14:00 örfá sæti
laus, sun. 21/1 kl. 14:00 nokkur sæti laus.

BAKKYNJUR eftir Evrípídes
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.
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rímar við klíniska endastöðina á
ferð Lísu: búningar Helgu Stefáns,
gervi Sigríðar Rósu. Það er toppvinna í þeirri deildinni.
Sviðsetning Benedikts er víðast
hvar vel heppnuð og því hugsuð –
þó sviðsetningar beri jafna í sér
einhvern vott af glópaláni. Það dettur niður kraftur í nokkrum atriða
fyrri hluta hans, meðal annars
vegna þess að samtöl verða óskýr –
það ræðst af lokun á hljóðrými í
kassanum: Hrokafullir leikstjórar
geta svo sem gefið skít í að það
heyrist í sýningum þeirra mannsins mál – en flestir áhorfendur vilja
heyra hvað sagt er. Og borga fyrir
það. Og þegar samtölin eru að auki
órökvís og þvælukennd er þess
mikilvægara að haldið sé um það.
Það er hollráð í æfingum í leikmynd
sem þessari að láta leikmyndahöfundinn alltaf sitja í ystu sætum raðanna. Bæði fyrir hann og sýninguna.
Sálarháskinn sem við lifum öll
við, þó mörg okkar haldi sig fjarska
normal, er viðvarandi mannlegt
mein. Við getum ekki lokað hann úti
– hann er allt um kring um okkur:
sjáið bara maníuna í græðg-ina sem
flestir útrásarmennirnir eru haldnir af. Þráhyggjuna í stjórnmálalífinu. Allt sem gert er til að upplýsa
okkur um útisetuna er til góða.
Þetta er falleg sýning, samstillt,
skopleg, grimm og grátleg.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

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.

Vínartónleikar
-%¨ (4¥¨!2"2!' ¥ (!,,'2¥-3+)2+*5

+RISTINN 3IGMUNDSSON OG 4ROMPETERIA
KVEÈJA ¹RIÈ MEÈ TËNLEIKUM

Árið kvatt
með söng
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

MIÐVIKUDAGINN 3. JANÚAR KL. 19.30 LAUS SÆTI

tónleikar utan raða í háskólabíói

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

AUGLÝSINGASÍMI

Hljómsveitarstjóri ::: Christopher Warren-Green
Einsöngvari ::: Þóra Einarsdóttir
Vínartónlist eftir Johann Strauss yngri,
Johann Strauss eldri, Carl Millöcker og
Richard Heuberger

550 5000
fl group er aðalstyrktaraðili
sinfóníuhljómsveitar íslands

SÍMI 545 2500 ::: WWW.SINFONIA.IS

Kristinn Sigmundsson óperusöngvari syngur á árlegum hátíðartónleikum í Hallgrímskirkju
síðdegis í dag. Með honum leika
Hörður Áskelsson orgelleikari og
trompetleikararnir Ásgeir H.
Steingrímsson og Eiríkur Örn
Pálsson sem skipa sveit er þeir
kalla Trompeteria.
Á efnisskránni eru bassaaríur
úr Messíasi og Jólaóratoríunni
auk verka eftir Bach og Albinoni.
Listvinafélag Hallgrímskirkju
stendur að tónleikunum en félagsskapur sá fagnar 25 ára starfsafmæli sínu um þessar mundir. Tónleikarnir hefjast kl. 17.
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Paris og Britney ekki lengur vinkonur
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Slitnað hefur upp úr skyndivinskap þeirra Britney Spears og
Paris Hilton. Fréttir herma að
Britney hafi sagt Paris að hún
gæti ekki lengur verið
þekkt fyrir að láta sjá
sig með hótel-prinsessunni.
Britney
hafi ákveðið að vinskapurinn
væri
hreinlega ekki þess
virði
eftir
þá
slæmu útreið
sem
hún

hefur hlotið í fjölmiðlum síðan
hún fór að verja öllum sínum
stundum í félagsskap fröken Hilton. Ekki er vitað hvort poppprinsessan sé þar með að bregðast við
fregnunum um að einn mesti aðdáandi hennar áformi að loka síðu
sem hann hefur haldið úti henni
til heiðurs í sex ár.
Paris tók skilaboðunum eitthvað illa og svaraði fyrir sig með
því að láta það vera að bjóða Britney í jólapartíið sitt. Hún hefur
jafnframt tekið upp á því að kalla
poppprinsessuna „dýrið“.
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VAR MIKILL LEIKARI
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FLESTIR EFTIR HONUM
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VAR MIKILL DÕRAVIN
UR OG VAR HANN
ÖEKKTUR ÒT UM
ALLAN HEIM FYRIR
DIRFSKU SÅNA

3TRÅÈIÈ STENDUR ENN YFIR
Óveðrinu virðist ekki vera
að slota hjá Heather Mills
og Paul McCartney þrátt
fyrir að þau séu sögð hafa
náð samkomulagi.

«,¡44  .µ 2OBERTS ¹ FYRIR TVÅBURANA
0HINNAEUS OG (AZEL EN HENNI REYNDIST
NOKKUÈ ERFITT AÈ VERÈA BARNSHAFANDI

Julia Roberts
aftur ólétt
Julia Roberts á aftur von á barni,
ef marka má New York Post.
Kemur þetta nokkuð á óvart, þar
sem Roberts og eiginmaður hennar, Danny Moder, áttu í töluverðum erfiðleikum með að geta barn
áður en að tvíburarnir Phinnaeus
og Hazel komu í heiminn fyrir
tveimur árum. Roberts var þá
rúmföst í nokkra mánuði eftir að
hafa verið flutt á sjúkrahús á meðgöngunni.
Nýjasta verk leikkonunnar,
myndin Charlotte’s Web, er nýkomin út og tvær aðrar eru í uppsiglingu. Hún mun þó væntanlega
hægja aðeins á sér ef þessar fregnir reynast réttar, en Roberts hefur
áður sagt að hún njóti þess út í ystu
æsar að dunda sér heima við.

Fyrirsætan fyrrverandi fékk mikið
áfall þegar hún kom á sveitasetur
sitt í Sussex og uppgötvaði að fjölskyldumyndir og ómetanleg listaverk eftir meistara á borð við
Picasso og Renoir voru horfin. Í
fyrstu hélt hún að þarna hefðu
verið þjófar á ferð en þegar Mills
sá að búið var að breyta um skrár
og öryggisnúmer uppgötvaði hún
strax hver hafði þarna verið að
verki, eiginmaðurinn fyrrverandi
Paul McCartney. Samkvæmt The
Sun mun Heather hafa upplýst lögfræðinga sína um málavexti en
nánir vinir hjónanna segja að Paul
megi ekki fara inn í húsið þar til
skilnaðurinn er genginn í gegn.
Eins og komið hefur fram í fjölmiðlum á undanförnum mánuðum
hefur verið stirt á milli Pauls og
Heather eftir að fyrirsætan var
sögð hafa lekið dómskjölum í fjölmiðla þar sem fram kom að hún
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sakaði McCartney um heimilisofbeldi og drykkjuskap.
The Sun greinir frá því að
McCartney hafi sent fyrrverandi
eiginkonu sinni smáskilaboð og
greint henni frá þessu en nánir
vinir hjónanna upplýsa í blaðinu að
Mills hafi komist í mikið uppnám.
„Henni var í raun sama um málverkin en það var brotthvarf fjölskyldumyndanna af þeim og dóttur
þeirra Beatrice sem fengu hvað
mest á Mills,“ sagði einn náinn

vinur Heather. „Hún trúir því
hreinlega ekki að hlutirnir séu í
svona miklum hnút,“ bætti hann
við.
Lögreglan hafði samband við
öryggisverði McCartney sem staðfestu að þeir hefðu tekið málverkin
og ljósmyndirnar. Talsmaður bítilsins fyrrverandi neitaði hins vegar
að tjá sig um málið en heimildarmenn The Sun segja að Paul hafi
talið að öryggisgæslan á sveitasetrinu hafi ekki verið nægileg.

AF STJËRNENDUM
SJËNVARPSÖ¹TTARINS
 -INUTES OG ER
GOÈSÎGN Å HEIMI
BLAÈAMENNSK
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Ísafold

Frábærir tónleikar

1. tbl. 2. árgangur
Tímarit fyrir Íslendinga

TÍMARIT FYRIR ÍSLENDINGA

Tíska og
förðun

1. tbl. 2. árg. Janúar 2007

Verð kr. 899

Kafﬁhúsafundur

BDSM

HEILSUBLAÐIÐ

Grund

2. hluti

Undrið
Gunnar
Jökull

Sorphirðir
í súludansi

Klassísk
fegurð

Völvuspá
2007

Hver er
hún?

Elliheimilið

Móðurást
Lindu Pé

Fleiri vísbendingar
um glæsilegustu
konu landsins

Landslið tónlistarmanna kom fram
á tónleikum til styrktar Styrktarfélagi krabbameinssjúkra barna
sem fram fóru í Háskólabíói á
fimmtudagskvöld. Þetta var í áttunda skiptið sem tónleikarnir eru
haldnir og söfnuðust heilar 2,4
milljónir króna. Ávísun, undirrituð af Íslenska popplandsliðinu,
var afhent fulltrúum styrktarfélagsins á tónleikunum og má með
sanni segja að popplandsliðið, sem
og áheyrendur, geti verið ánægt
með þennan árangur. Fjöldi tónlistarmanna tók þátt í viðburðinum, en þar má meðal annars nefna
Sálina hans Jóns míns, sem komið
hefur fram á öllum átta tónleikunum, Birgittu Haukdal, Nylon, Gospelkór Reykjavíkur og Bubba
Morthens.
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FRJ¹LSHYGGJ
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MIKILL SEM LÁK
MEÈAL ANNARS
FÎÈUR 3UPER
MAN Å ELDRI
MYNDUNUM
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TÕSSON ER SANNARLEGA MEÈLIMUR Å LANDS
LIÈI POPPARA OG SÎNG AF INNLIFUN
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VERANDI FORSETI
"ANDARÅKJANNA

ÍSLENDINGUR ÁRSINS
Þrítug storkar hún dauðadómi lækna
vísindanna.
Ásta Lovísa Vilhjálmsdóttir blogg
ar um
krabbamein og kvíðir mest að deyja baráttuna við
frá börnunum
sínum þremur.
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FYLGDIST MEÈ ÖEGAR 3TYRKTARFÁLAG KRABBA
MEINSSJÒKRA BARNA FÁKK   MILLJËNA
KRËNA STYRK FR¹ POPPLANDSLIÈINU  ¹TTA
¹RUM HAFA TËNLEIKARNIR AFLAÈ UM 
MILLJËNA KRËNA
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Gutenberg
Gleðilegt ár!

Gutenberg óskar viðskiptavinum og landsmönnum öllum
gleðilegs árs. Við þökkum samskiptin á árinu sem er að líða.
Gutenberg er þjónustufyrirtæki í prentiðnaði. Við byggjum á traustum
grunni sem hefur þróast á undanförnum 100 árum. Við erum sérfræðingar
í stórum og smáum prentlausnum fyrir fyrirtæki og einstaklinga.
Gutenberg leggur áherslu á persónulega þjónustu og að leita hagkvæmustu
leiða í hverju tilfelli fyrir sig. Við höfum skilning á þörfum viðskiptavinarins
og uppfyllum kröfur hans.

Gutenberg • Suðurlandsbraut 24 • 108 Reykjavík • Sími 545 4400 • Fax 545 4401 • www.gutenberg.is

SPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSON

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

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

ÞAÐ ER HÆTTULEGT AÐ LEITA SANNLEIKANS
- ÞÚ GÆTIR FUNDIÐ HANN...
20% afsláttur fyrir
alla viðskiptavini Kaupþings ef
greitt er með korti frá Kaupþingi

Stórkostleg ævintýramynd
byggð á magnaðri metsölubók

SKU
KU TALI
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

SÍMI 564 0000

Frábær ævintýramynd
fyrir alla fjölskylduna!
SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

KÖLD SLÓÐ
kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 5.45, 8 og 10.15
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 1.30, 3.40 og 5.50
ERAGON
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 10 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 1 og 3.20
CASINO ROYALE
kl. 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 1.30
HÁTÍÐ Í BÆ
kl. 1.30, 3.40 og 5.50
BORAT
kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN
kl. 8 B.I. 12 ÁRA

KÖLD SLÓÐ
ERAGON
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL
TENACIOUS D
CASINO ROYALE
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL

kl. 3.40, 5.50, 8.20 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 3, 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
kl. 3 og 6
kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
kl. 10.20 B.I. 14 ÁRA
kl. 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 3

KÖLD SLÓÐ
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL
TENACIOUS D
ERAGON

kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 4 og 6
kl. 8 og 10
kl. 3.50, 6 B.I. 10 ÁRA

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

#RAIG SIGURVEGARI ¹RSINS
Þrátt fyrir hrakspár aðdáenda leyniþjónustumannsins James Bond er það
Daniel Craig sem stendur
uppi með pálmann í höndunum.
Þetta kemur hvað best í ljós þegar
aðsóknartölur á nýjustu Bondmyndina, Casino Royal, eru skoðaðar en hún er orðin aðsóknarmesta
James Bond-myndin til þessa. Casino Royale slær þar við Die Another
Day sem á sínum tíma græddi vel
fyrir framleiðendur myndarinnar
þótt flestir væru sammála um að
hún væri sú lélegasta hjá Pierce
Brosnan í hlutverki leyniþjónustumannsins snjalla. Casino Royal halaði inn þrjátíu og tvo milljarða
íslenskra króna á heimsvísu og ætti
það að stinga upp í óvildarmenn
Craigs sem margir hverjir fundu
honum flest til foráttu þegar breski
leikarinn var ráðinn í þjónustu

,¥+,%'52 +!.$¥4!4 +VIKMYNDIN $REAM
GIRLS ÖYKIR LÅKLEG TIL AÈ VERA ¹BERANDI
ÖEGAR TILNEFNINGAR TIL «SKARSVERÈLAUNA
VERÈA KYNNTAR

',3),%' &25-2!5. $ANIEL #RAIG SL¾R Å GEGN SEM NÕR "OND OG AÈD¹ENDUR BÅÈA

SPENNTIR EFTIR N¾STU MYNDUM

hennar hátignar.
Mikil spenna ríkti meðal framleiðenda
í
kvikmyndaborginni
Hollywood þegar aðsóknartölur yfir
jólavertíðina komu í hús. Ævintýramyndin Eragon trónir í efsta sæti í
flestum löndum utan Bandaríkjanna
en hún er byggð á samnefndri bók
unglingsins Christ-opher Paolini. Í
Bretlandi voru það hins vegar hinar
dansandi mörgæsir sem héldu toppsætinu, þriðju vikuna í röð. Gamanmyndin Night at the Museum komst
í efsta sætið í Bandaríkjunum en
myndin segir frá safnverði sem
verður vitni að því þegar sögusafn
tekur að lifna við með kostulegum
afleiðingum. Fast á hæla hennar
kom kvikmyndin Dreamgirls en hún
skartar þeim Jamie Foxx og Eddie
Murphy auk söngfuglsins Beyoncé

$2%+!2)$$!2).. 6ELGENGNI #HRISTOP
HERS 0AOLINI HELDUR ¹FRAM EN KVIKMYND
BYGGÈ ¹ BËKINNI TRËNIR Å EFSTA S¾TI Å
%VRËPU

Knowles í aðalhlutverkum. Myndin
hefur fengið frábæra dóma hjá
bandarískum gagnrýnendum og
veðja flestir á hana sem líklegan
kandítat þegar Óskarstilefningarnar verða tilkynntar.

Fljótfærnislegur
poppgrautur Stefani
Ég er kannski full kröfuharður, en
þegar kemur að poppplötum eru
viss lykilatriði sem plata þarf að
uppfylla til þess að ég geti mælt
með henni. Framar öllu þarf hún að
innihalda grípandi lög. Útsetningar
þurfa að vera upplífgandi og helst
leita inn á ókunnugar slóðir. En ef
lögin eru aðlöguð eldri stílum á
smekklegan hátt er ég fljótur að
fyrirgefa listamanninum þrátt fyrir
að hann leiði mann inn í kunnuglegan hljóðheim. Flutningur þarf svo
að vera sjarmerandi. Mér er svo
sem skítsama hvort söngvarinn eða
spilamennskan sé ekki sú besta í
heimi, eins lengi og hún ber vott um
þennan óútskýranlega sjarma sem
hvorki er hægt að læra né kaupa.
Með öðrum orðum þá krefst ég þess
af poppi að það færi mér eitthvað
nýtt, sama í hvaða formi það er.
Gwen Stefani hefur ótrúlega fallega áru yfir sér. Virkar skapandi
og kraftmikil kona með aðgang að
brunninum sem færir þeim er
drekka af eilífa æsku. Hún hefur
ekki bara frábæra rödd, heldur er
hún afbragðs flytjandi og full af
kynþokka. Með No Doubt blómstraði hún og sæmileg sóló frumraun
hennar færði henni nokkra ágætis
slagara. Þess vegna gæti þessi
fylgifiskur Love, Angel, Music,
Baby ekki verið meiri vonbrigði.
Það er ekkert nýtt né spennandi
við þessa plötu. Allur sjarmi Gwen
Stefani getur ómögulega bætt fyrir
slagaraleysið og það almenna andleysi sem svífur yfir þessari plötu.
Hún er greinilega unnin í miklum
flýti og frekar farið eftir útþynntum formúlum í stað þess að fanga
þann lífsneista sem Gwen virðist
innihalda. Ballöðurnar minna mig

4«.,)34
4HE 3WEET %SCAPE
'WEN 3TEFANI

(
®NNUR BREIÈSKÅFA 'WEN 3TEFANI ERU
HREIN OG KL¹R VONBRIGÈI )NNIHELDUR
HVORKI grípandi lög né ferska
strauma.

óþægilega mikið á Debbie Gibson
(sem var arfaslöpp tilraun níunda
áratugarins til að búa til táningsstjörnu á við Britney Spears) og
„hressu“ lögin missa marks og það
sem á að vera barnalegur sjarmi
verður hallærislegt. Pharrell-lagið
Yummy er besta efnið í slagara, en
það hljómar samt óþægilega kunnuglega. Eins og afgangslag af plötu
NERD eða The Neptunes.
Ástæðan fyrir því að ég gef þessari plötu lægstu mögulegu einkunn
er af virðingu við listamann sem ég
hef tröllatrú á. Gwen Stefani er
meistari í sinni iðju, en þessi plata
er eins langt frá því að vera meistaraverk og hugsast getur.

Árituð plata seld
Áritað umslag Bítlaplötunnar
Meet The Beatles seldist á dögunum á uppboði fyrir 60.000 pund,
eða tæplega 8,4 milljónir íslenskra
króna. Umslagið var áritað af
öllum fjórum Bítlunum og hafði
verið gefið Louise, systur gítarleikarans George Harrison.
P var sú fyrsta sem Bítlarnir
gáfu út í Bandaríkjunum hjá Capitol útgáfufyrirtækinu.
-%%4 4(% "%!4,%3 0LÎTUUMSLAGIÈ KOST

AÈI   MILLJËNIR

"IRGIR ®RN 3TEINARSSON

- Sýningartímar 1. jan. Nýársdag - gleðilegt nýtt ár !
Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

ekki missa af

mest slÁandi
og einni

Framleidd
af Steven
Spielberg

Áhrifamestu

kvikmynd Ársins.

GOLDEN GLOBE TILNEFNING

ÞAÐ ER HÆTTULEGT AÐ LEITA SANNLEIKANS - ÞÚ GÆTIR FUNDIÐ HANN...

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

BESTI LEIKARI : WILL FERRELL

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG
SNIÐUG GAMANMYND...
...SEM KEMUR ÖLLUM Í GOTT
SKAP Á NÝJU ÁRI

EEE EEEE
Þ.J. -FBL

LIB TOPP5.IS

EEEE
SV. MBL

Sannkallað meistaraverk sem kvikmyndað var að mestum hluta á Íslandi.
MÖRGÆSAÆÐIÐ

ER HAFIÐ!

the
DENZEL WASHINGTON VAL KILMER

Holiday

EEEE
KVIKMYNDIR.IS

/ ÁLFABAKKA
STRANGER THAN FICTION

kl. 5:40 - 8 - 10:20

STRANGER THAN FIC... VIP

kl. 8 - 10:20

FLAGS OF OUR FATHERS

kl. 5 - 8 - 10:50

Leyfð

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

Háskólabíó
kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i. 12

DÉJÁ VU

kl. 10:30

B.i. 12

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

NATIVITY STORY

kl. 5:50

B.i.7

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

B.i. 16

BOSS OF IT ALL

kl. 8

B.i.7

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

Leyfð

KÖLD SLÓÐ

/ KRINGLUNNI

kl. 4:45

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

DÉJÁ VU

kl. 8 - 10:30

B.i.12

STRANGER THAN FICTION kl. 6 - 8:20 - 10:40

Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 - 10:30

B.i. 16

STRANGER THAN FICTION kl. 6 - 8 - 10

Leyfð

DOA

kl. 4

B.i.12

CHILDREN OF MEN

kl. 8:10 - 10:30

B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 3 - 5:30

Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 - 10:30

B.i. 16

B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1 - 3

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 8

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 4 - 6

Leyfð

B.i.16

SANTA CLAUSE 3

kl. 1:20 - 3:30

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

ERAGON

kl. 3 - 5:30

B.i. 12

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 2 - 4

Leyfð

kl. 2

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 3:50

Leyfð

DÉJÁVU

kl. 10:15

B.i. 12

SKOLAÐ Í BURTU M/-Ensk tal kl. 2

DÉJÁ VU

kl. 10:40

B.i.12

THE HOLIDAY

kl. 8

B.i. 7

THE CHILDREN OF MEN

kl. 5:40 - 8 - 10:20

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl.1 - 2:10 - 3:20 - 5:40 Leyfð BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal

FRÁIR FÆTUR VIP

kl. 1 - 3:20 - 5:40

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 5:40 - 8 - 10:20

Leyfð

Leyfð

OPNUM Á NÝÁRSDAG

&*®,3+9,$5345.$ &EÈGININ ,INDA "JÎRK 'RÁTARS
DËTTIR OG 'RÁTAR 'UTTORMSSON VORU ¹N¾GÈ MEÈ
TËNLEIKANA

,),9 !,,%. %KKI NËGU S¹TT MEÈ SÎNGFERIL

0ARIS (ILTON

Finnst Paris
vera ömurleg
Breska söngkonan Lily Allen
hefur ekki mikið álit á Paris Hilton. Í nýlegu viðtali segir Lily að
hún skilji ekki hvernig fólk geti
keypt plötuna hennar og að það
eigi að drepa hvern þann sem fjárfesti í eintaki. „Fyrir fimm árum
var kannski í lagi að gefa þetta út,
en þá var ekki hægt að nálgast
almennilega tónlist á netinu. Núna
eru komnir listamenn eins og ég
eða Arctic Monkeys. Af hverju
eru plötufyrirtæki að styðja þetta
fjandans rusl?“ spyr Lily reið í
viðtalinu. Paris Hilton er þó ekki
fyrsta stjarnan sem verður fyrir
barðinu á Lily, en áður hefur hún
sagt ljóta hluti um söngkonuna
Cheryl Tweedy úr Girls Aloud og
poppgyðjuna Madonnu. Eins og
frægt er þá sló Lily í gegn með
hjálp heimasíðunnar Myspace.
com, en hún hafði þá reynt að
koma sér á framfæri í lengri
tíma.

+2)34).. *².¥533/. +RISTINN OG BRËÈIR

HANS 'UÈLAUGUR SPILA ¹ TROMMUR OG
BASSA MEÈ *ET "LACK *OE
,/+!,!')¨ 0¹LL 2ËSKINKRANZ VAR Å GËÈU

FORMI OG SÎNG SVANAGÎNG 'AUKSINS AF
INNLIFUN EINS OG HONUM EINUM ER LAGIÈ
&2¡44!",!¨)¨,%« 34%&.33/.

3VANASÎNGUR 'AUKSINS
Jet Black Joe tróð upp við góðar undirtektir
á Gauki á Stöng fyrir viku síðan. Það féll
þar með í skaut Páls Rósinkranz að syngja
svanasöng þessa rómaða skemmtistaðar, því
föstudagskvöldið var síðasta kvöld Gauksins
eins og gestir þekkja hann.

Eldsvoði á hóteli
Gyllenhaal-systkina
Gyllenhaal-systkinin
vinsælu,
Jake og Maggie, komust í hann
krappan í vikunni þegar þau lentu
í eldsvoða á hóteli sem þau dvöldust á í Kaliforníu. Hótelið, Manka’s
Inverness Lodge, stendur við San
Francisco-flóa og nýtur töluverðra
vinsælda hjá fræga fólkinu sem
flykkist þangað til að slaka á. Karl
Bretaprins var til að mynda gestur hótelsins á síðasta ári og Gyllenhaal-systkinin hafa oft sótt það
heim.
Jake Gyllenhaal, sem barðist
við náttúruöflin í myndinni The

*%4 ",!#+ */% (LJËMSVEITIN STËÈ SIG MEÈ PRÕÈI ¹
FÎSTUDAGSKVÎLDIÈ ENDA EKKI ALLS ËVÎN ÖVÅ AÈ SPILA
FYRIR FULLU HÒSI ¹ 'AUKNUM

Day After Tomorrow, var liðtækur í baráttunni við eldinn og hjálpaði Daniel DeLong, einum eiganda
hótelsins, meðal annars að bjarga
innanstokksmunum. Einn skáli
brann til kaldra kola, en aðrar
eignir á svæðinu voru óskemmdar. Enginn slasaðist í eldsvoðanum, sem má teljast mikil mildi þar
sem átta manneskjur dvöldust í
umræddum skála.
¥ +2®005- $!.3) *AKE 'YLLENHAAL VAR

LIÈT¾KUR Å BAR¹TTUNNI VIÈ ELDINN ÖEGAR
KVIKNAÈI Å HËTELI SEM 'YLLENHAAL SYSTKIN
IN DVÎLDUST ¹ Å +ALIFORNÅU

Óvíst er hvað verður um staðinn en orðrómur er uppi þess efnis að í húsnæðinu
verði minjagripasala eða veitingastaður
Hard Rock Café. Síðasta kvöldið verður þó
þeim sem þar voru eftirminnilegt og Jet
Black Joe í rokna stuði eins og sjá má á
myndunum.

!&3,!00%,3) &92)2 *«, *ËHANNA +RISTJ¹NSDËTTIR OG

3IGURÈUR )NGIMUNDARSON LÁTU FARA VEL UM SIG UNDIR
VERNDARV¾NG 'AUKSINS OG TËNUM *ET "LACK *OE
TVEIMUR DÎGUM FYRIR JËL

Vill senda Nicole í steininn
Lionel Richie er orðinn þreyttur á hegðun
dóttur sinnar, smávöxnu
stjörnunnar
Nicole Richie. Lionel
hefur stutt rækilega
við bakið á ættleiddri
dóttur sinni en jafnframt haft þungar
áhyggjur af henni.
Síðast skikkaði hann
Nicole til að leita sér
hjálpar vegna þess
hve grannvaxin hún (%&52 &%.')¨ 3)' &5,,3!$$!. ,IONEL 2ICHIE ER H¾TTUR
var orðin. Eftir að AÈ VERJA DËTTUR SÅNA OG VILL AÈ HENNI SÁ FLEYGT Å FANGELSI
&2¡44!",!¨)¨'%449
hún var handtekin
henni verði gert að dúsa í fangelsi,
fyrir að keyra undir áhrifum eitþað hræði hana kannski inn á rétta
urlyfja hefur hann hins vegar
braut.
fengið nóg og mælist nú til þess að
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 ¶J¹LFARINN KEMUR ÒR MEIÈSLUM
'UÈJËN ¶ËRÈARSON SEM ÖJ¹LFAR LIÈ ¥! Å
,ANDSBANKADEILDINNI ER AÈ JAFNA SIG EFTIR AÈGERÈ Å BAKI
EN ÖETTA KEMUR FRAM ¹ HEIMASÅÈU ¥! 'ÎMUL MEIÈSLI
FR¹ ÖVÅ HANN VAR SJ¹LFUR AÈ SPILA FËTBOLTA FËRU AÈ ¹GERAST
MEÈ ¹RUNUM OG ¹ ENDANUM VAR EKKI ANNARRA KOSTA VÎL
EN AÈ SKELLA SÁR Å AÈGERÈ 'UÈJËN FËR Å AÈGERÈINA Å BYRJUN
DESEMBER OG Å SAMTALI VIÈ HEIMASÅÈUNA SAGÈIST HANN
ÖURFA ¹ HVÅLD AÈ HALDA UM TÅMA EN HANN ¾TLI SÁR AÈ M¾TA
ENDURN¾RÈUR TIL BAKA ÖEGAR ¾FINGAR 3KAGALIÈSINS HEFJAST ¹
FULLU Å JANÒAR

SPORT FRETTABLADIDIS

²23,)4 '2$!'3).3
Iceland-Express deild kk:
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3TIG 3N¾FELLS *USTIN 3HOUSE  3IGURÈUR ¶OR
VALDSSON  (LYNUR "¾RINGSSON  *ËN «LAFUR
*ËNSSON 
3TIG +EFLAVÅKUR -AGNÒS 'UNNARSSON  'UNNAR
%INARSSON  3IGURÈUR ¶ORSTEINSSON  !RNAR *ËNS
SON  ¶RÎSTUR *ËHANNSSON  )SMAIL -UHAMMAD 

.*!2¨6¥+ ¶«2 ¶/2,+3(®&.

 

3TIG .JARÈVÅKUR *ËHANN «LAFSSON  *EB )VEY 
)GOR "ELJANSKI 
3TIG ¶ËRS $AMON "AILEY  2OBERT (ODSON 
3IGURÈUR 4ËMASSON 
%FTIR FRAMLENGINGU 3TAÈAN VAR   EFTIR VENJULEG
AN LEIKTÅMA
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Létum jólamatinn ekki hindra okkur
b¶AÈ SKAPAST ALLTAF MIKIL STEMN
ING Å HÒSINU ÖEGAR +EFLVÅKINGAR
KOMA Å HEIMSËKN OG VIÈ FENGUM
FR¹B¾RAN STUÈNING Å ÖESSUM
LEIK ¶AÈ VAR LANGT SÅÈAN VIÈ
LÁKUM SÅÈAST OG ÖVÅ KOMIN
TALSVERÈ EFTIRV¾NTING Å LIÈIÈ m
SAGÈI 3IGURÈUR ¶ORVALDSSON
LEIKMAÈUR 3N¾FELLINGA EFTIR
AÈ LIÈIÈ SIGRAÈI +EFLAVÅK Å
STËRLEIK Å 3TYKKISHËLMI Å G¾R b¶AÈ
VORU ALLAVEGA EKKI SENDINGARNAR
INNAN LIÈSINS SEM SKILUÈU ÖESSUM
SIGRI ÖAÈ VAR AÈALLEGA ANDINN INNAN
LIÈSINS OG BAR¹TTUGLEÈIN SEM VIÈ
SÕNDUMm
3IGURÈUR SKORAÈI TUTTUGU STIG
Å LEIKNUM EN STIGAH¾STUR VAR HINN
BANDARÅSKI *USTIN 3HOUSE SEM ¹TTI

SINN BESTA LEIK Å VETUR SKORAÈI  STIG OG
¹TTI ¹TTA STOÈSENDINGAR b(ANN VAR MJÎG
GËÈUR ¶R¹TT FYRIR AÈ HANN HAFI EKKI VERIÈ AÈ
SKORA MIKIÈ Å VETUR HEFUR HANN EKKI
VERIÈ LÁLEGUR (ANN FANN SIG MJÎG VEL Å
ÖESSUM LEIK OG VONANDI N¾R HANN AÈ
FYLGJA ÖESSU EFTIR m SAGÈI 3IGURÈUR
*ACK +OTILA ÖJ¹LFARI 3N¾FELLS SETTI
LEIKMÎNNUM SÅNUM
ENGAR REGLUR VARÈANDI
MATAR¾ÈIÈ NÒ UM
H¹TÅÈARNAR EN SJ¹LFUR
VAR HANN STADDUR ERLENDIS
¹SAMT FJÎLSKYLDU SINNI b6IÈ BARA ¹TUM
¹ OKKUR GAT HÎFÈUM ÖAÈ BARA MJÎG
GOTT OG VORUM EKKERT AÈ HAFA NEINAR
¹HYGGJUR *ËLASTEIKIN HAFÈI ENGIN ¹HRIF
¹ OKKUR m SAGÈI 3IGURÈUR 3N¾FELLINGAR
ERU NÒ Å EFSTA S¾TI )CELAND %XPRESS

DEILDARINNAR MEÈ ¹TJ¹N STIG LÅKT OG +2 4ALAÈ
HEFUR VERIÈ UM AÈ DEILDIN HAFI SJALDAN VERIÈ
SKEMMTILEGRI EN NÒ
b¶ETTA HEFUR GENGIÈ VEL HJ¹ OKKUR OG
ÖAÈ ER N¹TTÒRLEGA MARKMIÈ ALLRA AÈ VERA ¹
TOPPNUM $EILDIN VIRÈIST SKIPTAST Å TVO HLUTA
EN ÖË SÕNIST MÁR ¥2 VERA AÈ F¾RA SIG YFIR Å EFRI
HLUTANN -AÈUR ÖARF AÈ HAFA MIKIÈ FYRIR SIGRI Å
ÎLLUM LEIKJUM OG ÖANNIG ¹ ÖAÈ AÈ VERA ¶AÈ
HEFUR GERT DEILDINA SKEMMTILEGRI HVE MIKIÈ
AF ÒTLENDINGUM ERU Å HENNI ÖAÈ EYKUR G¾ÈI
BOLTANS MIKIÈ m SAGÈI 3IGURÈUR
.¾STI LEIKUR 3N¾FELLINGA ER HEIMALEIKUR
GEGN +2 HINN  JANÒAR b¶AÈ VERÈUR HÎRKU
LEIKUR ENDA VERÈUR BARIST UM FYRSTA S¾TIÈ Å
DEILDINNI ¡G HELD AÈ ÖAÈ VERÈI EKKI SPURNING
AÈ STEMNINGIN Å ÖEIM LEIK VERÈUR EKKI SÅÈRI
EN Å LEIKNUM GEGN +2 m SAGÈI 3IGURÈUR ¶OR
VALDSSON

#HELSEA GEFUR EFTIR Å TITILBAR¹TTUNNI
Chelsea missteig sig annan leikinn í röð í ensku úrvalsdeildinni í gær þegar meistararnir náðu aðeins jafntefli gegn Fulham. Manchester United heldur sínu striki og vann Reading og Liverpool vann Tottenham.
&«4"/,4) Mikil rigning setti svip
sinn á leikina á Englandi í gær, þá
sér í lagi í London þar sem aðstæður voru erfiðar og á Vicarige Road
þurfti að flauta af leik Watford og
Wigan vegna vatnselgs.
Moritz Volz skoraði mark
númer 15.000 í ensku úrvalsdeildinni þegar hann kom Fulham yfir
gegn Chelsea á Stamford Bridge.
Frank Lampard jafnaði, Didier
Drogba kom Chelsea yfir en á
lokamínútunum
náði
Carlos
Bocanegra að jafna metin og þar
við sat, 2-2 jafntefli á Brúnni.
„Ég verð að hrósa Fulham fyrir
það hvernig þeir brugðust við eftir
að hafa lent undir. Þeir vita að við
gátum ekkert varist og því sóttu
þeir á okkur, svo einfalt er þetta.

+JÎR ¹ ÅÖRËTTAMANNI
6ALS ¹RIÈ 

Þetta er sama sagan fyrir okkur.
Þegar lið sjá okkur gera mistök
trúa þau að þau geti skorað mörk.
Við erum búnir að fá á okkur tvö
mörk, fjóra leiki í röð og það
kemur mér ekkert á óvart,“ sagði
Jose Mourinho, stjóri Chelsea, en
greinilegt er að liðið saknar fyrirliðans John Terry sárlega en hann
er frá vegna meiðsla.
„Þetta er frábært stig fyrir
okkur og mér fannst frammistaða
okkar á heildina litið vera frábær.
Það er ekki hægt að biðja um
meira en þetta af leikmönnunum,“
sagði Chris Coleman, stjóri Fulham.
Manchester United er þar með
komið með sex stiga forskot á
Chelsea eftir 3-1 sigur á Reading.
Cristiano Ronaldo skoraði tvívegis,
mörk númer ellefu og tólf hjá
honum í deildinni, Ole Gunnar Solskjær eitt en Ibrahima Sonko jafnaði metin fyrir Reading og Leroy
Lita minnkaði muninn á lokamínútunum. Ívar Ingimarsson og Brynjar Björn Gunnarsson spiluðu báðir
allan leikinn fyrir Reading.
„Þetta var góður sigur en fæðingin var virkilega erfið. Reading
átti góðan leik og við þurftum að
hafa okkur alla við en að landa
þrem stigum skipti mestu máli á
endanum,“ sagði Alex Ferguson
sem hrósaði Ronaldo svo í hástert.
„Strákurinn hefur verið algjörlega

 GAML¹RSDAG KL  VERÈUR ÅÖRËTTAMAÈUR 6ALS
KJÎRINN AÈ VENJU !THÎFNIN FER FRAM Å HINU NÕJA
ÅÖRËTTAHÒSI 6ALS AÈ (LÅÈARENDA
!LLIR 6ALSMENN OG VELUNNARAR FÁLAGSINS ERU HVATTIR
TIL AÈ M¾TA AF ÖESSU TILEFNI EN UM LEIÈ GEFST T¾KIF¾RI
TIL AÈ UPPLIFA ÖAU GL¾SILEGU MANNVIRKI SEM ERU AÈ RÅSA
AÈ (LÅÈARENDA
4«- ',%¨) ,EIKMENN &ULHAM RÁÈU SÁR

!ÈALSTJËRN 6ALS

VART FYRIR K¾TI EFTIR JAFNTEFLIÈ GEGN #HEL
SEA Å G¾R
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5NITED ¥ G¾R SKORAÈI HANN TVÎ MÎRK Å SIGRINUM ¹ 2EADING

magnaður undanfarið. Hann á hrós
skilið og skilaði sínu hlutverki óaðfinnanlega í þessum leik.“
Liverpool landaði þremur stigum á White Hart Lane gegn Tottenham, Luis Garcia skoraði eina
markið undir lok fyrri hálfleiks en
þrátt fyrir að pressa mikið undir
lokin tókst Tottenham ekki að
jafna metin.
„Þetta var frábær frammistaða
hjá okkur. Eftir tapið gegn Blackburn þurftum við að sýna karakter og það tókst í þessum leik. Við
spiluðum vel í fyrri hálfleik og
skoruðum á mjög góðum tíma. Tottenham setti okkur undir pressu
undir lokin en vinnusemin í leikmönnunum var frábær,“ sagði sigurreifur Rafael Benítez, stjóri
Liverpool, í leikslok.
Charlton vann langþráðan sigur
þegar það lagði Aston Villa að velli

./2$)#0(/4/3!&0

á heimavelli. Hermann Hreiðarsson var mikið í sviðsljósinu í leiknum en hann braut á Gareth Barry
innan vítateigs, Barry skoraði
sjálfur úr spyrnunni áður en honum
var vikið af velli í síðari hálfleik
fyrir ljótt brot. Darren Bent jafnaði metin með skalla og allt leit út
fyrir jafntefli áður en Bryan Hughes tryggði Charlton sigurinn eftir
skalla frá Hermanni.
Sheffield United vann ótrúlegan sigur á Arsenal þar sem Christian Nate skoraði eina markið.
Paddy Kenny, markmaður Sheffield þurfti að fara af velli og varnarmaðurinn Phil Jagielka stóð í
markinu það sem eftir lifði leiks
þar sem liðið var ekki með varamarkmann á bekknum. Hann stóð
sig frábærlega þegar hann var
kallaður til og Sheffield landaði
þremur góðum stigum.
HÖH
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58 stig tókst Kobe Bryant og
félögum hans í Los Angeles
Lakers ekki að leggja Charlotte
Bobcats að velli í NBA-deildinni
í körfubolta í fyrrinótt. Leikurinn var æsispennandi en í þrígang þurfti að framlengja viðureignina sem lauk með 133-124
sigri Charlotte í sannkölluðum
maraþonleik.
„Áhorfendur fengu að sjá
Kobe Bryant upp á sitt besta en
að okkur hafi tekist að stöðva
hann og vinna leikinn að lokum
er stórkostlegt,“ sagði Gerald
Wallace, leikmaður Charlotte, en
hann var stigahæsti leikmaður
þeirra með 28 stig.
„Mig langar ekkert inn í búningsherbergið,“ sagði hundfúll
og örþreyttur Bryant eftir leikinn.
LeBron James skoraði 32 stig
fyrir Cleveland sem vann Mil-

¥ "!.!345¨) +OBE "RYANT REYNIR

HÁR AÈ SKORA Å LEIKNUM GEGN #HARL
OTTE ÖAR SEM HANN SKORAÈI  STIG
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

waukee 109-99 og þá vann Washington sinn fimmta leik í röð
eftir nauman sigur á Orlando,
112-111.
HÖH
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'UNNARSSON EFTIR ÒRSLITALEIK
#IUDAD 2EAL OG 0ORTLAND 3AN
!NTONIO Å MEISTARADEILDINNI
(ÎLLIN VAR N¹NAST ORÈIN TËM EFTIR
MIKIL FAGNAÈARL¾TI OG BÒIÈ VAR
AÈ SLÎKKVA MEST AF LJËSUNUM Å
(ÎLLINNI «LAFUR BIRTIST Ö¹ MEÈ
KAMPAVÅNSFLÎSKU OG SÅMA (ANN
SETTIST SÅÈAN NIÈUR FËR ÒR SKËN
UM OG HRINGDI HEIM
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 7),, &%22%,
&¾DDIST  JÒLÅ  Å B¾NUM )RVINE Å +ALIFORNÅU 7ILL
&ERRELL FÁKK SNEMMA ¹HUGA ¹ ÖVÅ AÈ KOMA FRAM EN ¹
MEÈAN HANN VAR Å MENNTASKËLA LÁK HANN SÁR AÈ ÖVÅ AÈ
KOMA MEÈ TILKYNNINGAR ¹ MORGNANA Å KALLKERFINU MEÈ
ÖVÅ AÈ BEITA ËLÅKUM RÎDDUM (ANN STOFNAÈI GRÅNHËP
¹SAMT FLEIRI GAMANLEIKURUM SEM SEINNA UNNU SVO
SAMAN Å 3ATURDAY .IGHT LIFE EN HANN HËF ÖAR STÎRF ¹RIÈ
 (ANN VAR Å FYRSTU TALINN VERA EINN S¹ VERSTI LEIKARI
SEM HEFÈI VERIÈ R¹ÈIN Å Ö¾TTINA EN HANN SKAUT FLJËTLEGA
KEPPINAUTUM SÅNUM REF FYRIR RASS MEÈ
EINSTÎKUM H¾FILEIKUM SÅNUM OG ER Å
DAG TALINN EINN S¹ BESTI GAMANLEIKARI
SEM 3ATURDAY .IGHT LIFE HEFUR GETIÈ AF
SÁR ¥ KVÎLD SJ¹UM VIÈ HANN Å MYNDINNI
!NCHORMAN 4HE ,EGEND OF 2ON "URG
UNDY SEM SÕND ER ¹ 3TÎÈ  BÅË KL 

6)¨ 4+)¨

Frumbyggjalífið freistandi
3JËNVARPIÈ SÕNIR Å KVÎLD NÕJA ÅSLENSKA HEIMILDAMYND
¥SMANNINN ¶EIR 2EYNIR 4RAUSTASON OG ,ÕÈUR RNASON
FYLGDUST MEÈ 3IGURÈI 0ÁTURSSYNI ¹ 'R¾NLANDI Å FJÎGUR
¹R ¹ÈUR EN AÈ MYNDIN VARÈ AÈ VERULEIKA b¶ETTA ER
MAÈUR SEM YFIRGAF HIÈ VESTR¾NA VELMEGUNARSAMFÁLAG
OG FËR TIL AUSTURSTRANDAR 'R¾NLANDS ÖAR SEM HANN
LIFIR BARA Å VEIÈIMANNASAMFÁLAGI m ÒTSKÕRÈI
,ÕÈUR b¶AÈ ERU EKKI NEMA ÖRJÒ ÖÒSUND
MANNS SEM BÒA ¹ ALLRI AUSTURSTRÎNDINNI ¶ETTA
ER N¹NAST FRUMBYGGJASAMFÁLAG ÖËTT ÖETTA SÁ
EKKI NEMA KLUKKUTÅMA FLUG m SAGÈI HANN
,ÕÈUR OG 2EYNIR FËRU EINAR SEX FERÈIR TIL
'R¾NLANDS OG SEGIR ,ÕÈUR EKKI ANNAÈ H¾GT
EN AÈ HEILLAST AF UMHVERFINU b¶ETTA ER MJÎG
FRJ¹LST EINFALT OG Ö¾GILEGT LÅF AÈ MÎRGU LEYTI
¶ETTA ER BARA ALGJÎRLEGA ANNAR MENNINGAR
HEIMUR m SAGÈI HANN

,ÕÈUR KVEÈST SJ¹LFUR HAFA ÅHUGAÈ AÈ FETA Å
FËTSPOR 3IGURÈAR b¡G HUGSAÈI AÈEINS UM ÖAÈ
HVORT ÖAÈ V¾RI EKKI BARA BETRA AÈ VERA ÖARNA
HINUM MEGIN OG H¾TTA ÖESSU RUGLI ÎLLU %N ÖAÈ
ER ERFITT AÈ FARA MEÈ BÎRN ÖARNA YFIR OG HUND
INN MINN GET ÁG EKKI TEKIÈ MEÈ MÁR HANN
ER ALLT OF LINUR Å ÖAÈ m SAGÈI ,ÕÈUR OG HLË b%N
ÖAÈ GETUR VEL VERIÈ ÖEGAR BÎRNIN ERU ORÈIN
STËR OG ÁG ER KOMINN MEÈ ST¾RRI HUNDm
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!NNAR LEIKSTJËRA
MYNDARINNAR SEGIST
SJ¹LFUR HAFA FREISTAST TIL
AÈ FLYTJAST TIL FRUM
BYGGJASAMFÁLAGSINS

3IGURÈUR 0ÁTURS
SON GAF VESTR¾NA
VELMEGUN UPP ¹
B¹TINN OG SETTIST AÈ Å
VEIÈIMANNASAMFÁLAGI
¹ 'R¾NLANDI
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 VARP FORSETA ¥SLANDS «LAFS
2AGNARS 'RÅMSSONAR !È ¹VARPINU LOKNU
VERÈUR ¹GRIP ÖESS FLUTT ¹ T¹KNM¹LI 4EXTAÈ ¹
SÅÈU  Å 4EXTAVARPI

 3VIPMYNDIR AF INNLENDUM
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 .Õ¹RSTËNLEIKAR Å 6ÅNARBORG
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 «SKABRUNNUR
 (ESTASTELPAN
 $ANSKEPPNIN
 &RÁTTIR
 ¥SMAÈURINN
 3TR¹KARNIR OKKAR
 %DDA  3KÎPUN HEIMSINS
 (ANDAN HAFSINS "EYOND THE 3EA
 $AGSKR¹RLOK
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ÖAR SEM LEIÈTOGAR STJËRNM¹LAFLOKKANNA
M¾TA TIL H¹DEGISVERÈAR Å SÅNU FÅNASTA PÒSSI
¶EIR GERA UPP ¹RIÈ SEM ER AÈ LÅÈA B¾ÈI ¹
PËLITÅSKUM OG PERSËNULEGUM NËTUM

 &RÁTTAANN¹LL  (RAÈUR

OG AÈGENGILEGUR H¹TÅÈARÖ¹TTUR ÖAR SEM
FRÁTTAMENN FRÁTTASTOFU 3TÎÈVAR  RIFJA UPP
EINS OG ÖEIM EINUM ER LAGIÈ HELSTU
VIÈBURÈI ¹RSINS B¾ÈI INNLENDA OG ERLENDA

 VARP FORSETA ÅSLAND
 %DDIES -ILLION $OLLLAR #OOK /FF
5NGI KOKKURINN &JÎLSKYLDUMYND FR¹ $ISNEY
UM  ¹RA STR¹K SEM HELDUR AÈ FRAMTÅÈ SÅN
LIGGI Å HAFNABOLTA EINS OG ALLRA VINANNA %N
SVO KEMST HANN AÈ ÖVÅ AÈ HANN ER ÎÈRUVÅSI
EN ALLIR HINIR ÖVÅ H¾FILEIKAR HANS OG ¹STRÅÈA
LIGGJA Å MATREIÈSLUNNI !ÈALHLUTVERK 4AYLOR
"ALL 2OSE -C)VER ,EIKSTJËRI 0AUL (OEN
 ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 4ÅSKUH¹TÅÈ !RMANI %MPORIO
!RMANI 2ED m/NE .IGHT /NLYn 5PPTAKA
FR¹ %ARLS #OURT Å ,ONDON ¹ %NGLANDI FR¹
ÖVÅ Å SEPTEMBER EN ÖAR FËR FRAM GL¾SILEG
TÅSKUSÕNING ¹ VEGUM %MPORIO !RMANI
&JÎLMÎRG STËRSTIRNI VORU VIÈSTÎDD ENDA
STËRVIÈBURÈUR Å TÅSKUHEIMINUM

 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 "Ë OG 3INFË ¶AÈ ER HINN
¹STS¾LI SÎNGVARI "JÎRGVIN (ALLDËRSSON
SEM PRÕÈIR SKJ¹INN ¹ NÕ¹RSKVÎLD ¹SAMT
3INFËNÅUHLJËMSVEIT ¥SLANDS 5M ER AÈ R¾ÈA
UPPTÎKU AF TËNLEIKUM SEM FRAM FËRU FYRR
¹ ¹RINU OG SÕNDI HINN GOÈSAGNAKENNDI "Ë
ALLAR SÅNAR BESTU HLIÈAR 
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 4RUE ,IES "ÎNNUÈ BÎRNUM
 3ECRET 7INDOW
 4HE )NTERPRETER

FRAMHALD MYNDARINNAR /CEANS %LEVEN (ÒN
SEGIR FR¹ $ANNY /CEAN SEM SAFNAR SAMAN
HËP AF ÖJËFUM OG SVIKAHRÎPPUM Å .EW
9ORK ¶AÈAN LIGGUR LEIÈ ÖEIRRA TIL !MSTERDAM
2ËM OG 0ARÅSAR ÖAR SEM ÖRJÒ STËR R¹N LIGGJA
FYRIR EN ÖAÈ REYNIR ¹ K¾NSKU HËPSINS AÈ
YFIRSTÅGA Ö¾R HINDRANIR SEM ¹ VEGINUM
VERÈA !ÈALHLUTVERK 'EORGE #LOONEY *ULIA
2OBERTS "RAD 0ITT #ATHERINE :ETA *ONES %D
+ROSS ,EIKSTJËRI 3TEVEN 3ODERBERGH 
,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 )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






&RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
¥SLAND Å DAG
3EINFELD 

4EKINN E ¥ KVÎLD F¹UM VIÈ AÈ SJ¹
TVO HREKKI FR¹ !UDDA &ËRNARLÎMB KVÎLDSINS
ERU ÖAU %VA -ARÅA ÒR +ASTLJËSINU OG SJ¹LFUR
STËRSÎNGVARINN "JÎRGVIN (ALLDËRSSON

 .OKIA .EW 9EARS 
 -46 -OVIE !WRDS 
E  DÎGUNUM FËRU FRAM HIN ¹RLEGU
KVIKMYNDAVERÈLAUN -46 STÎÈVARINNAR
ÖAR SEM ALLAR SK¾RUSTU STJÎRNUR
KVIKMYNDABRANSANS M¾TTU ¹ SV¾ÈIÈ

 !MERICAN $AD 
 3UPERNATURAL  E
0ROVENANCE 9FIRN¹TTÒRULEGIR Ö¾TTIR AF BESTU
GERÈ "R¾ÈURNIR 3AM OG $EAN HAFA FR¹
BARN¾SKU HJ¹LPAÈ FÎÈUR ÖEIRRA AÈ FINNA ILLU
ÎFLIN SEM MYRTU MËÈUR ÖEIRRA %INN DAGINN
HVERFUR FAÈIR ÖEIRRA OG FARA ÖEIR BR¾ÈUR
Å MIKIÈ FERÈALAG TIL ÖESS AÈ FINNA FÎÈUR
SINN  MEÈAN 3AM OG $EAN LEITA UPPI
VÅSBENDINGAR SEM ÖEIR HAFA FUNDIÈ LENDA
ÖEIR Å ALLS KYNS ILLUM ÎFLUM SEM ÖEIR ERU
STAÈR¹ÈNIR Å AÈ STÎÈVA "ÎNNUÈ BÎRNUM

 3UPERNATURAL  E $EAD
-ANS "LOOD 9FIRN¹TTÒRULEGIR Ö¾TTIR AF BESTU
GERÈ "R¾ÈURNIR 3AM OG $EAN HAFA FR¹
BARN¾SKU HJ¹LPAÈ FÎÈUR ÖEIRRA AÈ FINNA ILLU
ÎFLIN SEM MYRTU MËÈUR ÖEIRRA %INN DAGINN
HVERFUR FAÈIR ÖEIRRA OG FARA ÖEIR BR¾ÈUR Å
MIKIÈ FERÈALAG TIL ÖESS AÈ FINNA FÎÈUR SINN
 MEÈAN 3AM OG $EAN ELTA VÅSBENDINGAR
SEM ÖEIR HAFA FUNDIÈ LENDA ÖEIR Å ALLS KYNS
ILLUM ÎFLUM SEM ÖEIR ERU STAÈR¹ÈNIR Å AÈ
STÎÈVA "ÎNNUÈ BÎRNUM

BÎRNUM

GAMANÖ¹TTARÎÈ

 7ILL  'RACE E
 7ILL  'RACE E
 ,IVERPOOL "OLTON "EIN ÒTSENDING
FR¹ LEIK ,IVERPOOL OG "OLTON 7ANDERERS Å
ENSKU ÒRVALSDEILDINNI

 )NNLIT  ÒTLIT E (ÎNNUNAR OG
LÅFSSTÅLSÖ¹TTUR

 'AME TÅVÅ E 3VERRIR "ERGMANN
OG «LAFUR ¶ËR *ËELS SON FJALLA UM ALLT ÖAÈ
NÕJASTA Å T¾KNI TÎLVUM OG TÎLVULEIKJUM
 "EVERLY (ILLS  "ANDARÅSK
UNGLINGASERÅA
 2ACHAEL 2AY 'L¾NÕIR SPJALLÖ¾TTIR
 7ILL  'RACE "ANDARÅSK
GAMANSERÅA

 7ILL  'RACE "ANDARÅSK
GAMANSERÅA

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 *UST $EAL
 /NE 4REE (ILL
 3URVIVOR #OOK )SLANDS
,OKAÖ¹TTUR

 ,AW  /RDER
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 #OVERT /NE 4HE (ADES &ACTOR E
3EINNI 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

 "EVERLY (ILLS  E
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 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 )F ) (AD 9OU )F ) (AD 9OU "ÎNNUÈ
 !BOUT 3CHMIDT
 3ALSA
 &OYLES 7AR 
 &RÁTTIR
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 2ACHAEL 2AY E
 6ENNI 0¹ER E .Õ ÅSLENSK

T

 "ARNATÅMI 3TÎÈVAR 
 (¹DEGISFRÁTTIR
 +RYDDSÅLD  (¹TÅÈARUMR¾ÈUR

T

 -ORGUNSJËNVARP BARNANNA
 'URRA GRÅS 0EPPA 0IG
 "RUMMI "RUM
 +ËALABR¾ÈUR
 !RTHÒR !RTHUR
 +IRSUBERJATRÁÈ 4HE #HERRY 4HREE
 4OBBI TVISVAR 
 $ULARFULLA N¹TTSKRÅMSLIÈ
 VINTÕRI (# !NDERSEN
 &ROSTRËSIR  5PPTAKA

3+*2%)..

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

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 3TR¹KARNIR Å 2EADING E
 ¶RUMUSKOT
 ,IVERPOOL "OLTON BEINT
 2EADING 7EST (AM BEINT
 .EWCASTLE -AN 5TD BEINT
 0ORTSMOUTH 4OTTENHAM
 -AN #ITY %VERTON
 ,IVERPOOL "OLTON
 $AGSKR¹RLOK

T

 3TR¹KARNIR OKKAR
3*«.6!20)¨

3*«.6!20)¨



35..5$!'52  DESEMBER 

T

6)¨ -,5- -%¨ ²RSLITA
LEIKNUM ¹ (-   3µ.
+, 

¥ +6®,$
34®¨  +, 
b"*®2'6). /' 3).&«.¥!.m
"JÎRGVIN (ALLDËRSSON HÁLT EIN
HVERJA EFTIRMINNILEGUSTU TËNLEIKA
¹RSINS  ÖEGAR HANN TROÈFYLLTI
,AUGARDALSHÎLLINA ¹ ÖRENNUM
STËRTËNLEIKUM ¹ HAUSTM¹NUÈUM
 TËNLEIKUNUM NAUT ÖESSI ¹STS¾LI
D¾GURLAGASÎNGVARI FULLTINGIS
3INFËNÅUHLJËMSVEITAR ¥SLANDS OG
BAUÈ UPP ¹ SAFN SINNA D¹ÈUSTU
SÎNGVA FR¹ N¹L¾GT FJÎGURRA ¹RATUGA
LÎNGUM SÎNGFERLI SÅNUM 4IL AÈ
KËRËNA TËNLEIKANA Ö¹ KALLAÈI "Ë
EINS OG "JÎRGVIN ER GJARNAN KALLAÈUR UPP ¹ SVIÈ TIL SÅN VALINKUNNA SÎNGVARA
OG SÎNG MEÈ ÖEIM DÒETTA M¹ ÖAR NEFNA 3TEF¹N (ILMARSSON OG BÎRNIN HANS
ÖAU 3VÎLU OG +RUMMA 4ËNLEIKARNIR VORU ALLIR TEKNIR UPP OG VAR Å ENGU SPARAÈ
TIL AÈ UPPTAKAN B¾ÈI MYND OG HLJËÈ YRÈI SEM BEST ÒR GARÈI GERÈ OG BIRTIST
AFRAKSTURINN NÒ Å ÖESSUM TVEGGJA KLUKKUSTUNDA LANGA H¹TÅÈARÖ¾TTI

5PPTAKA FR¹ ÒRSLITALEIKNUM ¹ ( Å ¶ÕSKALANDI ¶AR SEM M¾TTUST
¥TALIR OG &RAKKAR Å SÅÈASTA ALVÎRUKNATT
SPYRNULEIK :INEDINES :IDANES -ARGIR
BJUGGUST VIÈ AÈ SJ¹ :IDANE TAKA GULLIÈ
¹ (- ¹ SÅÈASTA ¹RI OG LJÒKA ÖAR MEÈ
GL¾SILEGUM FERLI
SÅNUM %KKI FËR SEM
HORFÈI ÖVÅ HANN
BRAUT HROTTALEGA ¹
MËTHERJA SÅNUM MEÈ
ÖVÅ AÈ SKALLA HANN
OG STËÈ HEIMURINN ¹
ÎNDINNI &YRIR VIKIÈ FÁKK
:IDANE MEIRI FJÎL
MIÈLAATHYGLI EN HANN
HEFÈI ËRAÈ FYRIR ÖËTT ÖAÈ
HAFI ÎRUGGLEGA EKKI VERIÈ
¹ST¾ÈAN FYRIR BROTINU

23  &-   
 +LUKKUR LANDSINS
 3INFËNÅA NR  EFTIR ,UDWIG VAN
"EETHOVEN
 'UÈSÖJËNUSTA Å $ËMKIRKJUNNI
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 VARP FORSETA ¥SLANDS
 &ÎGNUÈUR
 &AGRAR HEYRÈI ÁG RADDIRNAR
 !F GÎMLUM MERG
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 5NGIR PÅANISTAR
  KROSSGÎTUM
 +VÎLDFRÁTTIR
 "ROTTN¹MIÈ ÒR KVENNABÒRINU

 ¥SLANDS ÖÒSUND ¹R
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 .Õ¹RSKONSERT
 $RENGURINN OG DULARÎFLIN 5M
'UNNAR 'UNNARSSON SK¹LD
 &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

 +RAFTASPORT 3TERKASTI MAÈUR
¥SLANDS  3VIPMYNDIR FR¹ KEPPNINNI UM
STERKASTA MANN ¥SLANDS ¹RIÈ  ¶ESSI
KEPPNI ER ORÈIN FASTUR LIÈUR Å ÅÖRËTTAFLËRUNNI
HÁRLENDIS OG MARGA KRAFTAKARLA DREYMIR UM
AÈ FETA Å FËTSPOR *ËNS 0¹LS 3IGMARSSONAR OG
-AGNÒSAR 6ERS -AGNÒSSONAR Å AFLRAUNUM

 ."! DEILDIN ,! ,AKERS -IAMI
²TSENDING FR¹ LEIK ,! ,AKERS OG -IAMI (EAT
SEM FRAM FËR ¹ ANNAN Å JËLUM
 ¥SLANDSMËTIÈ Å GOLFI 
3AMANTEKT AF ÖVÅ HELSTA FR¹ ¥SLANDSMËTINU
Å HÎGGLEIK 3VIPMYNDIR FR¹ LOKASPRETTINUM Å
B¾ÈI KARLA OG KVENNAFLOKKI ¹SAMT HELSTU
TILÖRIFUNUM OG VIÈTÎLUM VIÈ KEPPENDUR

 )NNLENDUR ÅÖRËTTAANN¹LL 
)NNLENDUR ÅÖRËTTAANN¹LL 

 %RLENDUR ÅÖRËTTAANN¹LL 
%RLENDUR ÅÖRËTTAANN¹LL 

 (-  ¥TALÅA &RAKKLAND
      
  &IFA 7ORLD #UP /FFICAL &I

Styrkir til nemenda

 &IFA 7ORLD #UP /FFICAL &ILM

 &OOTBALL )CONS &OOTBALL )CONS
 7ORLD 0OKER 4OUR  7ORLD 0OKER
4OUR ,ADIES .IGHT  0ËKER NÕTUR ÎRT VAXANDI
VINS¾LDA UM HEIM ALLAN OG ER ¥SLAND ÖAR
ENGIN UNDANTEKNING "ESTU PËKERSPILARAR
HEIMS ERU ATVINNUMENN Å GREININNI OG
SETJAST AÈ BORÈUM ¹ 7ORLD 0OKER 4OUR

á framhaldsstigi háskólanáms

 .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

Landsvirkjun er í hópi stærstu fyrirtækja
landsins. Fyrirtækið býður viðskiptavinum
bestu lausnir í orkumálum og tryggir með
því grundvöll nútíma lífsgæða.

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

Landsvirkjun fæst við fjölbreytt rannsóknarstarf á sviði náttúruvísinda, verkfræði og
orkumála. Það er helsti raforkuframleiðandi
landsins og er í forystu fyrir byggingu orkuvera sem hafa í gegnum tíðina verið meðal
stæstu framkvæmda í landinu. Landsvirkjun
rekur umfangsmikla fjármálastarfsemi á
alþjóðamarkaði vegna fjármögnunar á verkefnum fyrirtækisins.

 $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

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

Hjá Landsvirkjun starfa rúmlega 200 manns
með fjölbreytta menntun. Dótturfélög eru
þrjú talsins og er Landsnet þeirra stærst. Þá
á Landsvirkjun hlutdeild í mörgum félögum,
innlendum og erlendum, á sviði orkumála,
fjarskipta, ráðgjafar og framkvæmda.
Landsvirkjun stefnir að því á hverjum tíma
að vera í fararbroddi í framsækinni nútíma
stjórnun og leggur áherslu á jafnrétti og
tækifæri til starfsþróunar.
PI PAR • SÍA • 60779

 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

Á hverju ári veitir Landsvirkjun styrki til nemenda á framhaldsstigi háskólanáms sem eru
að vinna að lokaverkefnum í meistara- og doktorsnámi. Á árinu 2007 verður varið allt að
4 milljónum króna í námsstyrki og verður styrkjunum úthlutað í apríl næstkomandi. Hver
styrkur verður að lágmarki 400 þúsund krónur.
Markmiðið með námsstyrkjunum er að efla menntun og hvetja til rannsókna á hinum margvíslegu sviðum sem tengjast starfsemi Landsvirkjunar. Umsækjendur eru sérstaklega hvattir
til að kynna sér hina fjölbreyttu starfsemi Landsvirkjunar á vefsíðu fyrirtækisins. Styrkjunum
er ætlað að standa undir hluta af kostnaði við lokaverkefni sem hafin eru eða munu hefjast á
árinu 2007.
Umsækjendur þurfa að leggja fram lýsingu á verkefninu, meðmæli leiðbeinanda og rökstuðning fyrir því að verkefnið tengist starfsemi Landsvirkjunar. Umsóknum ásamt fylgigögnum skal skilað á skrifstofu Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, merktum:
„Námsstyrkir Landsvirkjunar 2007“.
Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar um styrkveitinguna og starfsemi Landsvikjunar er
að finna á vefsíðu Landsvirkjunar, www.lv.is.
Fyrirspurnir má senda á netfangið styrkir@lv.is.
Umsóknarfrestur er til 15. janúar 2007.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.
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&¾DDIST  MAÅ  Å /NTARIO +ANADA (ANN HËF
FERIL SINN Å SJËNVARPI EN ¹RIÈ  FËR HANN
AÈ BIRTAST Å 3ATURDAY .IGHT ,IVE Ö¹TTUNUM
OG STARFAÈI ÖAR VIÈ MIKLAR VINS¾LDIR Å SEX
¹R (ANN G¾DDI MARGAR EFTIRMINNILEGAR
PERSËNUR LÅFI EINS 7AYNE #AMBELL SEM
HANN F¾RÈI EINMITT YFIR ¹ HVÅTA TJALDIÈ
Å KVIKMYNDINNI 7AYNES 7ORLD ¹RIÈ
 (ANN GERÈIR EINNIG MYNDIRNAR
7AYNES 7ORLD  3O ) -ARRIED AN !XE
-URDERER OG !USTIN 0OWERS MYNDIRNAR
(ANN ER ÖEKKTUR FYRIR AÈ BREGÈA SÁR Å
MÎRG GERVI Å HVERRI KVIKMYND OG GERIR
HANN ÖAÈ EINMITT Å MYNDINNI !USTIN
0OWERS 'OLDBEMBER SEM SÕND ER ¹
3KJ¹ EINUM KL  Å KVÎLD

%++) -)33! !&

3*«.6!20)¨
 -ORGUNSTUNDIN OKKAR
 3AMMI BRUNAVÎRÈUR
 "ITTE NÒ 
 $ISNEYSTUNDIN
 3TJ¹NI  3TANLEY
 3ÅGILDAR TEIKNIMYNDIR
 (ERKÒLES 
 'EIM¹LFURINN 'ÅGUR 
 &R¾KNIR FERÈALANGAR
 !LLT UM DÕRIN 
 *ËLABALL 3TUNDARINNAR OKKAR
 3TUNDIN OKKAR 
 -ËTORSPORT 
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 &ORMÒLUANN¹LL 
 2YDER BIKARINN Å GOLFI
 ¥ÖRËTTAANN¹LL
 (LÁ
 VARP FORS¾TISR¹ÈHERRA 'EIRS (

 (¹DEGISFRÁTTIR
 'ARFIELD 4HE -OVIE
 +RYDDSÅLD  (¹TÅÈARUMR¾ÈUR
ÖAR SEM LEIÈTOGAR STJËRNM¹LAFLOKKANNA
M¾TA TIL H¹DEGISVERÈAR Å SÅNU FÅNASTA PÒSSI
¶EIR GERA UPP ¹RIÈ SEM ER AÈ LÅÈA B¾ÈI ¹
PËLITÅSKUM OG PERSËNULEGUM NËTUM

 6IRGINIAS 2UN
 (,¡
 VARP FORS¾TISR¹ÈHERRA
 &RÁTTAANN¹LL  (RAÈUR OG
AÈGENGILEGUR H¹TÅÈARÖ¹TTUR ÖAR SEM
FRÁTTAMENN FRÁTTASTOFU 3TÎÈVAR  RIFJA UPP
EINS OG ÖEIM EINUM ER LAGIÈ HELSTU
VIÈBURÈI ¹RSINS B¾ÈI INNLENDA OG ERLENDA
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 6ANITY &AIR "ÎNNUÈ BÎRNUM
 !LONG #AME 0OLLY
 3OMETHINGS 'OTTA 'IVE
 (OPE &LOATS
 !LONG #AME 0OLLY
 3OMETHINGS 'OTTA 'IVE
 (OPE &LOATS
 6ANITY &AIR "ÎNNUÈ BÎRNUM
 &ATAL !TTRACTION "ÎNNUÈ BÎRNUM
 2AIDERS OF THE ,OST !RK "ÎNNUÈ
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 )NDIANA *ONES AND THE 4EMPLE OF
$OOM E "ÎNNUÈ BÎRNUM

"EACH Ö¹TTUNUM ER FLUTT TIL ,! OG ER ¹
LEIÈINNI Å SKËLA-EÈ SKËLANUM HEFUR HÒN
R¹ÈIÈ SIG Å VINNU HJ¹ HINU VINS¾LA TÅMARITI
4EEN 6OGUE ¥ ÖESSARI Ö¹TTARÎÈ F¹UM VIÈ
AÈ FYLGJAST MEÈ ,AUREN Å HINU DAGLEGA LÅFI
ÖAR SEM HÒN REYNIR AÈ SAMEINA SKËLANN
VINNUNA OG VININA

 3EINFELD  E 'EORG BYRJAR AÈ
LEITA SÁR AÈ VINNU OG KEMST Å VIÈTAL OG *ERRY
GRUNAR AÈ "ANYA SÁ AÈ VERÈA VINS¾LLI EN
HANN +RAMER PRËFAR NÕJA TEGUND AF RAKS¹PU
SEM ER REYNDAR SMJÎR OG %LAINE H¾TTIR MEÈ
K¾RASTANUM Å FLUGVÁL YFIR !TLANTSHAFINU
 3EINFELD  E
 &OUR +INGS E $REPFYNDNIR

1UEEN

 4EKINN E 3KEMMTIKRAFTURINN OG

 4HE 6ILLAGE ¶ORPIÈ "ÎNNUÈ

SJËNVARPSSTJARNAN !UÈUNN "LÎNDAL STJËRNAR
Ö¾TTINUM 4EKINN Ö¾TTI SEM ER Å ANDA
0UNKD MEÈ !SHTON +UTCHER

 4HE 3TEPFORD 7IVES "ÎNNUÈ
BÎRNUM

 .Õ¹RSBOMBA &ËSTBR¾ÈRA
 4URNER  (OOCH ,ÎGGAN OG
HUNDURINN "ÎNNUÈ BÎRNUM

BÎRNUM

 -AN 3TROKE 7OMAN  -AÈUR

34®¨  "¥«

 4EKINN E 4RYGGVI 'UÈMUNDSSON
 4HE (ILLS E ,AUREN ÒR ,AGUNA

 #ONFESSIONS OF A 4EENAGE $RAMA

BRÎNDURUM 3TELPNANNA VINS¾LU EN ÖESS
M¹ GETA AÈ Ö¹TTURINN VAR VALINN BESTI LEIKNI
Ö¹TTURINN ¹ %DDUVERÈLAUNUNUM 

 RAMËTASKAUP 3JËNVARPSINS
 &ROSTRËSIR 
 RAMËTAKVEÈJA FR¹ 2ÅKISÒTVARPINU
 &ROSTRËSIR  FRAMHALD
 ¶AÈ GERIST EKKI BETRA
 4ODMOBILE ¹ TËNLEIKUM
 $AGSKR¹RLOK

 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 !MZING 2ACE OG
3URVIVOR

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

 3VIPMYNDIR AF INNLENDUM

T
&ATAL !TTRACTION 34®¨

3ECRETS

 "ESTU 3TELPURNAR "ROT AF BESTU

 3VIPMYNDIR AF ERLENDUM
VETTVANGI 4EXTAÈ ¹ SÅÈU  Å 4EXTAVARPI



 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 +ÎNNUÈURINN $ËRA
 +APTEINN SKÎGULTÎNN
 "RATZ
 (ARRY 0OTTER AND THE #HAMBER OF

(AARDE 4EXTAÈ ¹ SÅÈU  Å 4EXTAVARPI
VETTVANGI 4EXTAÈ ¹ SÅÈU  Å 4EXTAVARPI
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+ONA $REPFYNDINN BRESKUR GRÅNÖ¹TTUR
MEÈ STUTTUM ATRIÈUM SEM FJALLA ¹ EINN
EÈA ANNAN H¹TT UM KOSTULEG OG MARGFLËKIN
SAMSKIPTI KYNJANNA ¶¹TTURINN SLË Å GEGN
ÖEGAR HANN VAR FRUMSÕNDUR Å "RETLANDI Å FYRRA
OG HEFUR VERIÈ LÕST SEM BLÎNDU AF HINUM
VINS¾LU 3KETCH 3HOW OG ,ITTLE "RITAIN ENDA
GETUR HÒMORINN OG HUGMYNDAFLUGIÈ ¹
KÎFLUM ORÈIÈ ¾ÈI SÒRT OG LANG SËTT EINS OG
"RETANUM EINUM ER LAGIÈ 

 0EPPER $ENNIS E
 3IRKUS 2VK E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 3OUTH 0ARK E
 #HAPPELLES 3HOW  E
 7HAT ,IES "ENEATH 5NDIR NIÈRI
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

 -AN 3TROKE 7OMAN  -AÈUR
+ONA $REPFYNDINN BRESKUR GRÅNÖ¹TTUR
MEÈ STUTTUM ATRIÈUM SEM FJALLA ¹ EINN
EÈA ANNAN H¹TT UM KOSTULEG OG MARGFLËKIN
SAMSKIPTI KYNJANNA

 .Õ¹RSBOMBA &ËSTBR¾ÈRA
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 &ATAL !TTRACTION E (¾TTULEG

TËNLISTARÖ¹TTUR ÖAR SEM SÎNG STJARNAN (EIÈA
KYNNIR VINS¾LUSTU TËNLISTINA ¹ ¥SLANDI Å DAG
OG F¾R TIL SÅN GËÈA GESTI

 4HE "ACHELOR 6))) E "ANDARÅSK
RAUNVERULEIKASERÅA
 4HE "ACHELOR 6))) E 4ËLF STÒLKUR
ERU EFTIR OG 4RAVIS FER MEÈ Ö¾R Å TVEIMUR
HËPUM Å RËMANTÅSKAR FERÈIR 3TÒLKURNAR ERU
ÖEGAR FARNAR AÈ SÕNA KL¾RNAR OG BERJAST UM
ATHYGLI PIPARSVEINSINS ¥ KVÎLD SENDIR 4RAVIS
FJËRAR STÒLKUR HEIM EN ¹TTA F¹ RËS

 /UT OF 0RACTICE E
 ,OVE )NC E
 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY
E &IMM SAMKYNHNEIGÈAR TÅSKULÎGGUR ÖEFA
UPPI LÒÈALEGA GAURA OG BREYTA ÖEIM Å FLOTTA
FÕRA

 !MERICAkS .EXT 4OP -ODEL 6) E
 6EGAS 6ACATION &R¹B¾R
GAMANMYND FR¹  UM HINA GEGGJUÈU
'RISWOLD FJÎLSKYLDU SEM NÒ FER Å FRÅ TIL ,AS
6EGAS

 2OCK 3TAR ¥SLAND E 2ISATËNLEIKAR
ÖAR SEM ALLAR HETJURNAR ÒR 2OCK 3TAR
3UPERNOVA HITTAST Å FYRSTA SINN SÅÈAN
Ö¹TTUNUM LAUK -AGNI $ILANA 4OBY 3TORM
OG HÒSBANDIÈ ÒR 2OCK 3TAR 3UPERNOVA FARA
¹ KOSTUM Å TROÈFULLRI ,AUGARDALSHÎLL
 !USTIN 0OWERS IN 'OLDMEMBER
'EGGJUÈ GRÅNMYND FR¹ ¹RINU  UM
LEYNIÖJËNUSTUMANNINN !USTIN 0OWERS
!ÈALHLUTVERKIN LEIKA -IKE -YERS "EYONCÁ
3ETH 'REEN OG 6ERNE 4ROYER
 5P #LOSE  0ERSONAL
 4(%-
 #OVERT /NE 4HE (ADES &ACTOR E
 ,AW  /RDER E
 4HE 2EAL (OUSEWIVES OF /RANGE
#OUNTY E

 "ATTLESTAR 'ALACTICA E
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&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 
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$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

KYNNI 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 4OPPSKÅFAN E 'L¾NÕR

T

 .Õ¹RSBOMBA
&ËSTBR¾ÈRA 34®¨ 

¡G SKAMMAST MÅN FYRIR AÈ VIÈURKENNA AÈ ÁG FYLGIST EKKI MJÎG
¹HUGAVERÈARI ¹ ¹RSGRUNDVELLI EN FR¹ DEGI TIL DAGS &RÁTTAANN¹LAR GERA
GRANNT MEÈ FRÁTTUM 4IL ÖESS LIGGJA ÕMSAR ¹ST¾ÈUR
FRÁTTIR DAGSINS AÈ SAGNFR¾ÈI ¹RSINS TAKA ÒT
STUNDUM ER ÁG FJARRI SJËNVARPI ¹ ÎLLUM
ÖAÈ SEM ER MARKVERT OG SLEPPA HINU GEFA
FRÁTTATÅMUM SJËNVARPSSTÎÈVANNA STUNDUM
HNITMIÈAÈA SAMANTEKT AF ATBURÈUM SEM
LANGAR MIG BARA AÈ HORFA ¹ ENDURSÕN
SILUÈUST ¹FRAM Å VIKUR JAFNVEL M¹NUÈI
%,¥. ()234 /'
INGAR ¹ UPP¹HALDSS¹PUNNI MINNI MILLI
-INNINGARGREIN ¹RSINS ER SKRIFUÈ ÖVÅ
*«(!..! 6)'$¥3
SEX OG ¹TTA OG EKKERT ANNAÈ OG STUNDUM
ÖÎKKUÈ UNNIN STÎRF OG KVATT MEÈ POMP
(*!,4!$«44)2
FINNST MÁR FRÁTTIRNAR HREINLEGA BARA EKKI
OG PRAGT !NN¹LLINN VERÈUR LÅKA TIL ÖESS AÈ
%25 !..,!¨!2
NEITT ¹HUGAVERÈAR 6IÈSKIPTI MEÈ FYRIRT¾KI
ÁG LÅT ¹ ¹RIÈ HJ¹ SJ¹LFRI MÁR OG RIFJA UPP HVAÈ
!..,!&2¡44!
EIN SPRENGING Å VIÈBËT Å ¥RAK %IÈUR 3M¹RI
VAR AÈ GERAST HJ¹ MÁR ¹ MEÈAN ¹ ÖESSU STËÈ
+/.52
SKORAR MARK HVAÈ ER ANNAÈ NÕRRA ¡G ER
Å ÖJËÈFÁLAGINU OG HEIMINUM !NN¹LAR
HINSVEGAR ALVEG H¹È ÖVÅ AÈ HORFA ¹
ERU FR¹B¾RIR OG ¾TTU SKILIÈ AÈ KOMAST Å
FRÁTTAANN¹LA SJËNVARPSSTÎÈVANNA ¹
ANN¹LA !NN¹LL ¹RATUGARINS ANN¹LL ALD
GAML¹RSKVÎLD ¡G HEF JAFNVEL SETIÈ
ARINNAR ¶EGAR EITTHVAÈ ER ANN¹LAÈ ER
AF MÁR EFTIRRÁTTI OG ¹RAMËTABRENNUR
LOKSINS H¾GT AÈ TAKA MARK ¹ ÖVÅ 'ËÈ
TIL AÈ SJ¹ HVAÈ VAR HELST Å FRÁTTUM
¹RAMËT OG MEGI ÖAU KOMAST Å ANN¹LA
Å MAÅ ¹ ¹RINU SEM ER AÈ LÅÈA -ÁR
FYRIR FRÁTTALEYSI OG ALMENNA GLEÈI OG
FINNST FRÁTTIR EINHVERNVEGINN MIKLU
¹N¾GJU

 #HELSEA &ULHAM FR¹  DES
 3HEFF 5TD !RSENAL FR¹ 

T
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Minning þess víst skal þó vaka
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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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 ¹RAMËTUM HEFUR ÖAÈ LÎNGUM
VERIÈ GËÈUR OG GILDUR SIÈUR AÈ LÅTA
YFIR FARINN VEG OG RIFJA UPP ÖAÈ
MARKVERÈASTA SEM GERIST ¹ ¹RINU
SEM ER AÈ LÅÈA ¥ÖRËTTAFRÁTTAMENN
3ÕNAR HAFA STAÈIÈ VAKTINA MEÈ SËMA
OG S¾MD OG MUNU Å ÖESSUM TVEIM
UR Ö¹TTUM GERA UPP ¹RIÈ  Å
ÅÖRËTTUM FYRST HIÈ ÅSLENSKA OG SÅÈAN
ERLENDA !F MARKVERÈUM VIÈBURÈUM
SEM FARIÈ VERÈUR YFIR ER AÈ SJ¹LF
SÎGÈU ,ANDSBANKAMËTIÈ Å FËTBOLTA
(- Å ¶ÕSKALANDI FR¾KILEG FRAMGANGA
3P¹NARMEISTARANNA Å "ARCELONA
Å -EISTARADEILD %VRËPU FJÎLMÎRG
GOLFMËT B¾ÈI INNLEND OG ERLEND OG
MARGT MARGT FLEIRA ¥ÖRËTTA¹RIÈ 
Å HNOTSKURN ¹ 3ÕN

 53 0'! 
 ¥SLANDSMËTIÈ Å GOLFI 
3AMANTEKT AF ÖVÅ HELSTA FR¹ ¥SLANDSMËTINU
Å HÎGGLEIK 3VIPMYNDIR FR¹ LOKASPRETTINUM Å
B¾ÈI KARLA OG KVENNAFLOKKI ¹SAMT HELSTU
TILÖRIFUNUM OG VIÈTÎLUM VIÈ KEPPENDUR

 +RAFTASPORT 3TERKASTI MAÈUR
¥SLANDS  ²TSENDING FR¹ KEPPNINNI UM
STERKASTA MANN ¥SLANDS ¹RIÈ  (EFÈ ER
ORÈIN FYRIR KEPPNUM SEM ÖESSARI HÁRLENDIS
OG KEPPNISGREINARNAR KUNNAR ¹HORFENDUM
 )NNLENDUR ÅÖRËTTAANN¹LL 
)NNLENDUR ÅÖRËTTAANN¹LL  3VIPMYNDIR
FR¹ ÅÖRËTTAVIÈBURÈUM AF INNLENDUM VETTVANGI
¹ ¹RINU  SEM HAFA VERIÈ SÁRSTAKLEGA
VALDIR AF ÅÖRËTTAFRÁTTAMÎNNUM 3ÕNAR

 %RLENDUR ÅÖRËTTAANN¹LL 
%RLENDUR ÅÖRËTTAANN¹LL  3VIPMYNDIR
FR¹ ÅÖRËTTAVIÈBURÈUM AF ERLENDUM VETTVANGI
SEM VALDIR HAFA VERIÈ SÁRSTAKLEGA AF
ÅÖRËTTAFRÁTTAMÎNNUM 3ÕNAR

 (-  ¥TALÅA &RAKKLAND
5PPTAKA FR¹ ÒRSLITALEIKNUM ¹ (-  Å
¶ÕSKALANDI ÖAR SEM M¾TTUST ¥TALIR OG &RAKKAR
Å SÅÈASTA ALVÎRUKNATTSPYRNULEIK :INEDINES
:IDANE

  &IFA 7ORLD #UP /FFICAL &I
 &IFA 7ORLD #UP /FFICAL &ILM ¶¹TTUR
UM LOKAKEPPNI (- Å KNATTSPYRNU SEM FRAM
FËR Å ¶ÕSKALANDI Å SUMAR

 ¥ÖRËTTA¹RIÈ 
 (,¡  $!'3+2
 )NNLENDUR ÅÖRËTTAANN¹LL 
)NNLENDUR ÅÖRËTTAANN¹LL 

 %RLENDUR ÅÖRËTTAANN¹LL 
%RLENDUR ÅÖRËTTAANN¹LL 

 .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

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
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RAMËTASKAUPINU
¥ 3*«.6!20).5 +, 
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¥ ¹RAMËTASKAUPI 3JËNVARPSINS ERU
EINS OG VANT ER SÕNDIR ATBURÈIR
OG PERSËNUR ¹RSINS SEM ER AÈ LÅÈA
Å SPÁSPEGLI ,EIKSTJËRI SKAUPSINS
AÈ ÖESSU SINN ER 2EYNIR ,YNGDAL
(ÎFUNDAR HANDRITS ERU (UGLEIKUR
$AGSSON ¶ORSTEINN 'UÈMUNDSSON
-ARGRÁT ®RNËLFSDËTTIR OG BR¾ÈURNIR
²LFUR OG !RI %LDJ¹RN
(LJËMSVEITIN &LÅS
SÁR UM TËNLISTINA
OG ÖAÈ KOMA
ËVENJU MARGIR
LEIKARAR FRAM
Å 3KAUPINU
EÈA RÒMLEGA
 3KAUPIÈ
ER TEXTAÈ ¹
SÅÈU  Å
4EXTAVARPI
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 &RÁTTIR
 -ORGUNANDAKT
 4ËNLIST AÈ MORGNI GAML¹RSDAGS
 &RÁTTIR
 0ITERAQ
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 b5MLIÈIÈ F¾RÈI OSS ¹RIÈ HÁRn
 RSLOKIN
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 3ÅÈASTI DAGUR ¹RSINS
 !FHENDING STYRKS ÒR 2ITHÎFUNDASJËÈI
2ÅKISÒTVARPSINS
 6EGIR LIGGJA TIL ALLRA ¹TTA
 .Õ¹RSKVEÈJUR

 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 (VAÈ GERÈIST ¹ ¹RINU
 (,¡
 'UÈSÖJËNUSTA Å (ALLGRÅMSKIRKJU
 ¶JËÈLAGAKVÎLD
 VARP FORS¾TISR¹ÈHERRA
 (AUKUR -ORTHENS MINNINGARTËN
LEIKAR
 4ÅMAMËT
 6EÈURFREGNIR
 -ANSTU GAMLA DAGA
 +AMPAVÅN OG KRISTALSGLÎS
 -¹NINN H¹TT ¹ HIMNI SKÅN
 +VEÈJA FR¹ 2ÅKISÒTVARPINU
 'LEÈILEGT ¹R
 .Õ¹RSTËNLIST TIL MORGUNS
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Syrgir seldan brúðarkjól
(VAÈ ER AÈ FRÁTTA -JÎG GOTT ER AÈ ¾FA VERKIÈ
$AGUR VONAR SEM VERÈUR FRUMSÕNT Å "ORGARLEIK
HÒSINU  JANÒAR

&2¡44)2 !& &«,+)
RNI 0ÁTUR *ËNSSON FORSTJËRI SÅMA
FYRIRT¾KISINS 6ODAFONE VARÈ FYRIR
BARÈINU ¹ HREKKJALËMUM ÖEGAR
HANN FAGNAÈI FERTUGSAFM¾LI SÅNU Å
DESEMBER .OKKRIR VINIR KUNNINGJAR
OG SAMSTARFSFÁLAGAR GERÈU SÁR LÅTIÈ
FYRIR OG M¹LUÈU SKRIFSTOFU FRAM
KV¾MDASTJËRANS FAGURBLEIKA OG
HENGDU UPP LJËSMYNDIR AF KAUÈA
FR¹ HINUM OG ÖESSUM TÅMABILUM Å
LÅFI HANS RNI 0ÁTUR
M¹TTI SÅÈAN HAFA
SIG ALLAN VIÈ AÈ
TAKA MYNDIRNAR
NIÈUR ¹ÈUR EN
HANN ÖURFTI AÈ
FARA ¹ MIKILV¾GAN
FUND EN EKKI FER
SÎGUM AF
ÖVÅ HVORT
SKRIFSTOFAN
SÁ ENN
BLEIK
6ELGENGNI 6ALDÅSAR «SKARSDËTTUR
HELDUR ¹FRAM EN HÒN ER EINS OG
MÎRGUM ¾TTI AÈ VERA KUNNUGT AÈ
KLIPPA STËRMYNDINA 6ANTAGE 0OINT
ÖAR SEM STËRLEIKARAR ¹ BORÈ VIÈ &OR
EST 7HITAKER OG 3IGOURNEY 7EAVER
ERU Å AÈALHLUTVERKUM 3AMKV¾MT
KVIKMYNDAVEFNUM IMDBCOM SITUR
KLIPPARINN EKKI AUÈUM HÎNDUM
ÖVÅ NÒ ÖEGAR HEFUR HÒN VERIÈ R¹ÈIN
TIL KVIKMYNDARINNAR 4HE /THER 3IDE
ÖAR SEM VERÈANDI ¥SLANDSVINURINN
2YAN 'OSLING ER Å EINU AÈALHLUT
VERKANNA 'OSLING LEIKUR SEM
KUNNUGT ER Å KVIKMYND $AGS +¹RA
'OODHEART EN FR¾GÈARSËL LEIKARANS
FER ÎRT H¾KKANDI Å (OLLYWOOD

&¹TT ÖYKIR HINUM NÕJU BLOGGURUM
SKEMMTILEGRA EN AÈ H¾LA SJ¹LFUM
SÁR FYRIR SITT FRÁTTANEF 3TEINGRÅMUR
3¾VARR «LAFSSON FER ÖAR FREMST
UR Å FLOKKI EN ÖEGAR $6 VAR SELT
FYRR Å VIKUNNI VORU MARGIR SEM
UNDRUÈUST AÈ EKKI SKYLDI STANDA
STAFUR ¹ BLOGGSÅÈU HANS UM ÖESSAR
HR¾RINGAR ¹ FJÎLMIÈLAMARKAÈINUM
ST¾ÈURNAR KOMU HINS VEGAR FLJËT
LEGA Å LJËS 3TEINGRÅM
UR
TALDI SIG HAFA SAGT FR¹
ÖESSU FYRIR MÎRGUM
M¹NUÈUM OG DREGUR
EKKI DUL ¹ AÈ ÖAR HAFI
HANN bSKÒBBAÈm
ALLA HELSTU FJÎL
MIÈLA LANDSINS
 FGG

6%)345 36!2)¨
3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 )NGIMUNDUR %INARSSON
 ®GMUNDUR *ËNASSON
 3PIKE ,EE

I0OD EÈA GEISLASPILARI 0LÎTUSPILARI

3TARF ,EIKKONA

(VAÈ ER SKEMMTILEGAST !È SJ¹ GËÈAR BÅË
MYNDIR OG LEIKSÕNINGAR OG VERA MEÈ FYNDNU
FËLKI

&JÎLSKYLDUHAGIR -JÎG MIKILV¾GIR ¡G ER
TRÒLOFUÈ c

(VAÈ ER LEIÈINLEGAST !È SJ¹ VONDAR LEIKSÕN
INGAR OG VERA MEÈ ËFYNDNU FËLKI

(VAÈAN ERTU 3TUNDUM HELD ÁG AÈ ÁG SÁ ÒR
GEIMNUM ÖVÅ ÁG GET VERIÈ SVO UTAN VIÈ MIG EN
¾TLI ÖAÈ c

(ELSTA AFREK &RUMSÕNINGIN ¹ !MADEUS VAR
V¾NTANLEGA SÅÈASTA AFREKIÈ MITT

!UGNLITUR "RÒNN

… fær Magni Ásgeirsson aftur og
enn á ný, en hann heldur af stað í
tónleikaferðalag með Rock Star:
Supernova um miðjan janúar og
á vafalaust eftir að heilla
áheyrendur upp úr skónum.

OG ÒTSÕNIÈ ÒR LESTINNI MILLI /SAKA OG 4ËKÕË

%RTU HJ¹TRÒARFULL *AMM

-ESTU VONBRIGÈIN !È MAMMA SELDI BRÒÈAR
KJËLINN SINN

5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN -ASTERS OF
(ORROR OG 3IGTIÈ ER SNILLD

(VER ER DRAUMURINN b(VAR ERTU LÅFIÈ SEM ÁG
ÖR¹I /H OH EILÅFÈINm

5PP¹HALDSMATUR !LLT SEM ÁG FÁKK Å *APAN Å
SUMAR ,ÅKA FISKUR ÖEGAR ®RVAR ELDAR HANN

(ELSTI VEIKLEIKI &ÁLAGSF¾LNI

&ALLEGASTI STAÈUR 6ESTFIRÈIR OG -ÕVATNSSVEIT

(ELSTI KOSTUR +ANNSKI ER ÁG BARA GËÈ OG
GÎMUL S¹L

(VER ER FYNDNASTURFYNDNUST
3TEF¹N 3VAN
(VAÈ FER MEST Å TAUGARNAR ¹ ÖÁR
«HEIÈARLEGT FËLK EINS OG KONAN
SEM FËR FRAM FYRIR MIG Å RÎÈ
ÖEGAR ÁG VAR AÈ ÖVO BÅLINN
HANS PABBA EINU SINNI ¹
AÈFANGADAG SVO VAR HÒN
MEÈ HROKA ÖEGAR ÁG
BENTI HENNI ¹ AÈ ALLIR
V¾RU AÈ BÅÈA Å RÎÈ OG
HÒN ¾TTI AÈ GERA ÖAÈ
SAMA  AÈFANGADAG



(VAÈ ER MIKILV¾G
AST
!È VERA HEIMSFORELDRI
OG L¹TA GOTT AF SÁR LEIÈA Å
HVAÈA FORMI SEM ÖAÈ ER
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¶ARF AÈ MINNA EIGEND
URNA ¹ EIGN SÅNA
Glöggir sjónvarpsáhorfendur ráku
margir hverjir upp stór augu
þegar ný auglýsing frá Rás 1 rann
yfir skjái landsmanna á fimmtudagskvöld. Hingað til hefur ekki
mikið verið lagt í að auglýsa
útvarpsstöð allra landsmanna og
má því segja að með þessari auglýsingu hafi kveðið við nýjan tón í
Efstaleiti.
Greinilegt er að engu hefur
verið til sparað og leika margar af
þekktustu leikkonum þjóðarinnar
í myndskeiðinu en meðal þeirra
má nefna Ragnhildi Gísladóttur,
Kristbjörgu Kjeld, Halldóru Geirharðsdóttur og Ilmi Kristjánsdóttur. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var kostnaður við gerð .µ2 4«.. ¥ %&34!,%)4) +YNNINGARSTJËRI 2¹SAR  SEGIR AUGLÕSINGUNA VERA ÖJËNUSTU VIÈ
auglýsingarinnar
ekki
undir EIGENDUR GÎMLU 'UFUNNAR LANDSMENN SJ¹LFA
tveimur milljónum en það er auglýsingastofan Spark sem á heiður- heldur en auglýsing. „Við búum framhjá ungu fólki sem er vant
við allt annað umhverfi í dag held- miklu framboði í útvarpi,“ segir
inn af henni.
Ásdís Pedersen, kynningar- ur en fyrir nokkrum árum þegar Páll. „Við vildum því fara út í gerð
stjóri hjá Rás 1, segir að það hafi allir vissu hvað Rás 1 og Rás 2 þessarar auglýsingar þannig að
staðið lengi til að fara í svona voru,“ segir Ásdís. „Í öllu þessu allar þessar gullperlur sem þarna
ímyndarherferð fyrir gömlu Guf- áreiti sem er í gangi um þessar eru á dagskrá færu ekki fyrir ofan
garð og neðan,“ bætir Páll
una. „Við vildum reyna að koma mundir getur sameign þjóðarvið.
því til skila hvað Rás 1 stendur innar gleymst og það þarf
fyrir,“ segir Ásdís. „Hingað til að minna eigendurna á
hafa þetta verið litlar myndir af hvað þeir eiga.“
Páll
Magnússon,
innanbúðarfólki en það kemur og
fer. Rás 1 hefur hins vegar verið útvarpsstjóri í Efstaleittil í bráðum 76 ár og það er ekkert inu, viðurkenndi að hann
fararsnið á henni,“ bætir Ásdís við hefði ekki séð auglýssem vonaðist til að með auglýsing- inguna. Hann upplýsti
unni kæmi skýrt fram hvernig þó að mörgum þætti
útvarp gamla Gufan væri. „Rás 1 gamla Gufan eitt best
er bæði hefðbundin og framsækin, geymda leyndarmálið á
ljósvakans.
harðgift en um leið laus og liðug,“ öldum
hefur
útskýrir Ásdís. Aðspurð hvort það „Mörgum
væri rétt af ríkisreknu fyrirtæki þótt að starfsemi
að eyða peningum í ímyndarher- hennar hafi farið
'5¨,!5' %,¥3!"%4 %IN ÖEIRRA
ferð sagði Ásdís að í henn- 0,, -!'.²33/. 3EGIR GÎMLU
LEIKKVENNA SEM LEIKUR Å AUG
ar huga væri þetta frekar 'UFUNA VERA EITT BESTA GEYMDA
LÕSINGU 2¹SAR 
þjónusta við landsmenn LEYNDARM¹LIÈ Å ÅSLENSKU ÒTVARPI

3JËNVARPSMAÈURINN GËÈKUNNI
%GILL (ELGASON ER OFTAR EN EKKI
NEFNDUR SEM PËLSTJARNA HINNA
VANDL¹TU ENDA ORÈLAGÈUR FYRIR
F¹GAÈAN SMEKK  HEIMASÅÈU
SINNI R¾ÈIR %GILL MEÈAL ANNARS UM
JËLAKVEÈJURNAR SEM $OMINOS SENDI
VIÈSKIPTAVINUM SÅNUM Å 3-3 SKEYTI
¹ AÈFANGADAG OG FULLVISSAR LESENDUR
UM AÈ HANN SÁ EKKI MEÈAL ÖEIRRA
SEM FÁKK KVEÈJU b¡G FÁKK EKKI
SVONA SMS AF ÖEIRRI EINFÎLDU
¹ST¾ÈU AÈ ÁG MYNDI ALDREI KAUPA
PÅTSU HJ¹ $OMINOS ¶EIR HAFA EKKI
SÅMANN HJ¹ MÁR m SEGIR %GILL SEM
ÖURFTI EINU SINNI AÈ SMAKKA PÅTSU
FR¹ $OMINOS OG ÖËTTI
VOND bEKKERT NEMA
ÒTBL¹SIÈ BRAUÈ
¶¾R ERU MIKLU
BETRI PÅTSURNAR
Å %LDSMIÈJUNNI
p OG ÖEIR
SENDU EKKI
SMSm
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Hallgrímskirkja reffilegt reðurtákn
þeirra limfögru bygginga sem birtar eru á síðunni. Önnur þeirra er
reyndar guðshúsið Hallgrímskirkja
en valið á henni kemur eflaust
mörgum spánskt fyrir sjónir.
Hin byggingin er þó öllu frægari á landinu fyrir hönnun sína en
það er að sjálfsögðu Smáralindin í
Kópavogi. Valið kom Pálma Kristinssyni, framkvæmdastjóra verslunarmiðstöðvrinnar, ekki heldur á
óvart. „Þetta er í raun allt hið ótrúlegasta mál,“ útskýrir Pálmi þegar
hann er inntur eftir því hvort ekki
hefði mátt sjá þetta fyrir. „Tveimur
árum áður en við opnuðum þurfti
að breyta byggingunni í austurendanum vegna nýrra verslunareigenda. Við fórum á fund hjá breskum
arkitektum
hússins
og
byggingin var sveigð út á við,“
heldur
framkvæmdastjórinn
(!,,'2¥-3+)2+*!
áfram. „Þegar ég
4ELST EITT AF REFFILEGUSTU
REÈURT¹KNUM Å HEIMINUM og Helgi Már HallEF MARKA M¹ LESENDUR
dórsson, íslenskur
#ABINETMAGAZINEORG
arkitekt,
sáum

Vefútgáfa menningartímaritsins
Cabinet
Magazine stóð nýlega
fyrir heldur sérstakri
keppni á heimasíðu
sinni. Lesendur voru
beðnir um að koma
með ábendingar um
byggingar
sem
væru í laginu eins
og limur og ekki
stóð á viðbrögðunum. Rúmlega
fjörutíu og sjö
myndir
voru
dregnar fram í
dagsljósið og
eiga Íslendingar
tvo
fulltrúa
meðal

hvers kyns var ákváðum við að fara
í hádegisverð og ræða málið. Síðan
var sú ákvörðun tekin að við skyldum þegja yfir þessu og í sannleika
sagt vonuðumst við til að þetta
myndi aldrei uppgötvast,“ segir
Pálmi og finnst málið augljóslega
allt hið fyndnasta. Tveimur dögum
áður en Smáralindin opnaði flaug
hins vegar ljósmyndari Morgunblaðsins yfir og mynd af Smáralindinni í fullri reisn birtist á öftustu síðunni. „Fjaðrafokið og
moldviðrið sem varð í íslenskum
fjölmiðlum var hreint ótrúlegt og

meira að segja framkvæmdastjóri
Reðursafnsins vildi að safnið fengi
aðsetur þarna inni, það ætti hvergi
annars staðar heima,“ segir
Pálmi.
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UPPGÎTVAÈIST TVEIMUR DÎGUM ¹ÈUR
EN BYGGINGIN VAR TEKIN Å NOTKUN

+RISTINSSON FRAMKV¾MDASTJËRI
3M¹RALINDAR SEGIR VALIÈ EKKI
KOMA SÁR ¹ ËVART
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Skaup er
ekkert grín

S

á verður varla talinn ófreskur
sem spáir því að áramótaskaupið verði ofarlega á baugi á fyrstu
stundum og dögum nýs árs. Enda
skulum við ekki gera lítið úr áhrifum þeirrar höfuðskepnu íslensks
samfélags sem skaupið sannarlega
er. Það er í raun ástæðulaust fyrir
aðrar sjónvarpsstöðvar en RÚV að
senda út frá klukkan 22.30 til 23.30
í kvöld því þá kemur 307.261
Íslendingur sér fyrir framan sjónvarpið, þeir stilla á sömu stöðina
og taka kóssinn fyrir kvöldið.

6!.$) áramótaskaupsins er yfrinn: markmiðið er að koma heilli
þjóð í ákveðið hugarástand rétt
áður en nýtt ár gengur í garð;
klukkustundarlangur sjónvarpsþáttur sker úr um hvort þjóðin
hellir sér í annaðhvort taumlausan
fagnað eða óbeisluð drykkjulæti.
Oftar en ekki er sú leið farin að
reyna að gera öllum til geðs með
þeim afleiðingum að skaupið verður hvorki fugl né fiskur; þeir sem
eldri eru átta sig ekki á að hverju
er verið að gera grín en þeir yngri
koma ekki auga á hvað á að vera
svona fyndið.
3+!50)¨

er þannig tvíeggjað
sverð sem má ekki umgangast af
neinni léttúð, það getur nefnilega
sært fram býsna sterkar tilfinningar, góðar og slæmar, sem ekki
allir ráða við. Í fyrstu viku nýárs
nýtir fólk flest tækifæri til að
reifa sjónarmið sín um skaupið, í
matarboðum, á kaffistofum og
saumaklúbbum. Þær samræður
endurspegla hins vegar aðeins
útvatnaða minningu, á sjálfu
gamlárskvöldi eru áhrif skaupsins miklu sterkari.

¡' -!.

eftir gamlárskvöldi
2001. Árni Johnsen ók að bjálkahúsinu sínu í Eyjum eins og Tony
Soprano, Össur Skarphéðinsson
og Steingrímur J. Sigfússon voru
í dvergastærð í Kastljósstólunum
gömlu og Bubbi sniffaði bara
bensín frá Esso. Fólk sveif um á
bleiku skýi í kátínu sinni, skálaði í
kampavíni og flutti drápur um
Óskar Jónasson, Hallgrím Helgason og Hjálmar Hjálmarsson. En
ég man líka eftir öllum hinum
skiptunum, revíunum sem fengu
prúða menn til að blanda tvöfaldan vodka í kók, steyta hnefa og
bölva syngjandi stjórnmálamönnum í reiði sinni.

+!2,-!¨52 í gervi Jóhönnu
Sigurðardóttur getur hrundið af
stað
keðjuverkun
neikvæðra
kennda, stigmagnandi gremju
sem endar jafnvel með ósköpum;
brotnar sósuskálar úr fínum matarstellum, brunablettir í sætisáklæðum og ónýtar rúður í félagsheimilum úti á landi. Hér skilur
milli feigs og ófeigs, gott fólk.
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