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 Skotið var á bíl lögreglu-
manns á Blönduósi aðfaranótt laug-
ardags. 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 máls-
ins.

„Við lítum þetta mjög alvarleg-
um augum, hvort sem um slysa-
skot eða viljaverk er að ræða,“ 
segir Hermann Ívarsson, varð-
stjóri 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 inn-
keyrslu við hús í miðjum 
bænum þegar skotið hljóp af. 
Allt bendir til þess að stórt 
skotvopn hafi verið notað, ann-
aðhvort stór riffill eða skamm-
byssa.

Að sögn Hermanns var ölvun 
í bænum ekki óvenjulega mikil 
aðfaranótt laugardagsins.

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.

MÁ BJÓÐA ÞÉR NÝTT STARF Á NÝJU ÁRI ?

Hugbúnaðarsérfræðingur starfar á viðskiptalausnasviði fyrirtækisins og annast þarfagreiningu, hönnun,

forritun, ráðgjöf og innleiðingu á Microsoft Dynamics AX viðskiptahugbúnaði. Fjöldi áhugaverðra verkefna eru

fyrirliggjandi.
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,

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

Í boði er áhugavert starf fyrir öflugan og metnaðarfullan einstakling.

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR MICROSOFT DYNAMICS AX

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 h f

í mannlegum samskiptum og metnað til árangurs í starfi.Í boði er áhugavert starf, sem krefst frumkvæði
Ópusallt sem b

SÖLU- OG MARKAÐSRÁÐGJAFI ÓPUSALLT

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

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

árangurs í starfi.

RÁÐGJAFAR Á SVIÐI ORKULAUSNA

HugurAx er eitt af leiðandifyrirtækjum landsins á
sviði hugbúnaðargerðar,hugbúnaðarþróunar

og innleiðingu
hugbúnaðarlausna.
Fyrirtækið sinnir bæði stórumog smáum fyrirtækjum íflestum atvinnugreinumlandsins.

Hjá HugAx starfa nú yfir 130starfsmenn. HugurAx býðurstarfsmönnum sínum úrvalsstarfskjör og möguleika á aðþroskast og þróast í starfi.

Höfuðstöðvar HugarAxeru í nýju og glæsilegu
húsnæði að Guðríðarstígí Grafarholti í Reykjavík,þar sem kappk

–

–

–

Íslandsdeild
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 sanngjörn-
um réttarhöldum.

Fordæmir af-
töku Saddams

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.

Kántríbær hættir 
útsendingum

Rás 1 er líka fyrir 
ungt fólk



 Undirbúningur að lagn-
ingu nýs sæstrengs milli Íslands 
og Evrópu hefst á næstu dögum. 

Ríkisstjórnin hefur samþykkt 
tillögu Sturlu Böðvarssonar sam-
gönguráðherra þess efnis og mun 
hann ræða við fulltrúa fjarskipta-
fyrirtækjanna og aðra hagsmuna-
aðila 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 
fjarskipta-
málum undan-
farin ár og 
þörfin fyrir 
áreiðanlegt
samband,
bæði talsíma 
og gagnaflutn-
inga, hefur 
aukist. Margs 
konar við-
skipti og 
öryggishags-

munir krefjast daglegs og öruggs 
aðgangs að netinu.

Í fréttatilkynningu frá sam-
gönguráðuneytinu segir að með 
öruggu netsambandi gætu Íslend-
ingar boðið enn frekari þjónustu á 
sviði alþjóðlegra viðskipta. Hug-
myndir um fjármálamiðstöð á 
Íslandi nái varla fram að ganga án 
öruggra fjarskipta.

Ísland er tengt umheiminum 
með ljósleiðarastrengjunum Cant-

at-3, sem var tekinn í notkun árið 
1994, og Farice-1, sem var tekinn í 
notkun í janúar 2004. Gervihnött-
ur 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 bil-
inu 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 lagn-
inu 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.

Undirbúningur nýs 
sæstrengs hafinn
Undirbúningur að lagningu nýs sæstrengs hefst á næstu dögum. Stofnkostn-
aður 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.

 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 vanda-
mál hér í þéttbýlinu þar sem allir 
hestarnir eru inni, en í dreifbýlinu 
er þetta mun hættulegra,“ segir 
Bjarni Finnsson, formaður Hesta-
mannafélagsins 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 flugelda-
sprengingar. „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 spreng-
ingarnar.“

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

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

Hross óhress með flugelda

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 Ívars-
son, varðstjóri lögreglunnar á 
Blönduósi. 

Fór tíu veltur á 
100 metrum

Ögmundur, á að rúlla kragan-
um upp?

 26 særðust og tveir eru 
ófundnir vegna kröftugrar spreng-
ingar í bíl á alþjóðaflugvellinum í 
Madríd á Spáni í gær. Aðskilnað-
arsamtök 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. 

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 sprengingar-
innar. 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 far-
inn 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. 

 Að venju verða áramóta-
brennur 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 jafn-
framt 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. 

Áramótabrenn-
ur víða um land

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 heilsu-
spillandi 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 loftteg-
undir 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 umhverfisdeild-
ar Reykjavíkurborgar. 

Mengun vegna 
veðurblíðu

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. 

Fjölda saknað 
eftir skipsskaða

Fréttablaðið kemur næst út 
þriðjudaginn 2. janúar.

Móttaka Fréttablaðsins er lokuð 
í dag og nýársdag en verður opnuð 
aftur á þriðjudag. Smáauglýsinga-
deildin er lokuð á sama tíma. 

Kemur næst út 
á þriðjudag



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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Engar tapaðar 
             kvittanir

Nú er hægt að tengja Dælulykilinn 
við netfang þannig að um 
klukkustund eftir dælingu 
kemur sjálfkrafa pdf- kvittun 
með tölvupósti.

Kvittun í tölvupósti
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 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 meðal-
lagi 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 meðal-
lagi, en árið sker sig ekki úr hvað 
hana varðar. Mesta úrkoman á 
einum sólarhring mældist í Kví-
skerjum í Öræfum 20. desember, 

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

sérstaklega um landið norðaustan- 
og austanvert. Veturinn var sá 
sjötti í samfelldri röð snjólítilla 
vetra í Reykjavík. 

Vorið var ívið kaldara en í með-
allagi, 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 suðvestur-
horninu 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. 

Hlýrra veður en í meðalári

 Dagblað Kommúnista-
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. Varnarmálaráð-
herrann, Raúl Castro, stjórnar 
landinu í fjarveru bróður síns. 

Býður Hu Jintao 
gleðilegt nýtt ár

 Fjöldi byggða og búa 
um allt land er enn utan háhraða-
netsambands þrátt fyrir að í fjar-
skiptaáætlun til ársins 2010 segi 
að „allir landsmenn sem þess óska 
geti tengst háhraðaneti og notið 
hagkvæmrar og öruggrar fjar-
skiptaþjónustu“. Ekki er tiltekið 
hvenær allir sem þess óski eigi að 
geta tengst háhraðaneti en greini-
legt að vilji yfirvalda stendur til 
að það verði fyrir árslok 2010. 

Með stofnun Fjarskiptasjóðs í 
byrjun árs stóðu vonir til að skrið-
ur 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 svæð-
um sem fyrirtæki á markaði sjá 
sér ekki hag í að þjónusta. 

Svanfríður Jónasdóttir, bæjar-
stjóri Dalvíkurbyggðar, er meðal 
sveitarstjórnarmanna sem gagn-
rýna að lítil hreyfing sé á málinu. 

„Málið er bara í 
frysti og það hreyf-
ir sig enginn. Allir 
eru að bíða eftir 
Símapeningun-
um,“ segir Svan-
fríður og telur 
ástandið bagalegt. 

Háhraðateng-
ing er lífsnauðsyn-

leg hverju byggðalagi sem væntir 
framþróunar. 

Friðrik Már Baldursson, for-
maður Fjarskiptasjóðs, segist 
skilja afstöðu Svanfríðar og ann-
arra sömu skoðunar enda sé málið 
í hálfgerðri pattstöðu. Hann sjái 
þó fram á að efnt verði til útboðs á 

næstu mánuðum. „Það þarf að 
kortleggja hvar þjónusta er veitt 
og af hverjum. Ef markaðurinn 

leysir málið á til-
teknu svæði er 
okkur ekki heimilt 
að fara inn á það 
þar sem við þurf-
um að fylgja 
ströngum reglum 
um ríkisstyrki.“ 
Starfsmenn sjóðs-
ins hafa farið um 

landið og rætt við fjölmarga sveit-
arstjórnarmenn 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 ströng-
um reglum og því hafi verkið tekið 
þetta langan tíma.

Hjálmar Árnason alþingismað-
ur situr einnig í stjórn Fjarskipta-
sjóðs og hefur, líkt og Friðrik Már, 

ríkan skilning á 
óþolinmæði fólks 
vítt og breitt um 
landið. „Spenni-
treyjan kemur til 
af því að fjar-
skiptafyrirtækin
hafa ekki áhuga 
nema markaður sé 
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.

Háhraðanet smærri 
byggða í spennitreyju
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.

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. Viðskiptavin-
um 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.

Póstkössum 
læst yfir áramót

 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 Henrys-
syni, aðstoðarstöðvarstjóra hjá 
Slökkviliði höfuðborgarsvæðis-
ins, 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 höfuðborgar-
svæðisins hefur sinnt fjórum 
útköllum vegna íkveikju í 
blaðagámum um helgina. 

Sorpa tæmir 
blaðagáma

 Framkvæmdastjóri 
ítalska knattspyrnuliðsins 
Palermo, Rino Foschi, fékk 
óvænta jólagjöf í ár, en í pakkan-
um 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, sérstak-
lega 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.“ 

Fékk kiðlings-
haus í jólagjöf
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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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 Saddam Hussein, fyrrverandi 
forseti Íraks, var við völd frá 16. 
júlí árið 1979 til 9. apríl 2003. Hann 
var meðal illræmdustu einræðis-
herra sögunnar og á sér fáa mál-
svara á Vesturlöndum.

Frá upphafi leit Saddam á sjálf-
an sig sem byltingarleiðtoga sem 
vildi gera viðamiklar félagslegar 
umbætur í Írak. Veraldleg arabísk 
þjóðernisstefna var jafnan megin-
lína 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 þjóðernishóp-
um landsins – sjíum, súnníum og 
Kúrdum. 

Sjálfur var Saddam súnní-mús-
lími, 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 valda-
stofnunum landsins, stofnaði sína 
eigin öryggislögreglu og sýndi óvin-
um 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-

inu á bæði Ísrael og Bandaríkjun-
um. Frá upphafi stefndi hann að því 
að gera Írak að forystulandi í Mið-
Austurlöndum 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 Bandaríkja-
menn, sem réðust inn í Írak eftir að 
Írakar höfðu ráðist inn í Kúveit. Í 
framhaldi af því stríði voru lagðar 
þungar efnahagslegar refsiaðgerð-
ir á Íraka sem lömuðu allt þjóðlíf, 
þar á meðal alla heilbrigðisþjónustu 
og verslun.

Á síðustu árum, meðan áhrifa 
refsiaðgerðanna gætti hvað mest, 

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 gereyðingar-
vopn sem heiminum stafaði hætta 
af. Ekkert reyndist hæft í því en sú 
styrjöld hefur kostað hundruð þús-
unda Íraka lífið og með henni lauk 
jafnframt valdaferli einræðisherr-
ans illræmda, sem nú hefur verið 
tekinn af lífi.

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.

 Saddam Hussein, fyrrver-
andi forseti Íraks, var tekinn af lífi 
fyrir sólarupprás í gærmorgun, 69 
ára að aldri.

Fyrir tæpum tveimur mánuðum 
var Saddam fundinn sekur af írösk-
um 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 Kúrd-
um 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 jarð-
settur nálægt heimabæ sínum, Tik-
rit, á næstunni. „Hann óskaði einsk-
is,“ sagði al-Askari. „Hann vildi að 
Kóraninn sem hann hélt á yrði 
afhentur manni að nafni Bander.“

Saddam hengdur fyrir sólarupprásrás

 Að minnsta kosti 46 Írak-
ar létust í sprengingum í Írak í 
gær. Einni sprengju hafði verið 
komið fyrir í sendiferðabíl á fisk-
markaði í hverfi sjía-múslíma í 
bænum Kufa, suður af Bagdad.

Maðurinn sem sakaður var um 
að hafa lagt bifreiðinni var króað-
ur af og drepinn af trylltum múg 
þegar hann gekk burt frá spreng-
ingunni.

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 Sadd-
ams 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 

hefur ekki færst í aukana síðan 
Saddam var tekinn af lífi, en nokk-
uð 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 her-
menn hafa nú látist í desember en 

í nokkrum öðrum mánuði ársins.
Alls hafa að minnsta kosti 

2.997 bandarískir hermenn lát-
ist frá upphafi stríðs í mars 
árið 2003.

Að meðaltali hafa 76 Írakar 
látist á dag í átökum í desember-
mánuði, samkvæmt talningu AP 
fréttastofunnar. 

Veist þú hvar Stykkishólmur er?

Horfir þú á áramótaskaupið?

„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 píslarvættis-
dauða hans og ég sver til guðs að 
ég var djúpt hrærður,“ sagði 
Khadejeh Ahmad í Qadora-
flóttamannabúðunum á Vestur-
bakkanum.

Saddam studdi við Palestínu-
menn á margvíslegan hátt, til 
dæmis með fjárútlátum til 
fjölskyldna fallinna hermanna og 
sjálfsmorðsárásarmanna.

Harmi slegnir 
yfir aftökunni

 Múammar Gaddafi, 
leiðtogi Líbýu, lýsti í gær yfir 
þriggja daga þjóðarsorg vegna 
aftöku Saddams Hussein og 
afboðaði öll 
hátíðarhöld 
vegna helgihá-
tíðar múslíma 
Eid al-Adha. 
Fánar landsins 
voru einnig 
dregnir í hálfa 
stöng.

Í fyrradag 
hafði Gaddafi 
lýst því yfir að 
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 Banda-
ríkjaforseta að þyrma lífi 
Saddams. 

Fánar í hálfa 
stöng í Líbýu



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.



 Skammdegisþunglyndi 
sem stafar af ljósskorti er bara 
mýta sem fundin var upp í Banda-
ríkjunum árið 1984, er niðurstaða 
tveggja vísindamanna frá Noregi 
og Ítalíu.

Vidje Hansen, sálfræðiprófess-
or við háskólann í Tromsø, og 
Greta Brancaleoni, ítalskur koll-
egi hans, tóku sig saman og mældu 
skapsveiflur íbúa Tromsø og Ferr-
ara á Ítalíu í nóvembermánuði. 
Fyrrnefndi bærinn er á 69. breidd-
argráðu en sá síðarnefndi á 44. 
breiddargráðu svo munurinn á 
birtunni þar á veturna er mikill og 
var nóvember valinn því sam-
kvæmt skoðanakönnunum telja 
bæði Norðmenn og Ítalir hann 
vera erfiðasta mánuðinn.

„Við uppgötvuðum að skap- og 
hegðunarsveiflur tengdust veðr-
inu almennt en ekki skorti á dags-

birtu. Þar fyrir utan uppgötvuðum 
við að Ítölunum fannst nóvember 
enn erfiðari en okkur Norðmönn-
um, en þegar komið er fram í 
desember, sem er virkilega dimm-
ur, sögðu bæði Ítalar og Norðmenn 
að þeim líkaði sá mánuður vel. 
Þetta sýnir að það hriktir í stoðum 
fyrirbærisins skammdegisþung-
lyndi,“ sagði Hansen í samtali við 
fréttamenn norska blaðsins Aften-
posten.

Árið 1984 stungu bandarískir 
vísindamenn upp á því að vetrar-
þunglyndi stafaði af skorti á dags-
ljósi, 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 orku-
leysi á veturna að gera heldur en 
ljósið, einkum vegna þess að mörg-

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.

 Aukin samskipti og 
samvinna lögreglu og almennings 
svo og stóraukið forvarnar- og 
rannsóknarstarf í öllum þáttum 
löggæslunnar er grunnurinn sem 
nýtt embætti lögreglustjóra höfuð-
borgarsvæðisins byggir á. Hin 
nýja skipan löggæslu á höfuðborg-
arsvæðinu, undir stjórn Stefáns 
Eiríkssonar lögreglustjóra, tekur 
gildi 1. janúar 2007. 

Frá og með morgundeginum 
verða þrjú lögregluembætti, Reykja-
vík, Kópavogur og Hafnarfjörður, 
sameinuð í eitt. Átta sveitarfélög, 
nær 200 þúsund íbúar verða undir 
embætti lögreglustjóra höfuðborg-
arsvæðisins. Lögreglumenn verða 
340-350, en heildarfjöldi starfs-
manna um 450 manns. 

„Unnið hefur verið að undirbún-
ingi þessarar breytingar á síðari 
helmingi þessa árs, enda að fjöl-
mörgu að hyggja,“ segir Stefán. „Þar 
má nefna flutning allra starfsmanna 
frá embættunum þrem yfir til hins 
nýja. Þá var farið yfir húsnæðismál-
in og ýmis tæknileg atriði, til að 
mynda varðandi tölvukerfi, síma-
mál og heimasíður. Skipulagning nýs 
vaktakerfis, nýrra rannsóknar-
deilda, 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 þörf-
um. 

„Við stefnum að því sem grund-
vallarmarkmiði að auka öryggi og 
öryggistilfinningu þeirra sem búa, 
dvelja og starfa á höfuðborgar-
svæðinu. 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 grenndarlög-
gæslu, sem hefur gefist afar vel hér 
á landi. Forvarnarstarfið er einnig  
mikilvægt. Þar má nefna umferðar-
löggæsluna. Varðandi hana sjáum 
við fyrir okkur gott samstarf við 
sveitarfélög, skóla, stofnanir, fyrir-
tæki 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 kynferðis-
brota. Þá má auka sérhæfingu í 
öðrum rannsóknardeildum með því 
að skipta rannsóknarlögreglumönn-
unum 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 sam-
starfi við lögreglu. 

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.

 Sýslumaðurinn í Reykja-
vík hefur fallist á kröfu aðstand-
enda Matthildar V. Harðardóttur 
og Friðriks Á. Hermannssonar, 
sem létust er skemmtibáturinn 
Harpa steytti á Skarfaskeri í sept-
ember í fyrra, um að eignir Jónas-
ar Garðarssonar verði teknar í 
löggeymslu á grundvelli niður-
stöðu Héraðsdóms Reykjavíkur 
frá 6. júní 2006.

Sýslumaðurinn féllst á ábend-
ingu lögmanns aðstandenda um 
að skemmtibátur Jónasar, sá hinn 
sami og steytti á Skarfaskeri, yrði 
í löggeymslu þar til dómur Hæsta-
réttar liggur fyrir í málinu. 

Jónas var dæmdur í þriggja ára 

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 upplýs-
ingum frá skrifstofu Hæstarétt-
ar 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 niður-
stöðu að Jónas hefði verið við 
stýrið.“

Fallist á kröfu aðstandenda

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 hraunmolun-
um aftur til síns heima í náttúr-
unni.

Kona óttaðist 
reiði guðanna

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.

Með mjög gróft 
barnaklám
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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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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!

Vel heppnaðri söfnun lokið

Við erum geðveikt ánægð 
með 21.433.000 krónur



Um áramótin verða Rúmenía 
og Búlgaría 26. og 27. aðildarríki 
Evrópusambandsins. Undirbún-
ingi 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 komm-
únistaríki sem nú um áramótin 
fær fulla aðild að Evrópusam-
bandinu og Evrópska efnahags-
svæðinu.

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. 

Yfir 100 slík morð hafa verið 
framin í Sofíu á síðastliðnum fimm 
árum, sem þýðir nærri því tvö á 
mánuði að jafnaði. Ekki einn ein-
asti morðingi hefur verið sakfelld-
ur fram til þessa. 

Lögregla skýrir þessi morð að 
mafíusið oftast þannig, að þar séu 
„kaupsýslumenn að jafna sakirn-
ar“, 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 kaupsýslu-
maður skotinn til bana úti á götu. 
Sá hét Ruman Peshev og var tal-
inn hafa átt í „nánum viðskipta-
tengslum“ við Dímítrov, að sögn 
lögreglu.

Ofbeldisaldan setur lögregluna og 
dómskerfið í landinu í mikinn 
vanda, því nú á endasprettinum 
fyrir inngönguna í ESB höfðu búl-
görsk yfirvöld metnað til að reka 
af sér slyðruorðið. Í matsskýrsl-
um ESB á aðildarundirbúningi 
Búlgaríu var jafnan að finna harða 
gagnrýni á óskilvirkni og spillingu 
lögreglu- og dómskerfisins, mútu-
þægni embættismanna og skort-
inn á markvissri baráttu gegn 
skipulagðri glæpastarfsemi, pen-
ingaþvætti og fleiri samfélags-
meinum.

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 millj-
arðar 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 spilling-
arhítina.

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 „öryggis-
ákvæði“ sem fylgja aðildarsamn-

ingum bæði Búlgara og Rúmena. 
Með því að virkja þessi öryggis-
ákvæði gætu hin ESB-ríkin til að 

Glæpir og spilling varpa skugga á 
stækkun Evrópusambandsins



mynda neitað að viðurkenna 
úrskurði búlgarskra dómstóla í 
allt að tvö ár. 

En Klaus Jansen, sérfræðingur í 
skipulagðri glæpastarfsemi og 
forseti sambands þýskra rann-
sóknarlögreglumanna, segist ótt-
ast að það muni taka mörg ár að 
uppræta spillingu í búlgörsku lög-
reglunni 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 reiðu-
búnir að „stytta sér leið“ að vel-
meguninni þegar fátækt og at-
vinnuleysi blasir annars við. 

Nýlega tilkynntu brezk yfirvöld 
að þau myndu senda rannsóknar-
lögreglumenn til Austur-Evrópu-
landa til að efla starfsaðferðir þar-
lendra kollega í að berjast gegn 
glæpum. Ákvörðunin endurspegl-
ar ótta um að rúmensk og búlgörsk 
glæpagengi séu tilbúin að nýta sér 
ESB-aðildina til að flytja skipu-
lagða glæpastarfsemi út til hinna 
aðildarríkjanna.

Boris Velchev var fyrr á þessu ári 
skipaður nýr ríkissaksóknari Búlg-
aríu, en skipan hans vakti vonir 
um að barátta búlgarskra yfir-
valda við hina grasserandi glæpa-
starfsemi styrktist. En hann viður-
kennir að leigumorð og smygl á 
fólki og eiturlyfjum séu enn vanda-
mál sem séu erfið við að glíma. 

Velchev hefur ráðið fyrrver-
andi 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 finn-
ast 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. 

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 

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 

Milanovu, 38 ára gamalli kennslu-
konu. „En Evrópusambandið mun 
láta okkur gera það.“

© GRAPHIC NEWS

Hóf aðildarvið-
ræður í október 
2005 en hlé hefur 
nú verið gert á þeim.



Tappinn settur í og Hálslón myndast
Umræður um Kárahnjúkavirkun og framkvæmdir á Austurlandi náðu hámarki á árinu. Þúsundir gengu með Ómari Ragnars-
syni niður Laugaveg, allt í einu höfðu allir heyrt um Kringilsárrana norðan Vatnajökuls og fjöldi manns gekk um svæðið. Háls-
lón, 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.



VIÐ ERUM Á NÝÁRSVAKTINNI

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.

Við erum til taks
um áramótin

Gleðilegt nýtt ár
Starfsfólk Orkuveitu Reykjavíkur
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greinar@frettabladid.is

Ekkert blað?

550 5600

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.

- mest lesið

Strand flutningaskipsins Wilson Muuga 
við Hvalsnes á Reykjanesi hefur vakið 

menn til umhugsunar um hættuna á veru-
legri olíumengun sem orðið getur hér við 
land. Siglingar við landið eru ekki hættu-
lausar og sagan segir frá fjölmörgu skips-
strandinu og óhugnanlegu manntjóni við 
strendur landsins. Það er því nauðsynlegt 
að læra af fenginni reynslu svo forða megi slysum í 
framtíðinni.

Tilgangurinn með því að dæla olíu Wilson Muuga í 
land var sá að afstýra umhverfis- og mengunarslysi, 
en á strandstað er fuglamergð mikil yfir vetrartímann 
og auk stórra flokka æðarfugla eru á þessum slóðum 
helstu vetrarstöðvar tegunda á válista s.s. toppskarfs. 
Betur fór en á horfðist við að ná olíunni úr skipinu og 
frá því fyrir jól hefur verið unnið sleitulaust að því að 
forða því að olían hafnaði í sjónum. Starfsmenn 
Umhverfisstofnunar og Olíudreifingar hafa unnið afar 
faglega að þessu í samstarfi við þyrlusveitir Landhelg-
isgæslunnar, Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja, Framtak 
og starfsmenn sýslumannsins í Keflavík. Þá veittu 
björgunarsveitarmenn ómetanlega aðstoð á strand-
stað og tóku að sér að vakta fjöruna og kanna hvort 
olíumengunar yrði vart. Olíudælingin gekk fumlaust 

og áhugavert var að fylgjast með því hve 
skipulega var gengið til verks. Eiga þeir fjöl-
mörgu sem komu að þessari vel heppnuðu 
björgun þakkir skyldar.

Nú þegar bráðaaðgerðum til að forða 
mengunarslysi við Hvalsnes er lokið tekur 
við almenn og tímafrekari hreinsun þar sem 
flak skipsins verður fjarlægt af strandstað. 
Þetta strand leiðir vissulega hugann að sigl-
ingum stórra skipa hér við land. Sérstaklega 
þeirra sem flytja olíu eða annan hættulegan 
farm. Því hefur verið spáð að hér við land 
muni siglingar skipa sem flytja olíu og gas 

aukast til muna frá því sem nú er. Olíuslys hér við land 
af völdum slíkra skipa myndu valda verulegum 
umhverfis- og efnahagsskaða. Öryggi skipaferða í haf-
inu umhverfis landið skiptir okkur því miklu, ekki 
aðeins fyrir umhverfið heldur einnig ímynd okkar sem 
seljendur fisks og annarra matvæla. 

Það hefur sýnt sig að við eigum þjálfað fólk til að 
takast á við mengunaróhöpp sem verða af skipssköð-
um eins og þeim við Hvalsnes, en besta leiðin til að 
vernda nátttúruna er að fyrirbyggja eins og kostur er 
að slíkir atburðir eigi sér stað hér uppi í landsteinun-
um. Bestu fyrirbyggjandi aðgerðirnar eru þær að 
setja reglur sem halda siglingaleiðum olíuskipa og 
annarra skipa með sambærilegan farm vel frá land-
inu. Að því eigum við að vinna á næstu vikum og mán-
uðum.

Höfundur er umhverfisráðherra.

Vel að verki staðið við Hvalsnes

Undanfarið ár hefur meðal 
annars einkennst af áframhald-

andi sókn íslenskra fyrirtækja á 
markaði erlendis. Er nú svo komið 
að varla er opnuð skóbúð á Lauga-
veginum án þess að verslunarstjór-
inn láti hafa eftir sér í fjölmiðlum að 
hér sé einungis um fyrsta skrefið að 
ræða, framundan sé Skandinavíu-
markaður 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 starfs-
frama 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 landa-
mæri, 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 ein-
staklinga 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 Evr-
ópu er viðkvæmur fyrir þessari sam-
keppni, laun eru há og vinnumarkað-
urinn stífur og flókinn. Það er því 
ánægjulegt að sjá hlutdeild Evrópu 

(ríkjanna 15 í ESB fyrir stækkun) í 
heimsviðskiptunum. Frá árinu 1998 
hefur hlutdeild þeirra verið um 15% 
af heimsversluninni og aukin alþjóða-
væðing 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. Jafn-
framt er Evrópa framarlega í við-
skiptum með þjónustu og einnig með 
vörur sem kalla á miklar fjárfesting-
ar 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 stór-
kostlegt tækifæri fyrir Ísland en til 
þess að við getum nýtt okkur það þá 
verðum við að halda rétt á spöðun-
um. Vísindi og menntun er eina svar-
ið sem hinar ríku vestrænu þjóðir 
eiga gegn ódýru vinnuafli Asíu, Afr-
íku og Austur-Evrópu. Framlög hafa 
verið aukin gríðarlega til mennta-
mála á síðustu árum og það hafa 
orðið miklar breytingar á mennta-
kerfinu til hins betra. Háskólaum-
hverfið 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, mennt-
un og hátækni. Ef sanngirni er gætt 
þá blasir við allt önnur mynd. Nóg er 
að benda á fjármálageirann sem er 
auðvitað ekkert annað en hugvitsiðn-
aður á hæsta stigi, sama gildir um líf-
tækniiðnaðinn o.s.frv. En það er að 
sjálfsögðu margt ógert og margt sem 
betur má fara í mennta- og vísinda-
málum 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 Verkmennta-
skólans á Akureyri nú á dögunum 
hreyfði við mörgum. Það er einhver 
ástæða til fyrir því að margir fram-
haldsskólanemar 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 rúm-
góðum skólastofum, nýtísku tækja-
kosti 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 fjár-
magnið 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 framúr-
skarandi skólum og góðri menntun.

Ég vil óska lesendum Fréttablaðs-
ins gleðilegs nýs árs og þakka þeim 
kærlega fyrir samfylgdina á árinu 
sem er að líða.

Útrás og menntun
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 fjárfest-
ingum 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 eign-
ast 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 hugs-
að 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 veru-
leika má lengi hafa þetta ár í minnum.

„Hika ei við það 
mark sem vel er sett“





Sveitarstjórnarkosningar í maí 
gáfu nokkurn forsmekk að því 

sem nú er í vændum. Þar urðu fyr-
irferðarmikil mál sem að líkind-
um mun einnig bera hátt í alþing-
iskosningunum. Má nefna málefni 
aldraðra og velferðarmál almennt 
og síðan umhverfismálin. Vinstri-
hreyfingin – grænt framboð fékk 
góða kosningu. Við náðum sterkri 
fótfestu á sveitarstjórnarstiginu 
og einkum var útkoma okkar 
glæsileg í stærstu sveitarfélögun-
um. Þannig á VG nú 6 borgar- og 
bæjarfulltrúa í 4 stærstu kaup-
stöðum landsins. Fylgi V-listanna 
var nálægt 13% að vegnu meðal-
tali og VG þar með þriðja stærsta 
stjórnmálaaflið í sveitarstjórnum.

En næst á dagskrá eru afdrifa-
ríkar alþingiskosningar þar sem 
þjóðin þarf að svara með skýrum 
hætti hvaða stefnu hún vill í mikil-
vægum málaflokkum. Stjórnar-
samstarfið er útbrunnið og þegar 
af þeim ástæðum brýnt að knýja 
fram umskipti í íslenskum stjórn-
málum. Valdþreytan skín af báðum 
stjórnarflokkunum. Framsókn er 
augljóslega ekki í ástandi til að 
stjórna einu né neinu og Sjálfstæð-
isflokkurinn er einnig langþreytt-
ur og kraftlaus. Vera hans í mörg-
um ráðuneytum, samfellt í einn og 

hálfan áratug, liggur eins og mara 
á viðkomandi málaflokkum. Dóms-
málin, samgöngumálin, mennta-
málin og Ríkisútvarpið, allt þetta 
og stjórnarráðið í heild, þarf að 
frelsa undan Sjálfstæðisflokknum.

En fyrst og síðast er mikilvægt að 
knýja fram breytta stjórnarstefnu 
á Íslandi. Óánægja almennings 
með framvinduna á fjölmörgum 
sviðum fer vaxandi:

• Jafnvægisleysið í efnahags-
málum og á vinnumarkaði, afleið-
ingar stóriðjustefnunnar, ábyrgð-
arleysis og mistaka 
ríkisstjórnarinnar við hagstjórn, 
eru nú að koma landsmönnum í 
koll í formi verðbólgu og hækk-
andi lána, óstöðugs gengis, ört vax-
andi erlendra skulda og lakara 
lánshæfis. Ábyrg hagstjórn þar 
sem snúið verður af feigðarbraut 
viðskiptahalla og erlendrar skulda-
söfnunar verður að taka við.
• Velferðarkerfið hefur mætt 
afgangi og misskiptingin blasir 
hvarvetna við. Ríkisstjórnin hefur 
aukið á ört vaxandi launa- og 
aðstöðumun með skattkerfisbreyt-
ingum sem  hygla hátekju- og stór-
eignafólki og fjármagnseigend-
um. 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 kostn-
að íslenskrar náttúru og annars 
atvinnulífs, eða staldra við. Kosn-
ingasigur vinstri grænna og sterk 
staða okkar í næstu ríkisstjórn er 
það sem til þarf.
• Gerbreyta þarf áherslum í utan-
ríkis- og friðarmálum. Gera verð-
ur upp stuðning Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks við Íraks-
stríðið og tryggja að slíkt endur-
taki sig aldrei.
• Á sviði atvinnu- og byggðamála 
þarf metnaðarleysið, stóriðju- og 
einkavæðingarþjónkunin að víkja 
fyrir áherslu á fjölbreytni, sam-
göngubætur og jöfnun aðstöðu.

Þeir sem virkilega vilja sýna 
ríkisstjórninni rauða spjaldið 
næsta vor hafa til þess eina örugga 
aðferð, þ.e. að kjósa Vinstrihreyf-
inguna – grænt framboð. Ég þakka 
landsmönnum fyrir samfylgdina á 
árinu.

Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs 

Breytum í vor

Íáratugi hafa launþegar, samtök 
þeirra og stjórnmálaflokkar 

haft uppi áherslur um velferðar-
þjóðfélag 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 mannsæm-
andi lífs. Sem forystumaður stétt-
arfélags og Landssambands yfir-
manna (F.F.S.Í.) og sem formaður 
Frjálslynda flokksins og alþingis-
maður 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 vistun-
arúrræði stæðu öllum til boða.

Hverri starfsstétt ber skylda að 
starfa með öðrum starfsstéttum 
þessa þjóðfélags, að tryggja þau 
lágmarkskjör og velferðarþjón-
ustu 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 skatt-
lagðar sem fjármagnstekjur.
Afsláttur af fasteignagjöldum 
aukist með lækkandi tekjum.
• Lífskjör fatlaðra verði bætt, 
dregið verði úr skerðingu bóta 
vegna atvinnuþátttöku og lífeyris-
greiðslur skerði ekki örorkubæt-
ur.
• Afnema skal tekjutengingu við 
laun maka.
• Lækka þarf húsnæðiskostnað 
öryrkja og fatlaðra.

Það eru rauntekjur eftir skatt-
greiðslur 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 ríkis-
stjórnar verður síðan til þess að 
láglaunafólk og bótaþegar eru að 
greiða skatta af brúttótekjum sem 
ekki nægja fólki til lágmarksfram-
færslu og nauðþurfta.

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. Ríkis-
stjórnin eykur á misvægið með 
forgang á að afnema hátekjuskatt-
inn 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 skattleysis-
marka sem leiddi til þess að skatt-
greiðendur 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 tekju-
skatts 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 persónuafslátt-
ur yrði hækkaður sem næmi 
báðum þeim 2% sem taka áttu 
gildi 1. janúar nk. Allar tillögur 
frá stjórnarandstöðu um velferð-
armál 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.

Einn merkasti atburður innan-
lands á árinu var að bandaríska 
setuliðið fór af landi brott. Aðdrag-
andinn var sérstakur og kom rík-
isstjórninni á óvart. Það er ánægju-

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. Hörmungar-
ástand 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 nauð-
syn væri að leita samstarfs við nor-
rænar þjóðir um eftirlit og varnir 
Norðurhafa. Nú eiga sér stað slíkar 
viðræður sem vonandi leiða til auk-
innar samvinnu. Sýnum frum-
kvæði að því að ræða við rússneska 
ráðamenn um samskipti og eftirlit 
Norðurhafa. Veröldin er mikið 
breytt frá dögum kalda stríðsins, 
aukin samvinna þjóða á fjölmörg-
um sviðum og friðarvilji verður að 
vera leiðarljós nýrrar og friðvæn-
legrar framtíðar. 

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. Eink-
um okkar aðalnytjastofn, þorsk-
stofninn. Kvótabraskleigukerfið 
arðrænir bæði sjómenn og sjávar-
byggðir, kvótalitlar útgerðir og 
fiskvinnslur. Það sóar verðmæt-
um, það vita allir þeir sem fisk-
veiðar stunda. 

Þeir stóru verða stærri í kerf-
inu og atvinnuréttur byggðanna 
safnast á færri hendur. Fólki fækk-
ar í sjávarbyggðunum og allir leita 
með logandi ljósi að atvinnutæki-
færum sem gætu orðið tryggari en 
braskið með atvinnurétt sjávar-
byggðanna. Faðir kvótans, Halldór 
Ásgrímsson, réði Valgerði Sverris-
dóttur sem falið var verkefnið iðn-
væðing byggðanna, þ.e. stóriðja, 
einkum álver. Það þarf engan að 
undra þó öllu sé vel tekið sem við-
bót í atvinnu, þar með stóriðju í 
byggðum sem standa veikt. For-
svarsmenn byggða vilja nýta þá 
orku sem svæðið býður upp á. 
Álver af hæfilegri stærð, að því 
gefnu að orku megi nýta án veru-
legs skaða á náttúru, er vissulega 
nothæfur kostur til atvinnusköp-
unar. Rekstur Norðuráls í Hval-
firði sýndi góðan rekstur þó fram-
leiðsla sé undir 150-200 þúsund 

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

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 mann-
réttindi.

Málefni erlendra ríkisborgara 
á Íslandi eru nú í ólestri. Fólk býr 
í atvinnuhúsnæði, skráning og eft-
irlit er gloppótt. Brotið er á rétt-
indum 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 launa-
fólks frá nýjum aðildarríkjum ESB 
varð að lögum 1. maí sl. Frjálst 
flæði erlends vinnuafls á vinnu-
markaðinn 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 ein-
faldari ef Ísland hefði nýtt sér fyr-
irvara sem mögulegur var vorið 
2006. Við viljum reyna að tak-
marka á ný frjálst flæði launa-
fólks 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 ein-
göngu lögð áhersla á að sökum 
smæðar þjóðarinnar er það okkur 
Íslendingum nauðsynlegt að stýra 
sjálfir flæði erlendra nýbúa til 
landsins.

Ég þakka landsmönnum stuðn-
ing við Frjálslynda flokkinn og 
óska öllum gæfuríks komandi árs.

Guðjón  A. Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins

Velferðin – áratugabarátta





Árið 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 síð-
asta kjörtímabil ríkisstjórnar 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks 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 frjáls-
lynda jafnaðarstjórn. Hún verður 
ekki til án Samfylkingarinnar.

Alvarleg mistök og röng forgangs-
röðun hafa einkennt þetta kjör-
tímabil. Siðferðisbrestur stjórn-
valda í Íraksmálinu er óuppgerður, 
gömul hleranamál fást ekki upp-
lýst, varnarviðræðurnar voru 
klúður frá upphafi til enda, valdi 
hefur verið misbeitt, hagstjórn 
setið á hakanum, átök við lífeyris-
þega 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 efna-
hagslífinu 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 erlend-
um myntum á hóflegum vöxtum. 
Eftir situr íslenskur almenningur 
með krónulán – ýmist vísitölu-
tryggð eða á okurvöxtum. Höfuð-
stóll húsnæðislána hækkar ár frá 
ári vegna verðbólgunnar þó 
stöðugt sé greitt af lánunum. Þessi 
kostnaður vegna hagstjórnarmis-
taka mun fylgja húsnæðiskaup-
endum 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 fyrir-
tækjanna 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 verð-
tryggingu og því vaxtaokri sem 
fylgir íslensku krónunni. Raun-
vextir á evrusvæðinu eru 1.2-
2.2%. Lægra skatthlutfall í tekju-
skatti 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. 

Mikil verkefni bíða nýrrar ríkis-
stjórnar á sviði velferðarmála. 
Mikilvægast er að leysa vanda 
allra þeirra öldruðu hjúkrunar-
sjúklinga sem fá enga úrlausn eða 
þurfa að deila herbergi með öðrum 
á hjúkrunarheimilum. Þetta er 
vanvirðing við þá kynslóð sem 
byggði upp íslenskt velferðarsam-
félag. 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 vinnu-
markaði. 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 skyn-
samlega á málum. Hún gerir hins 
vegar kröfur til þess að við fjár-
festum umtalsvert í grunngerð 
samfélagsins – ekki síst samgöng-

um og menntun – og komum á því 
jafnvægi í atvinnu- og efnahags-
málum sem getur rennt stoðum 
undir atvinnulíf framtíðarinnar, 
hátækni og aðrar þekkingargrein-
ar. 

Félagsleg undirboð á vinnu-
markaði og þ.a.l. lakari lífskjör 
geta fylgt auknu aðstreymi vinnu-
afls en raunhæfasta leiðin til að 
takast á við það er að tryggja inn-
flytjendum 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 ökutækj-
um landsmanna hafa framlög til 
vegamála dregist saman um fjórð-
ung á kjörtímabilinu.  Mörg svæði 
á landsbyggðinni búa við skerta 
grunnþjónustu vegna skorts á 
samgöngum og öryggi á vegum úti 
er verulega ábótavant. Ný ríkis-
stjórn þarf að hefja stórsókn í 
vegamálum, svo jafna megi 
aðstöðu landsmanna óháð búsetu.

Vel menntað fólk er mikilvæg-
asta 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 grundvallar-
hugsun að allir geti lært og eigi að 
fá tækifæri til þess. Tillögurnar 
fela í sér átak gegn brottfalli, nýtt 
tækifæri fyrir fólk með litla form-
lega menntun, aukið frelsi í rekstri 
og námsframboði framhaldsskól-
anna, öflugra háskólastig og mark-
vissan stuðning við rannsóknar- 
og þróunarstarf.

Síðast en ekki síst þarf þjóðin 
ríkisstjórn sem getur stuðlað að 
breiðri sátt um náttúruvernd og 
orkunýtingu. Ríkisstjórnarflokk-
arnir hafa dregið taum stóriðju 

allan síðasta áratug og þeim er 
einfaldlega ekki treystandi til að 
skapa sátt milli andstæðra sjónar-
miða í þessu mikilvæga hags-
munamáli okkar og komandi kyn-
slóða. 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 lykil-
upplýsingar um verðmæt náttúru-
svæði í landinu, svo forða megi 
því að teknar séu ákvarðanir um 
að fórna fágætum náttúruperlum 
á grundvelli vanþekkingar.

Samfylkingin gengur bjartsýn til 
kosninga í vor vegna þess að hún 
hefur unnið heimavinnuna sína. 
Við höfum lausnir á þeim vanda-
málum sem blasa við. Við höfum 
skýra framtíðarsýn fyrir íslenskt 
samfélag með hugsjónir jafnaðar-
stefnunnar um frelsi, jafnrétti og 
samábyrgð að leiðarljósi. Við 
erum tilbúin að leiða nýja ríkis-
stjórn 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 samstarfs-
ins á því ári sem nú fer í hönd.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar

Til móts við nýja tíma

Ágætu 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 ótrú-
leg gróska í menningarlífi, list-
sköpun, hönnun, rannsóknum og 
menntun. Þessi gróska sýnir kraft 
og þor þjóðarinnar og um leið heil-
brigðan 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 var-
anlegum stöðugleika í hagþróun-
inni.

Og þetta hefur einmitt verið að 
gerast á síðara hluta ársins, eftir 
að aðgerðir ríkisstjórnarinnar í 
þessa veru tóku að móta efnahags-
framvinduna. Verðbólguhitinn er 
að hjaðna og þannig næst góð við-
spyrna 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 ára-
mótin.

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 iðn-
aðarmál og raforkuvirkjanir á 
hálendinu. Sl. haust lagði auðlinda-
laganefnd alþingis og ríkisstjórn-
arinnar 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 umhverfis-
ástæðum.

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 kafla-
skil á þessu sviði. Á næsta vori 
verða einnig þau tímamót í stór-
framkvæmdunum á Austurlandi 
að framleiðsla hefst og fer að skila 
allri þjóðinni arði. Eru allar ástæð-
ur 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 batn-
andi 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 framþró-
uninni.

Allmörg mál sem snerta menn-
ingarmál 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 breyting-
ar hafa orðið á vettvangi stjórn-
málanna. Og þess er að minnast 
að Framsóknarflokkurinn varð 
níutíu ára hinn 16. desember sl. 
en flokkurinn er elsti stjórnmála-
flokkur þjóðarinnar. Við þetta 
tækifæri komu framsóknarmenn 
saman víða um landið og treystu 
samhug og flokksvitund til vask-
legra átaka á komandi mánuð-
um.

Allt frá upphafi hefur Fram-
sóknarflokkurinn verið framfara-
sinnaður umbótaflokkur svo sem 
uppruni hans og stefnuyfirlýsing-
ar 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 höf-
uðáherslu 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 auð-
gildi og vinnan, þekkingin og 
framtakið látið vega meira en auð-
dýrkun og auðsöfnun.

Framsóknarmenn hafa mikil-
vægan málstað að verja og sækja. 
Við eigum mjög brýnt erindi við 
þjóðina og flokkurinn okkar styrk-
ist með hverri nýrri kynslóð og 
tekur sér stöðu fremst í fylkingar-
brjósti. Á komandi mánuðum mun 
reyna á kraftinn og áræðið mun 
sannast.

Ágætu landar. Kærar þakkir 
fyrir kynni og samstarf. Og hug-
heilar óskir um farsælt nýtt ár.

Jón Sigurðsson, formaður Framsóknarflokks

Róttækar umbætur





Viðburðarríkt ár er að baki. 
Glæstir sigrar, vonbrigði, 

tækifæri, gleði og sorg – allt þetta 
hafa landsmenn upplifað með ein-
hverjum hætti á árinu 2006.  
Þannig er lífið í öllum sínum fjöl-
breytileika og enginn stöðvar tím-
ans þunga nið. Árið 2007 heilsar 
brátt með öllum þeim viðfangs-
efnum og áskorunum sem fylgja 
nýju ári. Ég vona að það verði 
okkur öllum farsælt.

Stjórnmálin hafa verið einkar 
fjörleg þetta árið, sveitarstjórnar-
kosningar 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 kom-
andi alþingiskosningar.  Þingkosn-
ingarnar í maí og aðdragandi 
þeirra mun án efa tryggja fram-
hald líflegrar þjóðmálaumræðu. 

Sumir halda að stjórnmál séu 
aðeins linnulaust karp um dægur-
mál, 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 skvaldurþátt-
um fjölmiðla og bloggsíðum 
stjórnmálamanna eða misjafnlega 
spakviturra álitsgjafa. En stjórn-
málin 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. Athyglis-
vert er að nú er helst deilt í stjórn-
málum 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 fyrir-
tæki láta til sín taka á sviðum sem 
óhugsandi hefði verið fyrir nokkr-

um árum að þau væru þátttakend-
ur 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. Efnahags-
staða þjóðarbúsins á hverjum tíma 
hefur þannig bein áhrif á afkomu 
fjölskyldnanna í landinu og sama 
er að segja um skattana. Ef þjóð-
arframleiðsan dregst saman fækk-
ar 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 verð-
bólga og efnahagslegur stöðug-
leiki eykur hins vegar tækifæri 
fjölskyldunnar til að njóta lífsins í 
víðasta skilningi. Trygg atvinna 
og næg atvinnutækifæri eru und-
irstaða öryggis og hagsældar 
hverrar fjölskyldu. Öflugur kaup-
máttur launatekna gefur fólki 
jafnframt tækifæri til að draga úr 
vinnuframlagi sínu og njóta betra 
jafnvægis vinnu og einkalífs. Jafn-
vægi og hagsæld í efnahagsmál-
um tryggir líka stöðugar tekjur 
ríkisins sem er undirstaða vel-
ferðarþjóðfélagsins 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 und-
irstöðu.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur alla 
tíð lagt á það áherslu að skapa ein-
staklingunum frjótt umhverfi til 
athafna og framkvæmda. Síðastlið-
in tæp sextán ár hefur áhersla 
verið lögð á að lækka skatta, ein-
falda 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 frek-
ar og halda áfram að lækka opin-
berar 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 viðfangsefn-
in síbreytileg. Dægurmál líðandi 
stundar munu hverfa en ný við-
fangsefni koma stöðugt til sög-
unnar. Þannig er lýðræðið í verki 
og þannig færum við þjóðfélagið 
stöðugt fram á við. Við Íslending-
ar 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 hlut-
verk að gagnrýna og veita stjórn-
völdum 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 sam-
fylgdina á liðnum árum og óska 
lesendum öllum velfarnaðar á 
komandi ári. 

Geir H. Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins

Einbeitt áfram til árangurs

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

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

Um leið minnum við ykkur á

og huga að nauðsynlegum brunavörnum.
að fara varlega með eld

Brunamálastofnun Skúlagata 21
101 Reykjavík
Sími 591 6000
Fax 591 6001
brunamal@brunamal.is
www.brunamal.is

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.
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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.

Edison sýnir ljósaperuna

Gaspur er hvimleiður 
fylgifiskur hins opna 

samfélags.

Hjálparsveit skáta í Reykjavík var 
fyrst hjálpar- og björgunarsveita á 
landinu til að hefja flugeldasölu. Eirík-
ur Karlsson var nýgenginn í hjálpar-
sveitina 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 Eirík-
ur.

Eiríkur segir hjálparsveitina hafa 
rennt nokkuð blint í sjóinn með flug-
eldasöluna til að byrja með. „Hjálpar-
sveitin tók yfir rekstur Skátabúðar-
innar 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 búð-
ina, 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 Segla-
gerðina 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 hjálpar- 
og björgunarsveitir hins vegar ansi 
stór hluti af markaðnum. „Íþróttafé-
lögin hafa líka verið með sölu í gegn-
um tíðina, og svo hafa ýmsir einkaaðil-
ar 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 óbilgjarn-
ir,“ sagði Eiríkur, en flugeldasalan er 
afar mikilvægur liður í fjáröflun hjálp-
arsveitarinnar 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 stjörnu-
ljós 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.

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.

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 mið-
vikudaginn 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.
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á veginn eftir dramatískt 
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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 auka-
plata með áður óútgefnu aukaefni. 
„Ég á mikið af aukaefni en það er 
undir hælinn lagt hvort það er útgef-
anlegt.“ Upptaka á frábærum tónleik-
um á Púlsinum frá 1991 var gefin út í 
fyrsta sinn í tvöfaldri plötu og upp-
taka frá flutningi Megasar á Passíu-
sálmunum í Skálholti frá 2001 var 
gefin út fyrr á árinu. Á páskunum í ár 
endurtók Megas svo tónleikana í Skál-
holti við góðan orðstír og aftur í Hall-
grímskirkju 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 flutn-
ingi ýmissa tónlistarmanna og Magga 
Stína syngur Megas þar sem Magga 
Stína syngur sín uppáhalds Megasar-
lög. Eftir áratuga feril verður ekki 
annað sagt en að Megas sé afkasta-
mikill listamaður með ógrynni af efni 
í farteskinu. 

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 tónlistarmað-
ur sem Íslendingar eiga 
og einn mesti snillingur í 
textagerð þótt snilld hans 
sé umdeild. Megas er sér-
stök rödd í íslensku sam-
félagi, kímin og kaldhæð-
in, 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. 

GOÐSÖGN
í lifanda lífi



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.

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

Verðdæmi. 216.270,-

Bilbao 13.-16. apríl

Verðdæmi. 49.900,-

Karíbahafið 2.-13. mars
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.

Verðdæmi. 133.900,-

Sardinía í sumar

Nánari upplýsingar í síma 585 4000 eða á www.urvalutsyn.is

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!

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.

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.

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

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.

Glæsileg páskaferð í samvinnu við VISA og Kuoni Travel. Verðdæmi: 214.900,-

Töfrar Indlands

Innifalið: Flug, fyrsta flokks gisting m/morgunverði, 2 glæsilegir kvöldverðir, ferðir til og frá flugvelli erlendis, skoðunarferðir og íslensk fararstjórn.

2007



„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 Passíu-
sálmana en það vakti mikla lukku 
þegar þetta komst inn í Skálholt. 
Hallgrímskirkja var líka alveg troð-
full 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 tón-
leikarnir hafi verið magnaðir. „Eins 
var ofsalega gaman þegar við flutt-
um þetta um páskana í Skálholti. 
Gamli Þeysarinn Hilmar Örn Agn-
arsson 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 tón-
leika.“

Megas benti á Maríu Sól á koverplöt-
una Pældu í því sem gefin var út í 
haust og þar söng hún Víðihlíðarlag-
ið. 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 Trabant- 
strákarnir gera. Þeir virkilega lifðu 
sig inn í þetta.“ 

Fleiri af ástsælustu tónlistar-
mönnum þjóðarinnar hafa tekið 
Megasarlög og gert að sínum. Þar má 
nefna Björgvin Halldórsson og Emilí-
önu 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.“

Megas varð sextugur í fyrra. „Ég 
passaði mig á því að vera ekki á land-
inu og þá var hægt að halda fína tón-
leika 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.“

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 ein-
faldlega ekki góð latína. Á bakhlið-
inni var líka mynd af fjölskyldu á 
Taílandi með mér, þetta var fín mynd 
en ég hélt utan um einn Taílending-
inn. Það var búið að vara mig við því 
að ég yrði flæmdur út úr öllum stof-
um 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 Hilmars-
syni og tók upp Drengirnir í Bang-
kok 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 

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 sjónar-
sviðið í flutningi annarra og þótti 
hin besta músik.“

Megas hikar þegar hann er spurður 
hvort hann hafi ekki verið tekinn í 
sátt í þjóðfélaginu í dag. „Ekki endi-
lega 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 undan-
farið. „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.“

En heldurðu ekki áfram að semja? 
„Ég vakna ekki klukkan sjö á morgn-
ana 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 tón-
leikum 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.“

Megas vann árið 2000 verðlaun 
Jónasar Hallgrímssonar á degi 
íslenskrar tungu og kom það mörg-
um á óvart. „Mér finnst einna 
skemmtilegast að glíma við íslensk-
una. 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 texta-
gerð og lagagerð. Það endar með því 
að maður er kominn út úr öllum vídd-
um sem umhverfið vill gúddera.“

Lagið er um 
dreng í Aust-
urlöndum sem 
sungið er fall-
lega til og það 
þótti einfaldlega 
ekki góð latína. 
Það var búið 
að vara mig við 
því að ég yrði 
flæmdur út úr 
öllum stofum 
Reykjavíkur-
borgar.“

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

Megasi finnst best að vera í borginni 
og segist eiga sterkar rætur í malbik-
inu. 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 fjöl-
skyldu þó ég hafi reynt að halda 
henni frá mér. Ég á tvo syni frá því í 
gamla daga og þeir eru báðir í tón-
list 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 upp-
hafi beittari en gerist og í kringum 
það var búinn til röff karakter þótt 
ég sé blíður og meinlaus.“

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 nátt-
úruna, það þarf líka að friða mann-
anna verk. Ég er ekkert að spá í 
hvort tímaritin séu sæmandi til 
geymslu. Allt prentað mál segir ein-
hverja sögu.“ 

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 ein-
hverjir 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 sjálfstæð-
ar og flottar.“

Ungt tónlistarfólk hefur tekið 
Megas í hálfgerða guðatölu og er 
hann talinn snillingur af yngri kyn-
slóðum í tónlist sem lítur upp til 
hans. „Ég hef aldrei fengið krítík frá 
yngra fólki um að ég sé óskiljanleg-
ur, það hefur bara komið frá eldra 
fólki.“

Framtíðin er mjög svipuð fortíðinni 
svarar Megas þegar hann er spurð-
ur 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 mán-
uður.“ Lengra sér hann ekki inn í 
framtíðina. En ef fortíðin hefur eitt-
hvað 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.





Þ
egar Fréttablaðið 
náði tali af Eyþóri 
Arnalds tónlistar- og 
stjórnmálamanni var 
hann staddur í Mar-
okkó 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 fljót-
lega á nýju ári. Eyþór mun því 
horfa á Áramótaskaupið á netinu 
staddur í Afríku. „Já, það eru allar 
líkur á því.“ Eyþór segist aðspurð-
ur gera ráð fyrir því að grínararn-
ir muni gera sér mat úr hinu fræga 
atviki þegar hann var gripinn ölv-
aður 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 hljóð-
versplata 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.

„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, Þorvald-
ur 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.“

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 hljóðfæraleik-
ara. 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 gothnesk-
an 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 fel-
ast í því að sameina popp og klass-
ík.“

Eyþór segir plötuna óvenju-
lega 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.“

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 plöt-
unni eftir en einir eru þó útgáfu-
tónleikarnir sem teknir voru upp í 
sjónvarpssal og Eyþór segir hugs-
aða sem baðstofutónleika – fyrir 
alla heima í stofu.

„En engir aðrir tónleikar og 
engin myndbönd. En við höfum 
hug á að halda tónleika í Barce-
lona þar sem við tókum upp plöt-
una. Vera má að það tengist ein-
hverjum 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 ferðaskrif-
stofa komi að málum.

Í vor ákvað Eyþór að gefa kost á 
sér að leiða lista sjálfstæðismanna 
í Árborg í þá komandi sveitar-
stjórnarkosningum. Og það gekk 

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 grip-
inn, ásamt unnustu sinni, af lög-
reglu í Ártúnsbrekku, drukkinn 
eftir að hafa ekið á ljósastaur á 
Sæbraut við Kleppsveg í Reykja-
vík.

Þegar Eyþór horfir til baka, til 
hinnar örlagaríku nætur, aðfara-
nætur sunnudags 14. maí, velkist 
hann ekki í vafa um að varla sé 
hægt að gera nokkuð eins heimsku-
legt og þetta.

„Hvort sem maður er í fram-

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 klár-
lega mistök. Fyrsta skrefið er að 
viðurkenna mistökin. Síðan er það, 
að reyna að læra af mistökunum. 
Sagt er að menn læri af reynsl-
unni 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 sak-
ast en mig sjálfan í slíku. Með því 
að læra af mistökunum er maður-
inn að bæta sig.“

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 tíma-
setningin sem verður til að gera 
þetta atvik allt hið dramatískasta, 
að oddviti lista sé korteri í kosn-
ingar gripinn fyrir ölvun við akst-
ur.

„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. Sjálfstæðis-
flokkurinn vann stóran sigur, 

hlaut 42 prósent atkvæða, sem er 
stærsti sigur flokksins þar um 
slóðir.“

Aðspurður segir Eyþór ómögu-
legt 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.“

Í þessum mikla darraðardansi er 
áhugavert að vita um viðbrögð 
flokksforystunnar og Eyþór dreg-

ur ekki dul á að þar á bæ hafi menn 
haft af þessu áhyggjur. „Tíma-
setningin var slæm en allir lögð-
ust 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, vara-
formanni, 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.“

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 

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 tak-
ast á við þá. Má segja að Íslending-
ar 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 sómasam-
legum hætti.“

Tígullaga öldudalur Eyþórs

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.

„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 pólitík-
inni í Árborg er eitt af eftirminnilegum atburðum 
ársins en einnig glæsileg endurkoma Eyþórs á 
tónlistarsviðið með Todmobile.





Avion Group
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
Hvenær:

Eskja hf.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Toyota á Íslandi hf.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Iceland Foods
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Weetabix
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Avion Group
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

CONDUIT
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

FL Group
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

IGD
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Ottakar’s plc.
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Zenergy Power plc.
Starfsemi:

 Verkefni:
 Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

eircom
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Marel
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Blagden Packaging
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Eimskipafélag Íslands ehf. 
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Við lítum með stolti yfir árangur viðskiptavina okkar á árinu



M2 Communications
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Marel 
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Sterile Technology Group
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

BTC
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Samson eignarhaldsfélag ehf.
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

AEW
Thurne and Delford Sortaweigh

Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Elkhart Plastics
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

TDC
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Scanvægt International
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

eircom
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Danish Bacon Company
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Cheshire Guernsey Ltd.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:



Aer Lingus
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Haugen Gruppen
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Yell
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Debenhams
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Nýsir UK Ltd.
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Meridian Technologies
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Polimoon AS
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

West Ham United plc.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Sonas Automotive
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:
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Longford Cables Ltd.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Austin Reed Group plc.
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Brainjuicer Group plc.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

NATIXIS
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Pacific Andes
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

China Fisheries International Ltd.
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Aer Lingus
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:



Dr. TH. Böhme KG
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

Lambert Howarth Group plc.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Urriðakot 
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Dagsbrún hf.
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Land:

 Hvenær:

House of Fraser
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:

20:20 Mobile Group
Starfsemi:

 Verkefni:

Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

BCA
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:
Umfang verkefnis:

Land:
 Hvenær:

Venere
Starfsemi:

 Verkefni:
Hlutverk bankans:

Umfang verkefnis:
Land:

 Hvenær:





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

Óskum samstarfsaðilum og 
landsmönnum öllum gleðilegra

jóla og farsældar á nýju ári. 
Þökkum samstarfið á árinu 

sem er að líða. 





Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

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

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 stór-
hættulegt 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 sjón-
varpið um áramótin. „Ég og frændi 
minn leikum okkur saman á gaml-
árskvöld. Ég horfði á áramótaskaup-
ið 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 Þór-
hallur Tryggvason og tekur svo for-
skot á sæluna með því að stilla sér 
upp með stjörnuljós úti á svölum. 
Að sjálfsögðu er hann með hlífðar-
gleraugu sem verða föst á nefinu á 
honum um áramótin.

Rauðir og grænir flugeldar 
sjást mun betur en bláir

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

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.

Smáhundaræktun



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, Guð-
munds Sigtryggssonar, til þess að 
fá nokkrar hressilegar áramóta-
uppskriftir. Guðmundur tók vel í 
það og var ekki lengi að snara 
fram nokkrum vel völdum kokteil-
uppskriftum.

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



Borgarskjalasafn Reykjavíkur 
býður öllum að senda vinum og 
ættingjum nýárskort á netinu, 
sér að kostnaðarlausu. 

Það eru gömul falleg kort úr stóru 
póstkortasafni Borgarskjalasafns-
ins sem fólk getur glatt vini sína 
með og óskað þeim gleðilegs árs. 
Þau er að finna á vef Reykjavíkur-
borgar www.reykjavik.is. 

Eins og um fyrri jól bauð Borg-
arskjalasafn upp á jólakort á net-
inu 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 tungu-
málum.

Nýárskort á 
netinu

Hér verður uppruni flugelda 
rakin.

Kínverjar fengu upphaflega hug-
myndina að flugeldum fyrir 
meira en 1000 árum síðan, í fram-
haldi af uppfinningu púðursins.

Upphaflega bjuggu sérstakir 
flugeldameistarar flugeldana til 
og nutu töluverðrar virðingar 
fyrir þá flóknu tækni sem var 
bjó að baki áhrifamiklum sjónar-
spilum, sprengingum og látum.

Nú eru flugeldar framleiddir 
á færibandi og gefst almenningi 
færi á að kaupa og sprengja sína 

eigin flugelda. Þá nota framleið-
endurnir önnur, kraftmeiri efni 
en áður við gerð flugelda, með 
þeim afleiðingunum að litadýrð-
in og sprengjulætin verða 
meira.

Tiltölulega snemma var farið 
að halda flugeldasýningar við 
háttíðleg tilefni. Sumsstaðar 
tengjast þær til að mynda nýárs-
fögnuðum órjúfanlegum bönd-
um, á það ekki síst við hérlendis 
þar sem aðkomumenn standa 
gjarnan á öndinni yfir öllum 
sprengjgulátunum.

(Heimild: www.visindavefur.is)

Flugeldafár í yfir 
þúsund ár



Signý Jóna Hreinsdóttir matgæðingur lumar 
á ljúffengri kökuuppskrift, sem nýtist henni 
ávallt vel um áramótin.

„Ég kalla kökuna einfaldlega himneska súkkul-
aðiköku,“ segir Signý og bætir við að uppskrift-
in að henni sé blanda nokkurra uppskrifta, sem 
hún hafi kynnt sér í gegnum tíðina.

Signý viðurkennir að hún hafi þó breytt upp-
skriftinni að kökunni lítillega að þessu sinni, 

með því að bæta hrásykri út í hana. Það hafi 
gefið góða raun þar sem kakan hafi orðið kara-
mellukenndari 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 súkkul-
aðinu 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 vin-
sælda hjá fjölskyldu Signýjar og hefur að henn-
ar 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.

Himnesk súkkulaðikaka

Mikið fellur til af sorpi á ný-
ársnótt og því þarf að farga á 
réttan hátt.

Skotkökur, risatertur, flugelda-
sýningakassar og bardagatertur 
ásamt rakettum sem þutu upp en 
féllu svo aftur niður munu vænt-
anlega liggja eins og hráviði um 
borgina að morgni nýs árs. 

Gert er ráð fyrir því að eig-
endur flugelda fari sjálfir með 
umbúðirnar á endurvinnslustöðv-
ar Sorpu.

Starfsmenn Sorphirðu Um -
hverfissviðs Reykjavíkur keppt-
ust 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 sund-
urskotnar terturnar fari í rusla-
tunnur heldur á fólk að sjá um að 
hirða upp eftir sig. Fólk er hvatt 
til að koma með terturnar til end-

urvinnslu strax 2. janúar en mikið 
af því rusli sem kemur undan vetri 
á vorin eru vegna áramótanna.

Engar tertur í tunnur

7. Íslandsmeistaratitlar og 5. silfur
á síðasta Íslandsmeistaramóti

Nýtt tímabil að hefjast !
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MÁ BJÓÐA ÞÉR NÝTT STARF Á NÝJU ÁRI ?

www.hugurax.is

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

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,

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

Í boði er áhugavert starf fyrir öflugan og metnaðarfullan einstakling.

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR MICROSOFT DYNAMICS AX

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.

SÖLU- OG MARKAÐSRÁÐGJAFI ÓPUSALLT

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.

VERKEFNASTJÓRI / RÁÐGJAFI Á SVIÐI COGNOS VIÐSKIPTAGREINDAR OG STJÓRNENDAUPPLÝSINGA

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

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

árangurs í starfi.

RÁÐGJAFAR Á SVIÐI ORKULAUSNAHugurAx er eitt af leiðandi

fyrirtækjum landsins á

sviði hugbúnaðargerðar,

hugbúnaðarþróunar

og innleiðingu

hugbúnaðarlausna.

Fyrirtækið sinnir bæði stórum

og smáum fyrirtækjum í

flestum atvinnugreinum

landsins.

Hjá HugAx starfa nú yfir 130

starfsmenn. HugurAx býður

starfsmönnum sínum úrvals

starfskjör og möguleika á að

þroskast og þróast í starfi.

Höfuðstöðvar HugarAx

eru í nýju og glæsilegu

húsnæði að Guðríðarstíg

í Grafarholti í Reykjavík,

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.

–

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.

–

–



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. 

TRÉSMIÐIR ÓSKAST

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á 

íslenskum verktakamarkaði. Hjá 

fyrirtækinu starfa um 650 manns, 

víðsvegar um landið sem og 

erlendis.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki 

sem var stofnað árið 1970 og 

hefur annast ýmis verkefni, svo 

sem virkjanir, stóriðjuver, hafnar-

gerð, vega- og brúagerð auk flug-

valla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitar-

félög, 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.

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

Um er að ræða framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Næg vinna í boði.







Óskum eftir trésmiðum og kranamanni 
Mikil og fjölbreitt vinna framundan. 

Uppl. í s: 51 .is

ÓSKUM EFTIR VÖNUM
LYFTARAMANNI OG 
VERKAMÖNNUM Í PORT

Viltu koma í vinnu hjá stærstu sölu notaðra 
varahluta og bílaförgun landsins. 
Hafðu samband við skrifstofu í síma 567-6700.

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Sundlaug Kópavogs:

• Starfsmaður

Gullsmári - félagsheimili aldraðra
• Matráður

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna 70%

• Afgr./baðvarsla karla, helgarvinna

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsmaður þjónustuíbúða-

  kjarna geðfatlaðra

• Aðstoð við heimilisstörf

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Dönskukennari 40%

• Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Kópavogsskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Salaskóli:
• Íþróttakennari v/foreldraorlofs

Smáraskóli:
• Stuðningsfulltrúi 70%

• Matráður 100% jan. og febrúar

• Íþróttakennari v/foreldraorlofs

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
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

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

- vi› rá›um

Skeljungur leitar a›
öflugum starfsmönnum

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.

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

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

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

Skeljungur hf. er olíufélag sem leggur

áherslu á eldsneytissölu, verslunar-

rekstur og gó›a fljónustu undir

vörumerkjum Shell.

Starfsfólk er um 250 og starfar á

Shell- og Selectstö›vum, vi›

eldsneytisdreifingu í Örfirisey, á

Reykjavíkurflugvelli og ví›a á lands-

bygg›inni. Skrifstofur félagsins eru

a› Hólmasló› 8. Áhersla er lög› á

a› starfsfólk n‡ti sína hæfileika í

daglegum störfum, hafi ánægju af

störfum sínum og taki virkan flátt í

a› móta vinnuumhverfi›. Markmi›i›

er a› hafa ætí› á a› skipa hæfu og

áhugasömu starfsfólki flar sem

áhersla er lög› á markviss vinnu-

brög› og sk‡ra ákvar›anatöku.

www.skeljungur.is





HÁRSAGA
Óskar eftir hársnyrtifólki
í Austurstræti og Radinson SAS Saga Hotel.
Einnig óskum við eftir fólki í móttöku.
Upplysingar gefur Sigrún 8968562 & einnig á stofunum.

Hársaga Hársaga
Austurstræti 8-10 Radinsson Sas Saga hotel
101 reykjavík Hagatorg 1 107 Reykjavík
sími 5521790 sími 5521690
www.harsaga.is www.harsaga.is
harsaga@harsaga.is harsaga@harsaga.is

Námsstyrkir
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 

nu og stuðla að framþróun þess. Ein styrk-
veitingin gerir kröfu um nám á sviði upplýsingatækni. 

  
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 upp-

nna á heimasíðu Viðskiptaráðs, www.vi.is.

Viðskiptaráð Íslands

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Leikskólinn Álfatún
• Deildarstjóri óskast á deild 3 ára barna.

 Leikskólakennaramenntun eða önnur
uppeldismenntun áskilin.

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. 

Vinnutími eftir samkomulagi. Þarf að geta byrjað
fljótlega.

Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar gefur leikskólastjóri í síma 564 6266
og 863 9111.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja

 um starfið.



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.

Bæjarlind 14 - 16  •  201 Kópavogur

Hannes
Steindórsson
Sölufulltrúi
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Gylfi
Gylfason
Sölufulltrúi
Sími 693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson
Löggiltur fasteignasali

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

Fr
um

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Fyrirtækjasala Íslands, Síðumúla 35,
þakkar viðskiptavinum sínum ánægjuleg viðskipti á árinu.

Nýjir eigendur þakka einnig mjög góðar viðtökur og óska öllum árs og friðar.









Viltu komast í form?

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

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

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is

Haukur
Gu›mundsson,
lei›beinandi

Arna Hrönn
Aradóttir,
Rope-Yoga kennari

Gígja fiór›ardóttir,
sjúkrafljálfari BSc

Sandra Dögg
Árnadóttir,
sjúkrafljálfari BSc

Harpa Helgadóttir,
sjúkrafljálfari BSc,
MTc, MHSc

Talya Freeman,
Jógakennari
Joga flæ›i

N‡ námskei› eru a› hefjast

Brei›u
bökin

Í formi til
framtí›ar
Bókanir eru hafnar í flessi
vinsælu a›halds- og
lífsstílsnámskei› fyrir
konur. 8 e›a 16 vikur.

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

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.

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

Einka-
fljálfun

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

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

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

Fagleg fljónusta, markviss
og örugg einkafljálfun hjá
sjúkrafljálfurum.

S J Ú K R A fi J Á L F U N  O G  L Í K A M S R Æ K T





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 sameigin-
legt með mér og Kjarval að vera 
náttúrubörn, en ég trúi á náttúr-
una 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 býflugnarækt-
inni þegar nágranni hans flutti 
heim frá Svíþjóð fyrir nokkrum 
árum með býflugur með sér. 
“Hann hafði lært býflugnarækt-
ina 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 rækt-
endur að læra á aðstæðurnar sem 
landið hefur upp á að bjóða. “Vet-
urinn er mjög sveiflukenndur og 
við þurfum að læra hvernig best 
sé að útbúa flugurnar fyrir vetur-
inn þannig að þeim líði vel en sum-
arið er ekki vandamál,” segir Þor-
steinn.

“Við erum að rækta hér upp 
stofn sem er með minni árásar-
hneigð 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 síðast-
liðið 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 lækninga-
ráð við slíku og sjálfur hef ég 
aldrei verið betri í skrokknum.” 

Hver fluga stingur þó bara einu 
sinni og endar líf sitt á því. Þor-
steinn 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. 

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 innflutning-
inn á býflugunum til að fá ekki 
með þeim sjúkdóma.”

Flugurnar eru í dvala yfir vet-
urinn og eru þá með forða í búun-
um, 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 köss-
um 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.” 

Þorsteinn er með fjögur bú núna 
en myndi gjarnan vilja eiga tíu 
eða tuttugu en það þarf ákveðin 

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 sum-
arið 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 fram-
leiða aðra drottningu og á nokkr-
um tíma þroskast sú drottning og 
ákveðinn hópur fer úr búinu með 
henni að reyna að finna nýtt heim-

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.

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 Þor-
steinn og bætir því við að það finn-
ist 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 upp-
skeruhátíð 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 hun-
angi 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. 

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

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



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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N
ú er að koma tími á 
að taka úthreinsan-
irnar,” segir Bene-
dikta 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 inn-
byrða 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 asp-
artam 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 hægð-
ir vegna gerfijárnsins sem er sett 
í það.” 

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 drukk-
ið. Síðan situr maður á prívatinu í 
einn eða tvo daga með mikinn nið-
urgang en þetta er algjör hreins-
un,” segir Benedikta en með þess-
um 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 sam-
settar 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 djúp-
hreinsun eða stíflueyðir.” Bene-
dikta 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 bland-
aður 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.“

Fjórða leiðin sem Benedikta nefn-
ir til að hreinsa ristil og þarma er 
að fara í stólpípumeðferð. “Stól-
pípurnar eru orðnar mjög þægi-
legar 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. Gilli-
an. 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 gerfiefn-
um 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-

dómar byrja í þörmunum því 
vandamálin byrja þar. Svo færist 
þetta upp,” segir hún og bendir á 
að venjulegur matur sé jafnan orð-
inn 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 mat-
vælum eins og á að gera. “Allt of 
marga vantar hollar olíur, amínó-
sýrur, ómega fitusýrur og fleira 
þannig að þá verður mikill skortur 
og fólk fer að veikjast.” 

Það þarf líka að taka aðrar hreins-
anir, að sögn Benediktu. “Til þess 
eru til ýmis góð te og fleira. Birk-
isafi 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 hreinsi-
jurtaprógramm til að hreinsa blóð-
ið 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 lík-
amanum 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 þörm-
um. “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 líkam-
ann. 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 Bene-
dikta og bætir við að allt of margir 
sjúkdómar byrji út frá slíku á 
Vesturlöndum í 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.



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.



Scorsese er bestur þegar hann fetar 
glæpabrautina og skilar af sér frábærum krimma þar sem 
Jack Nicholson fer fyrir firnasterkum leikhópi.

Magnþrungin mynd um örlög þeirra sem 
voru um borð í fjórðu flugvélinni sem notuð var við 
hryðjuverkin 9. september. 

Ekki bara besta Bond-mynd síðustu 
áratuga heldur einfaldlega hörkufín spennumynd. Daniel 
Craig er frábær Bond.

Fyndasta mynd síðustu ára ef ekki áratuga. 
Grínið er groddalegt og smekklaust en öðlast magnaða vigt 
þar sem undir öllu kraumar baneitruð samfélagsádeila.

 Falleg og tilfinningarík mynd frá Almodovar 
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.

 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.

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

Lobbýismi, sú fyrirlit-
lega iðja sem mun steypa mannkyninu í glötun, er tekin í 
gegn í frábærri ádeilu. 

Firnasterkur ástralskur spaghettí-
vestri. Flottar tökur og sterkur leikur gefa viðbjóð 
myndarinnar ljóðræna fegurð.

Þetta er ekki góð mynd samkvæmt hefð-
bundnum 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. 

B
íóárið byrjaði, venju 
samkvæmt ágæt-
lega, með þeim 
myndum sem kepptu 
hvað harðast um 
Óskarsverðlaunin í 

helstu flokkum. Brokeback Mount-
ain, Capote, Munich og Good Night 
and Good Luck.

Sumarmyndirnar þetta árið 
ollu ákveðnum vonbrigðum þar 
sem tvö krosstré brugðust alger-
lega en The Da Vinci Code og The 
Pirates of The Carribean: Dead 
Man´s Chest stóðu engan veginn 
undir væntingum. Báðar mynd-
irnar voru þvældar og á köflum 
beinlínis leiðinlegar en það kom 
þó ekki að sök í miðasölunni þar 
sem þær möluðu báðar aðstand-
endum 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. Super-
man Returns er góðra gjalda verð 
og Bryan Singer tókst með ágæt-
um að blása lífi í staðnaðan stál-
manninn þó myndin hafi engan 
veginn náð þeim hæðum sem Spid-
erman og Batman hafa gert. 

Allt glæddist þetta með haust-
inu þar sem tvær kvikmyndahá-
tíðir, Iceland Film Festival og 
Reykjavik International Film 
Festival, settu skemmtilegan svip 
á haustmánuðina en á báðum 
hátíðum var boðið upp á kræsing-
ar 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 tvímæla-
laust glæsilegur árangur Mýrar-
innar 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 glæpa-
myndarinnar 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 efasemda-
raddir um að hann væri ekki rétti 
maðurinn til að leika njósnara 
hennar hátignar.

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 bundn-
ar við brugðust. Kvikmyndagagnrýnendur Fréttablaðsins hafa tekið saman sína lista yfir tíu bestu myndir ársins og þar ber mynd-
ir á borð við Borat, The Departed og Casino Royale einna hæst. Allt myndir sem voru frumsýndar á seinni hluta ársins.

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.

Joaqhin Phoenix umbreytist í Johnny 
Cash í þessari vel útfærðu mynd um skrautlegt upphaf á 
glæstum ferli sveitasöngvarans. Reese Witherspoon er frá-
bær í hlutverki June Carter.

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

Myndin bregður upp dökkri mynd af 
olíuviðskiptum stórveldanna þar sem virðing fyrir 
mannslífum er engin.

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.

Bryan Singer tekst nánast hið 
ómöglega, að koma stálmanninum aftur upp á lappirnar.

 Myndin hefur vissulega sína galla en í heild 
varpar hún góðu ljósi á hvernig hefndarþorstinn getur 
farið með mannskepnuna.

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

 Helen Mirren sýnir sannkallaðan 
stjörnuleik. Myndin er bæði fyndin og dramatísk í senn.

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

Gífurlega sterk frumraun og gerð af stöku list-
fengi; hæglát á yfirborðinu en keyrð áfram af þungri undir-
öldu. Philip Seymour Hoffman er óaðfinnanlegur í titilhlut-
verkinu.

Hrollvekjandi í raunsæi sínu og á köflum 
yfirþyrmandi. Mynd sem leitar á mann lengi. 

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. 

Saga, leikur og umgjörð leggjast á eitt og skapa 
eftirminnilega mynd um laskaðar manneskjur. Á pari við 
það besta sem kemur utan frá. 

Almodovar í essinu sínu og dregur það besta 
fram hjá Penelopé Cruz sem hefur sjaldan eða aldrei verið 
betri.

George Clooney 
hefur sannað sig sem mun betri leikstjóri en leikari og slær 
varla feilnótu í frábærri mynd um aðkallandi efni. 

 Fyndnasta mynd síðari tíma, hárbeitt og 
afhjúpandi satíra.

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. 

Ken Loach 
staðfestir enn og aftur að hann er einn áreiðanlegasti 
kvikmyndagerðarmaður sinna tíma.

Lars Von Trier leyfir 
galgopanum í sér að rasa út í meinfyndinni mynd þar sem 
Benedikt Erlingsson fer á kostum. 



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 fl eiri en 25 stk. á dag.  Ekki er ráðlagt að nota lyfi ð 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 lyfi ð.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.
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„Sykur er algengur á umbúðum 
– flestir hugleiðsludiskar Friðriks 
fara yfir mörkin. Þetta þarf ekki 
að vera svona!“ „Hræðileg „phot-
oshop-collage“ mynd af fjöllum og 
álfum og álfadrottning sem er illa 
„photoshop“-uð inn í landslagið.“

„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...“

„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 

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

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

„Þótt Tod-
mobile sé vissulega goðsagna-

kennd sveit þýðir það samt ekki 
að hún geti leyft sér að gera kápu 
eins og fyrir eitthvað veglegt box-
sett 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.“

“

„Þessi kápa fær 
verðlaun fyrir að vera ófrumleg-
ust í heimi. Léleg mynd, ljót grafík 
og óáhugavert í alla staði. Truflar 
kannski engan nema mig en heill-
ar engan heldur. Stendur fyrir öll 
hallærislegustu umslögin í þessum 
iðnaði!“

„Ótrúlega
smekkleg hönnun. Framhliðin, 
bakið, kjölurinn, bókin og diskur-
inn sjálfur  mynda heild. Smekk-
leg 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!“

„Lyktin af samtímanum skín í 
gegn – beinskeytt myndmál.“ 
„Brothætt. Súrt og sætt. Innilegt 
en fer ekki að grenja.“ „Gott dæmi 
um næva hönnun, einföld smekk-
leg teikning sem tengir við titil 
plötunnar.“

„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 bakgrunn-
inum 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.“

„Flott myndskreyting. Flott hönn-
un 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.“

„Þetta umslag er augljóslega gert 
af frábærum listamanni.“ „Litirn-
ir og formin á þessari kápu eru 
alveg kynngimögnuð. Hálf satan-
ískur 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.“

„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 sam-
suða af leturgerðum.“

„Myndskreytingin á 
forsíðunni greip strax athyglina. 
Flott teikning þar sem karakter-
inn í myndinni fléttast inn í let-
urmeðferðina á bakinu. Öll kápan 
vel hönnuð.“ „Fallegasta plötuum-
slag ársins. Biggi hefur aldrei litið 
betur út. Metnaðarfull hönnun þar 
sem öll atriði eru í heimsklassa, 
myndskreytingar, litasamsetning-
ar, leturgerð og týpógrafía.“

H
önnun á plötukáp-
um er háð tísku-
sveiflum 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 tón-
listarmenn að gefa út heildstæðan 
pakka með diskunum sínum. Plast-
hulstrin eru á undanhaldi og flest-
ir 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 erfið-
ara 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.

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.





Því miður eru sjaldan skemmtileg 
tilþrif í orðfæri í íslenskum blöð-
um. Það kemur þó fyrir. Halldór 
Guðmundsson notar eftirtektar-
vert myndmál í grein í Fréttablað-
inu 17. desember: „Útgefendur 
eru hjarðdýr, sem kunnugt er. Þeir 
fundu sér beitarlönd  á níunda ára-
tugnum á auðugum gresjum suður-
amerískra bókmennta …“ Össur 
Skarphéðinsson talar um „spuna-
hljóð feigðarinnar“ í grein í Frétta-
blaðinu 18. desember. Og bloggar-
inn (ekki er orðið fallegt, en ég 
kann ekki annað betra) Sævar 
Ólafsson kemst laglega að orði 
þegar hann skrifar að stjórnmála-
maður 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. 

 að Kvasir hafi „kafnað í manviti“ 
– með einu n, takið eftir. Orðið er 
manvit, dregið af munur í merk-
ingunni 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.

hjá dálkahöfundi í Fréttablaðinu 
16. desember sem skrifar: „Hann 
fer um á ofsahraða og getur jafn-

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. Eitt-
hvað bjátar á hjá einhverjum, en 
það bjátar ekki á neinum. 

Þegar sagt var frá strandi í útvarp-
inu 19. desember var komist svo 
að orði að flætt hefði undan skip-
inu. Það er auðvitað tóm vitleysa. 
Þeir sem vita eitthvað um sjávar-
föll, vita líka að það fjarar undan 
skipum. Aftur á móti nást þau 
stundum á flot þegar flæðir. 

eftirfarandi klausu í Mogga 19. 
desember: „Varðandi rannsóknina 
telur Jakob að frá og með 12. okt-
óber 2005 séu rannsóknarathafnir 
sem hafi átt sér stað merktar van-
hæfni.“ „Varðandi rannsóknina“ 
má alveg sleppa. Rannsóknarat-
hafnir 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.

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.

Að þessu sinni, í þessum þætti 
– „Málverk vikunnar“ – er ein-
faldlega, í tilefni dagsins, valið 
málverk ársins. Eins vafasamt 
og það nú er þá er ekki á hverj-
um 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 upp-
stillingu né landslagi heldur 
andliti. „Segja má að andlitið 
lýsi best þeirri trúarlegu til-
finningu 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 ein-
kennir verkið, skematísk teikn-
ing og hraðar og þykkar pensil-
strokur.

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 málara-
listarinnar sem náði hámarki 

árið 1905 og fól í sér nýjar skil-
greiningar í stefnu málverks-
ins. Öll túlkun á viðfangsefninu 
og á róttækri meðferð lita ein-
kenndist í grundvallaratriðum 

af þörf málarans til að nota lit-
inn sem tjáningarleið fyrir til-
finningar og skoðanir á við-
fangsefninu.“

Það var og.

Matisse á málverk ársins





Myndagáta Fréttablaðsins

Í þessari myndagátu Fréttablaðsins, sem boðið 
er upp á í tilefni af áramótunum, er ekki gerður 
greinarmunur á breiðum og grönnum sérhljóð-
um, 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. 





Neyðarlínan

Neyðarsíminn 112 er opinn allan 
sólarhringinn og svarar fyrir 
slökkvilið, sjúkrabifreiðir og lög-
reglu um allt land.

Slysa- og bráðamóttaka 

Slysa og bráðamóttaka Landspít-
ala – háskólasjúkrahúss í Fossvogi 
er opin allan sólarhringinn og 
sinnir neyðartilfellum. Aðalsíma-
númer er 543 1000. Einnig bráða-
móttaka við Hringbraut.  Aðal-
símanúmer er 543 1000. 
Beint innval á Slysadeild í Foss-
vogi er 543 2000 og á Áfalla- og 
neyðardeild í Fossvogi 543 2085.

Slysadeild Fjórðungssjúkrahúss-
ins á Akureyri við Eyrarlandsveg 
er opin allan sólarhringinn. Aðal-
símanúmer er 463 0100. Beint inn-
val á Slysadeild er 463 0800.

Læknavaktin Smáratorgi 

Móttaka fyrir heilsugæsluum-
dæmin í Reykjavík, á Seltjarnar-
nesi, í Kópavogi, Garðabæ og 
Hafnarfirði verður opin í Smára-
torgi, 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 áramót-
in í síma 1770. 

Rauði krossinn

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

Stígamót

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

SÁÁ

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

Kvennaathvarfið

Kvennaathvarfið er opið allan sól-
arhringinn yfir hátíðarnar. Neyð-
arsíminn er 561 1205.

Tannlæknaþjónusta

Opið verður á stofum eftirtalinna 
tannlækna yfir áramótin

Gamlársdagur:
Jónas B. Birgisson, Laugavegi 
126, Reykjavík.  Opið milli 9.30 og 
12.
Nýársdagur:
Kjartan Örn Þorgeirsson, Skip-
holti 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 Læknavakt-
ina 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.

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

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

Samgöngur

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.

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

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.





Hvergi annars 
staðar en á 
Íslandi er gaml-
árskvöld haldið 
með sama sniði 
og við höldum 
það. Nema 

kannski í ein-
hverjum sat-

anískum
smábæjum

í Hollandi. Ég 
efast meira að segja 

um að einhvers staðar annars stað-
ar 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 gamlárs-
kvöldi 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 þurr-
ir um verslunarmannahelgina, geta 
ekki sleppt því að skvetta í sig í lok 
ársins. Það er vegna þess að gaml-
árskvöld á að vera rúsínan í pylsu-
enda ársins. Ímyndið ykkur ástand-
ið 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 rakett-
ur. Logandi bál um allar höfuðborg. 
Hljómar meira eins og Beirút, held-
ur 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 versl-
unarmannahelgi, þorrablót eða ein-
hver svakaleg veisla á nýju ári. Ég 
er samt pollrólegur og fæ mér 
sterkt á gamlárskvöld. Leyndar-
málið er að byrja bara eftir mið-
nætti og forða sér frá flugeldun-
um.



Hnefaleikakappinn Mike Tyson 
var handtekinn á föstudaginn 
fyrir að aka bifreið undir áhrif-
um áfengis.  Tyson var að yfir-
gefa næturklúbb í Scottsdale, 
Arizona og fóru lögreglumenn að 
elta hann þegar hann var næst-
um því búinn að keyra utan í lög-
reglubifreið. Að sögn lögregl-
unnar í Scottsdale var Tyson 
allur af vilja gerður þegar lög-
regluþjónn bað hann um að gang-
ast 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 trygg-
ingu. 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 mið-
bik tíunda áratugarins eftir að 
hann var dæmdur fyrir nauðgun. 
Mike Tyson hefur svo gott sem 
lagt hnefaleikahanskana á hill-
una, en í þau fáu skipti sem hann 
berst núna, er það gegn óverðug-
um andstæðingum og sjaldnast í 
viðkenndum viðureignum.

Tyson handtekinn fullur og með kókaín

Plata tónskáldsins Jóhanns 
Jóhannssonar, IBM 1401 - A User’s 
Manual, er í 6. sæti á lista heima-
síðunnar Almost Cool yfir bestu 
plötur ársins 2006. Í dómi um plöt-
una 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. 

Jóhann í 6. 
sæti árslista

Parið Tori Spelling og Dean 
McDermott tekur kærleiksboð-
skap 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 Fiji-
eyjum 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 McDerm-
ott bað hennar fyrst hafi barn 
aðeins verið fjarlægur draumur, 
en nú væri það raunverulega á 
leiðinni.

Fékk bón-
orð aftur

Beyoncé Knowles saknar vin-
kvenna sinna úr hljómsveitinni 

Destiny‘s
Child. Hljóm-
sveitin hætti í 
fyrra og síðan 
hefur Beyoncé 
samið tónlist 
upp á eigin 
spýtur. „Ég 
elskaði þetta 
systrabanda-
lag,“ segir 
Beyoncé sem 
segist hafa 
orðið þung-

lynd þegar bandið hætti. „Ég borð-
aði ekki og fór ekkert út. Þetta var 
hræðilegt.“

Saknar 
stelpnanna



Nú er tími uppgjöranna en 
forvitnilegt reynist að rýna 
í metsölutölur bókabúð-
anna 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 menning-
ar, 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 Lofts-
dóttur, vörustjóra íslenskra bóka 
hjá Eymundsson og Bókabúðum 
Máls og menningar, opinberar 
hann að jólabókasalan sé ekki alls-
ráðandi eins og hún hefur verið 
undanfarin ár. „Á listanum eru til 
dæmis fjöldi 
kilja sem 
eru að selj-
ast allt 
árið,“ segir 
hún og 
tekur dæmi 
af tveimur 
þýddum
bókum,
Flug-
dreka-
hlaupar-
anum
eftir
Khaled Hosseini 
og bókinni Munkurinn sem seldi 
sportbílinn sinn eftir Robin Sharm-
an, sem báðar eru á topp tíu listan-
um þetta árið en seldust þó ekki 
grimmt fyrir jólin. „Vonandi verð-
ur þetta til þess að hvetja útgef-
endur til að dreifa útgáfu bóka 
sinna því við lesum allan ársins 
hring,“ áréttar Bryndís.

Listinn er um margt forvitni-
legur 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 barna-
bækur er þar að finna. „Það skýr-
ist 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 barna-
bækur 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 list-
ann og þær tegundir bóka sem 
seljast mest má finna þar rúmlega 
tuttugu skáldverk og álíka mikið 
af bókum almenns eðlis, s.s. hand-
bækur og fræðibækur. Af skáld-
verkunum 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 kilju-
formi og sókn er í útgáfu á þýdd-
um skáldverkum. 

Meðal tíu efstu bókanna eru 
aðeins tvær nýjar íslenskar skáld-
sögur, Konungsbók eftir Arnald 
Indriðason í þriðja sæti og Tryggð-

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 

þessa dagana ásamt Almanaki 
Háskólans.

Annars eru starfsmenn bóka-
búðanna nú í óðaönn að aðstoða 
gesti sína við skil og skipti á jóla-
bókum en Bryndís segir þó að ólík-
legt 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 risa-
metsölubækur koma út að þeim er 
skilað í stöflum.“ 

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 kaup-
endur en ekki er víst að að verðstríðið hafi góð áhrif til lengdar, þegar 
það fer út í hreina vitleysu einsog raunin hefur orðið.

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 tíma-
bært 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 bókamark-
aðinn í Perlunni tveim árum fyrir tímann.

Afleiðingarnar eru margvíslegar. Hér skulu nokkrar nefndar:
• Verðlagning útgefenda verður ómarktæk. Hið svokallaða leiðbein-

andi 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 samnings-
staða þeirra verður æ veikari. Þeim mun því fækka rétt einsog 
bókabúðunum.

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 menningar-
leg 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.

Það er til bók eftir jólin

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.

Kenningar eru uppi meðal 
erlendra spekinga um að 
galdrastrákurinn Potter kom-
ist ekki lífs af úr langvar-
andi stríði sínu við hinn 
illskeytta Voldemort. 
Greint er frá þessu í 
breska blaðinu The 
Guardian en nýlega var 
upplýst um heiti sjö-
undu og síðustu bókar-
innar 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. 

Galdrapiltur deyr?

Blessuð bók sálarinnar 



139.992
Staðgreitt

5.303
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

11.666
Vaxtalaust 12 mán.

Heimsins besta fartölvutækni.
Tvöföld afköst og 30% meiri
endingu á rafhlöðu.

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

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
500 GB 7200 rpm SATA 8MB 
Cache (2x250GB)
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

7.084 14.

Ókeypis uppfærsla af
Windows Vista stýrikerfinu fylgir!

- Væntanlegt í Febrúar 2007

189.588
Staðgreitt

7.084
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

15.799
Vaxtalaust 12 mán.

DVD brennari Dual Layer
4 i 1 kortalesari
Þráðlaust netkort - WiFi
Bluetooth - þráðlaust tengi
Innbyggður hljóðnemi

5.303

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

Windows XP MCE edition (Venus)

14.

189.588
Staðgreitt

7.086
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

15.799
Vaxtalaust 12 mán.

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

7.086

Trausti
flugeldapakkinn

fylgir!

Trausti
flugeldapakkinn

fylgir

VAXTALAUST

VAXTALAUST

VAXTALAUST



Maðurinn er berfættur og á boln-
um 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 segj-
um 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 myrk-
ur kvölds og sálar.

Ógnir og töfrar útisetunnar eru 
fæstum kunnuglegir en væru öllum 
hollir. Svarti hundurinn sest ein-
hverntíma að í flestum, þó fólk 
almennt þekkist hann ekki. Skipan 
rökleysunnar, andhverfan, er með 
nokkrum hætti könnuð á slóð ungu 
stúlkunnar í sviðsetningu Bene-
dikts Erlingssonar á leikverki Ant-
ony Neilson; framandleikinn í 
fyrstu, svo grimmdin, götótt til-
vera þráhyggjunnar: höfundurinn 
notar sögu Carroll af Lísu í Undra-
landi sem kort, stikar sig eftir 
henni, en á algerlega nútímalegan 
hátt. Stúlkan er miðja, einhvers-
konar núllpunktur, allt hverfist um 

hana, hún er við og við hún. Rök-
semdir 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 kostu-
legan hátt fáranleika nýja reglu-
verksins í millilandaflugi – sjónar-
hornið er skondið á skjön.  
Áhorfendur skemmtu sér vel á 
frumsýningu: einkum eru það 
sjömenningarnir sem mörg hlut-
verk leika sem fara á kostum í þess-
ari sýningu, leikmátinn er afar 
tempraður og stilltur en hnitaður 
og fjölbreytilegur – flott frammi-
staða LR. Þessu lágstemmda temp-
ói er síðan haldið áfram í hinum 
óumflýjanlega þriðja þætti verks-
ins. 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 oft-
ast áður heldur hvít líkingin, nú  
lyfturými, frábærlega um óstýri-
látan heim verksins, Gretar er 
studdur í sínu verki af glæsilegri 
ljósa- og hljóðvinnu þeirra Halldórs 
Arnar og Ólafs Thoroddsen. Allt 
umhverfi leiksins er markað hrein-
legum stíl, en sundurlausum, sem 

rímar við klíniska endastöðina á 
ferð Lísu: búningar Helgu Stefáns, 
gervi Sigríðar Rósu. Það er topp-
vinna í þeirri deildinni.

Sviðsetning Benedikts er víðast 
hvar vel heppnuð og því hugsuð – 
þó sviðsetningar beri jafna í sér 
einhvern vott af glópaláni. Það dett-
ur 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 manns-
ins 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 leikmyndahöf-
undinn alltaf sitja í ystu sætum rað-
anna. Bæði fyrir hann og sýning-
una.

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 haldn-
ir af. Þráhyggjuna í stjórnmálalíf-
inu. Allt sem gert er til að upplýsa 
okkur um útisetuna er til góða.

Þetta er falleg sýning, samstillt, 
skopleg, grimm og grátleg.

Tveggja heima sýn og allra átta

Kristinn Sigmundsson óperu-
söngvari syngur á árlegum hátíð-
artónleikum 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 félags-
skapur sá fagnar 25 ára starfsaf-
mæli sínu um þessar mundir. Tón-
leikarnir hefjast kl. 17.

Árið kvatt 
með söng

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

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.

Kúlan

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.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is.

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.

Stóra sviðið kl. 20:00

fl group er aðalstyrktaraðili
sinfóníuhljómsveitar íslands SÍMI 545 2500 ::: WWW.SINFONIA.IS

græn tónleikaröð í háskólabíói

Hljómsveitarstjóri ::: Christopher Warren-Green
Einsöngvari ::: Þóra Einarsdóttir

MIÐVIKUDAGINN 3. JANÚAR KL. 19.30 LAUS SÆTI

Vínartónlist eftir Johann Strauss yngri,
Johann Strauss eldri, Carl Millöcker og
Richard Heuberger

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 

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

Vínartónleikar

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI





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

Fyrirsætan fyrrverandi fékk mikið 
áfall þegar hún kom á sveitasetur 
sitt í Sussex og uppgötvaði að fjöl-
skyldumyndir og ómetanleg lista-
verk 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 lög-
fræðinga 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 fjöl-
miðlum á undanförnum mánuðum 
hefur verið stirt á milli Pauls og 
Heather eftir að fyrirsætan var 
sögð hafa lekið dómskjölum í fjöl-
miðla þar sem fram kom að hún 

sakaði McCartney um heimilisof-
beldi 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 mál-
verkin en það var brotthvarf fjöl-
skyldumyndanna 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 stað-
festu að þeir hefðu tekið málverkin 
og ljósmyndirnar. Talsmaður bítils-
ins fyrrverandi neitaði hins vegar 
að tjá sig um málið en heimildar-
menn The Sun segja að Paul hafi 
talið að öryggisgæslan á sveitasetr-
inu hafi ekki verið nægileg.

Julia Roberts á aftur von á barni, 
ef marka má New York Post. 
Kemur þetta nokkuð á óvart, þar 
sem Roberts og eiginmaður henn-
ar, Danny Moder, áttu í töluverð-
um 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 með-
göngunni.

Nýjasta verk leikkonunnar, 
myndin Charlotte’s Web, er nýkom-
in út og tvær aðrar eru í uppsigl-
ingu. Hún mun þó væntanlega 
hægja aðeins á sér ef þessar fregn-
ir reynast réttar, en Roberts hefur 
áður sagt að hún njóti þess út í ystu 
æsar að dunda sér heima við.

Julia Roberts 
aftur ólétt

Landslið tónlistarmanna kom fram 
á tónleikum til styrktar Styrktar-
félagi krabbameinssjúkra barna 
sem fram fóru í Háskólabíói á 
fimmtudagskvöld. Þetta var í átt-
unda skiptið sem tónleikarnir eru 
haldnir og söfnuðust heilar 2,4 
milljónir króna. Ávísun, undirrit-
uð af Íslenska popplandsliðinu, 
var afhent fulltrúum styrktarfé-
lagsins á tónleikunum og má með 
sanni segja að popplandsliðið, sem 
og áheyrendur, geti verið ánægt 
með þennan árangur. Fjöldi tón-
listarmanna tók þátt í viðburðin-
um, en þar má meðal annars nefna 
Sálina hans Jóns míns, sem komið 
hefur fram á öllum átta tónleikun-
um, Birgittu Haukdal, Nylon, Gos-
pelkór Reykjavíkur og Bubba 
Morthens.

Frábærir tónleikar

Slitnað hefur upp úr skyndivin-
skap 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-prins-
essunni. Britney 
hafi ákveðið að vin-
skapurinn 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 Hilt-
on. Ekki er vitað hvort poppprins-
essan sé þar með að bregðast við 
fregnunum um að einn mesti aðdá-
andi hennar áformi að loka síðu 
sem  hann hefur haldið úti henni 
til heiðurs í sex ár. 

Paris tók skilaboðunum eitt-
hvað illa og svaraði fyrir sig með 
því að láta það vera að bjóða Britn-
ey í jólapartíið sitt. Hún hefur 
jafnframt tekið upp á því að kalla 

poppprinsessuna „dýrið“. 

Paris og Britney ekki lengur vinkonur
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Verð kr. 899
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Tíska og
förðun

HEILSUBLAÐIÐ

Elliheimilið
Grund
2. hluti

Sorphirðir
í súludansi

Völvuspá
2007

Móðurást
Lindu Pé

ÍSLENDINGUR ÁRSINS
Þrítug storkar hún dauðadómi læknavísindanna.Ásta Lovísa Vilhjálmsdóttir bloggar um baráttuna við krabbamein og kvíðir mest að deyja frá börnunum

sínum þremur.

Kaffihúsafundur
BDSM
Undrið

Gunnar
Jökull

Klassísk
fegurð

Hver er
hún?

Fleiri vísbendingar
um glæsilegustu

konu landsins



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 
Gleðilegt ár!

Gutenberg • Suður landsbraut 24 • 108 Reykjavík •  Sími 545 4400 • Fax  545 4401 •  www.gutenberg. is  
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

Frábær ævintýramynd 
fyrir alla fjölskylduna!MEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALI

Stórkostleg ævintýramynd 
byggð á magnaðri metsölubók

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

Klikkuð grínmynd þar 
sem Jack Black og 

Kyle Gass fara á 
kostum í leit að 
Örlaganöglinni. 

Stútfull af frábærri 
tónlist.

Klikkuð grínmynd þar 
sem Jack Black og 

Kyle Gass fara á 
kostum í leit að 
Örlaganöglinni. 

Stútfull af frábærri 
tónlist.
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KÖLD SLÓÐ     kl. 3.40, 5.50, 8.20 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
ERAGON      kl. 3, 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3 og 6
TENACIOUS D       kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 10.20 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 8 B.I. 12 ÁRA
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL       kl. 3

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        kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 4 og 6
TENACIOUS D        kl. 8 og 10
ERAGON         kl. 3.50, 6 B.I. 10 ÁRA

20% afsláttur fyrir
alla viðskiptavini Kaupþings ef 

greitt er með korti frá Kaupþingi

SPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSONSPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSON

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

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

Þrátt fyrir hrakspár aðdá-
enda leyniþjónustumanns-
ins James Bond er það 
Daniel Craig sem stendur 
uppi með pálmann í hönd-
unum.

Þetta kemur hvað best í ljós þegar 
aðsóknartölur á nýjustu Bond-
myndina, Casino Royal, eru skoðað-
ar en hún er orðin aðsóknarmesta 
James Bond-myndin til þessa. Cas-
ino 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 leyniþjónustu-
mannsins snjalla. Casino Royal hal-
aði 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 

hennar hátignar.
Mikil spenna ríkti meðal fram-

leiðenda í kvikmyndaborginni 
Hollywood þegar aðsóknartölur yfir 
jólavertíðina komu í hús. Ævintýra-
myndin 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 topp-
sætinu, þriðju vikuna í röð. Gaman-
myndin 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 

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

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 kunnugleg-
an 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 fal-
lega 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 blómstr-
aði 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 and-
leysi sem svífur yfir þessari plötu. 
Hún er greinilega unnin í miklum 
flýti og frekar farið eftir útþynnt-
um formúlum í stað þess að fanga 
þann lífsneista sem Gwen virðist 
innihalda. Ballöðurnar minna mig 

óþægilega mikið á Debbie Gibson 
(sem var arfaslöpp tilraun níunda 
áratugarins til að búa til tánings-
stjörnu 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 kunn-
uglega. Eins og afgangslag af plötu 
NERD eða The Neptunes.

Ástæðan fyrir því að ég gef þess-
ari 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 meist-
araverk og hugsast getur.

Fljótfærnislegur 
poppgrautur Stefani

grípandi lög né ferska 
strauma.

Áritað umslag Bítlaplötunnar 
Meet The Beatles seldist á dögun-
um 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 gítar-
leikarans George Harrison.

P var sú fyrsta sem Bítlarnir 
gáfu út í Bandaríkjunum hjá Capi-
tol útgáfufyrirtækinu.

Árituð plata seld



Breska söngkonan Lily Allen 
hefur ekki mikið álit á Paris Hilt-
on. Í nýlegu viðtali segir Lily að 
hún skilji ekki hvernig fólk geti 
keypt plötuna hennar og að það 
eigi að drepa hvern þann sem fjár-
festi 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.

Finnst Paris 
vera ömurleg

Lionel Richie er orð-
inn þreyttur á hegðun 
dóttur sinnar, smá-
vöxnu stjörnunnar 
Nicole Richie. Lionel 
hefur stutt rækilega 
við bakið á ættleiddri 
dóttur sinni en jafn-
framt haft þungar 
áhyggjur af henni. 
Síðast skikkaði hann 
Nicole til að leita sér 
hjálpar vegna þess 
hve grannvaxin hún 
var orðin. Eftir að 
hún var handtekin 
fyrir að keyra undir áhrifum eit-
urlyfja hefur hann hins vegar 
fengið nóg og mælist nú til þess að 

henni verði gert að dúsa í fangelsi, 
það hræði hana kannski inn á rétta 
braut.

Vill senda Nicole í steininn

Gyllenhaal-systkinin vinsælu, 
Jake og Maggie, komust í hann 
krappan í vikunni þegar þau lentu 
í eldsvoða á hóteli sem þau dvöld-
ust 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 gest-
ur hótelsins á síðasta ári og Gyl-
lenhaal-systkinin hafa oft sótt það 
heim.

Jake Gyllenhaal, sem barðist 
við náttúruöflin í myndinni The 

Day After Tomorrow, var liðtæk-
ur í baráttunni við eldinn og hjálp-
aði Daniel DeLong, einum eiganda 
hótelsins, meðal annars að bjarga 
innanstokksmunum. Einn skáli 
brann til kaldra kola, en aðrar 
eignir á svæðinu voru óskemmd-
ar. Enginn slasaðist í eldsvoðan-
um, sem má teljast mikil mildi þar 
sem átta manneskjur dvöldust í 
umræddum skála.

Eldsvoði á hóteli 
Gyllenhaal-systkina

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. 

Óvíst er hvað verður um staðinn en orð-
rómur 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.

GOLDEN GLOBE TILNEFNING
BESTI LEIKARI : WILL FERRELL

Framleidd 
af Steven 
Spielberg

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

KVIKMYNDIR.IS

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG 
SNIÐUG GAMANMYND... 

Háskólabíó

...SEM KEMUR ÖLLUM Í GOTT
SKAP Á NÝJU ÁRI

ekki missa af 

mest slÁandi 
og einni

Áhrifamestu
kvikmynd Ársins.

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

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

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

Sannkallað meistaraverk sem kvik-

myndað var að mestum hluta á Íslandi.

SV. MBLÞ.J. -FBL LIB TOPP5.IS

 - Sýningartímar 1. jan.  Nýársdag - gleðilegt nýtt ár !

KÖLD SLÓÐ kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i. 12

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:40 - 8 - 10:30 B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 4:30 - 7:30 - 9 - 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 4:45 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 10:30 B.i. 12

NATIVITY STORY kl. 5:50 B.i.7

BOSS OF IT ALL kl. 8 B.i.7

/ ÁLFABAKKA / KRINGLUNNI / KEFLAVÍK / AKUREYRI

OPNUM Á NÝÁRSDAG

STRANGER THAN FICTION kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 - 10:30 B.i. 16

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 4 - 6 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 2 - 4 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/-Ensk tal kl. 2 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 - 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 3 - 5:30 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 8 Leyfð

ERAGON kl. 3 - 5:30 B.i. 12

DÉJÁVU kl. 10:15 B.i. 12

MÖRGÆSAÆÐIÐ
ER HAFIÐ!

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

CHILDREN OF MEN kl. 8:10 - 10:30 B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 3:50 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 10:40 B.i.12

THE HOLIDAY kl. 8 B.i. 7

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i.12

DOA kl. 4 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1 - 3 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 1:20 - 3:30 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

STRANGER THAN FICTION kl. 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

STRANGER THAN FIC... VIP kl. 8 - 10:20 

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5 - 8 - 10:50 B.i.16

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:40 - 8 - 10:20 B.i.16

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

FRÁIR FÆTUR VIP kl. 1 - 3:20 - 5:40 

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

theHoliday



 Þrátt fyrir að skora 
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. Leikur-
inn var æsispennandi en í þrí-
gang þurfti að framlengja viður-
eignina 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 bún-
ingsherbergið,“ sagði hundfúll 
og örþreyttur Bryant eftir leik-
inn.

LeBron James skoraði 32 stig 
fyrir Cleveland sem vann Mil-

waukee 109-99 og þá vann Wash-
ington sinn fimmta leik í röð 
eftir nauman sigur á Orlando, 
112-111.

10.September nk.

58 stig Bryants dugðu ekki

 Mikil rigning setti svip 
sinn á leikina á Englandi í gær, þá 
sér í lagi í London þar sem aðstæð-
ur 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 úrvalsdeild-
inni 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. 

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 fyrir-
liðans 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 Ful-
ham.

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 Sol-
skjær eitt en Ibrahima Sonko jafn-
aði metin fyrir Reading og Leroy 
Lita minnkaði muninn á lokamínút-
unum. Ívar Ingimarsson og Brynj-
ar Björn Gunnarsson spiluðu báðir 
allan leikinn fyrir Reading.

„Þetta var góður sigur en fæð-
ingin 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 

magnaður undanfarið. Hann á hrós 
skilið og skilaði sínu hlutverki óað-
finnanlega í þessum leik.“

Liverpool landaði þremur stig-
um á White Hart Lane gegn Tott-
enham, 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 Black-
burn þurftum við að sýna karakt-
er og það tókst í þessum leik. Við  
spiluðum vel í fyrri hálfleik og 
skoruðum á mjög góðum tíma. Tot-
tenham setti okkur undir pressu 
undir lokin en vinnusemin í leik-
mönnunum var frábær,“ sagði sig-
urreifur Rafael Benítez, stjóri 
Liverpool, í leikslok.

Charlton vann langþráðan sigur 
þegar það lagði Aston Villa að velli 

á heimavelli. Hermann Hreiðars-
son var mikið í sviðsljósinu í leikn-
um 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 jafn-
aði metin með skalla og allt leit út 
fyrir jafntefli áður en Bryan Hug-
hes tryggði Charlton sigurinn eftir 
skalla frá Hermanni.

Sheffield United vann ótrúleg-
an sigur á Arsenal þar sem Christi-
an Nate skoraði eina markið. 
Paddy Kenny, markmaður Sheffi-
eld þurfti að fara af velli og varn-
armaðurinn Phil Jagielka stóð í 
markinu það sem eftir lifði leiks 
þar sem liðið var ekki með vara-
markmann á bekknum. Hann stóð 
sig frábærlega þegar hann var 
kallaður til og Sheffield landaði 
þremur góðum stigum.

Chelsea missteig sig annan leikinn í röð í ensku úrvalsdeildinni í gær þegar meistararnir náðu aðeins jafn-
tefli gegn Fulham. Manchester United heldur sínu striki og vann Reading og Liverpool vann Tottenham.

Iceland-Express deild kk: 

Enska úrvalsdeildin:

Létum jólamatinn ekki hindra okkur









Frumbyggjalífið freistandi



á framhaldsstigi háskólanáms

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 marg-
víslegu 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 rök-
stuðning fyrir því að verkefnið tengist starfsemi Landsvirkjunar. Umsóknum ásamt fylgi-
gögnum 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.

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

Landsvirkjun fæst við fjölbreytt rannsóknar-
starf á sviði náttúruvísinda, verkfræði og
orkumála. Það er helsti raforkuframleiðandi
landsins og er í forystu fyrir byggingu orku- 
vera sem hafa í gegnum tíðina verið meðal
stæstu framkvæmda í landinu. Landsvirkjun 
rekur umfangsmikla fjármálastarfsemi á
alþjóðamarkaði vegna fjármögnunar á verk-
efnum fyrirtækisins. 

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.

Styrkir til nemenda
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Minning þess víst skal þó vaka

 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





Syrgir seldan brúðarkjól

Vefútgáfa menningar-
tímaritsins 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 viðbrögð-
unum. Rúmlega 
fjörutíu og sjö 
myndir voru 
dregnar fram í 
dagsljósið og 
eiga Íslend-

ingar tvo 
fulltrúa

meðal

þeirra limfögru bygginga sem birt-
ar eru á síðunni. Önnur þeirra er 
reyndar guðshúsið Hallgrímskirkja 
en valið á henni kemur eflaust 
mörgum spánskt fyrir sjónir. 

Hin byggingin er þó öllu fræg-
ari á landinu fyrir hönnun sína en 
það er að sjálfsögðu Smáralindin í 
Kópavogi. Valið kom Pálma Krist-
inssyni, framkvæmdastjóra versl-
unarmiðstöðvrinnar, ekki heldur á 
óvart.  „Þetta er í raun allt hið ótrú-
legasta 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 austurend-
anum vegna nýrra verslunareig-
enda. Við fórum á fund hjá bresk-
um arkitektum hússins og 
byggingin var sveigð út á við,“ 

heldur fram-
kvæmdastjórinn
áfram. „Þegar ég 
og Helgi Már Hall-
dórsson, íslenskur 
arkitekt, sáum 

hvers kyns var ákváðum við að fara 
í hádegisverð og ræða málið. Síðan 
var sú ákvörðun tekin að við skyld-
um 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 Morgun-
blaðsins yfir og mynd af Smára-
lindinni í fullri reisn birtist á öft-
ustu 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.

Hallgrímskirkja reffilegt reðurtákn

Glöggir sjónvarpsáhorfendur ráku 
margir hverjir upp stór augu 
þegar ný auglýsing frá Rás 1 rann 
yfir skjái landsmanna á fimmtu-
dagskvöld. Hingað til hefur ekki 
mikið verið lagt í að auglýsa 
útvarpsstöð allra landsmanna og 
má því segja að með þessari aug-
lýsingu 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 Geir-
harðsdóttur og Ilmi Kristjánsdótt-
ur. Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var kostnaður við gerð 
auglýsingarinnar ekki undir 
tveimur milljónum en það er aug-
lýsingastofan Spark sem á heiður-
inn af henni. 

Ásdís Pedersen, kynningar-
stjóri hjá Rás 1, segir að það hafi 
staðið lengi til að fara í svona 
ímyndarherferð fyrir gömlu Guf-
una. „Við vildum reyna að koma 
því til skila hvað Rás 1 stendur 
fyrir,“ segir Ásdís. „Hingað til 
hafa þetta verið litlar myndir af 
innanbúðarfólki en það kemur og 
fer. Rás 1 hefur hins vegar verið 
til í bráðum 76 ár og það er ekkert 
fararsnið á henni,“ bætir Ásdís við 
sem vonaðist til að með auglýsing-
unni kæmi skýrt fram hvernig 
útvarp gamla Gufan væri. „Rás 1 
er bæði hefðbundin og framsækin, 
harðgift en um leið laus og liðug,“ 
útskýrir Ásdís. Aðspurð hvort það 
væri rétt af ríkisreknu fyrirtæki 
að eyða peningum í ímyndarher-
ferð sagði Ásdís að í henn-
ar huga væri þetta frekar 
þjónusta við landsmenn 

heldur en auglýsing. „Við búum 
við allt annað umhverfi í dag held-
ur en fyrir nokkrum árum þegar 
allir vissu hvað Rás 1 og Rás 2 
voru,“ segir Ásdís. „Í öllu þessu 
áreiti sem er í gangi um þessar 
mundir getur sameign þjóðar-
innar gleymst og það þarf 
að minna eigendurna á 
hvað þeir eiga.“

Páll Magnússon, 
útvarpsstjóri í Efstaleit-
inu, viðurkenndi að hann 
hefði ekki séð auglýs-
inguna. Hann upplýsti 
þó að mörgum þætti 
gamla Gufan eitt best 
geymda leyndarmálið á 
öldum ljósvakans. 
„Mörgum hefur 
þótt að starfsemi 
hennar hafi farið 

framhjá ungu fólki sem er vant 
miklu framboði í útvarpi,“ segir 
Páll. „Við vildum því fara út í gerð 
þessarar auglýsingar þannig að 
allar þessar gullperlur sem þarna 
eru á dagskrá færu ekki fyrir ofan 

garð og neðan,“ bætir Páll 
við.

… 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.
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Sá verður varla talinn ófreskur 
sem spáir því að áramótaskaup-

ið verði ofarlega á baugi á fyrstu 
stundum og dögum nýs árs. Enda 
skulum við ekki gera lítið úr áhrif-
um 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 sjón-
varpið, þeir stilla á sömu stöðina 
og taka kóssinn fyrir kvöldið.

áramótaskaupsins er yfr-
inn: markmiðið er að koma heilli 
þjóð í ákveðið hugarástand rétt 
áður en nýtt ár gengur í garð; 
klukkustundarlangur sjónvarps-
þáttur 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 verð-
ur 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. 

er þannig tvíeggjað 
sverð sem má ekki umgangast af 
neinni léttúð, það getur nefnilega 
sært fram býsna sterkar tilfinn-
ingar, 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 skaups-
ins miklu sterkari. 

 eftir gamlárskvöldi 
2001. Árni Johnsen ók að bjálka-
húsinu 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 Helga-
son og Hjálmar Hjálmarsson. En 
ég man líka eftir öllum hinum 
skiptunum, revíunum sem fengu 
prúða menn til að blanda tvöfald-
an vodka í kók, steyta hnefa og 
bölva syngjandi stjórnmálamönn-
um í reiði sinni.

í gervi Jóhönnu 
Sigurðardóttur getur hrundið af 
stað keðjuverkun neikvæðra 
kennda, stigmagnandi gremju 
sem endar jafnvel með ósköpum; 
brotnar sósuskálar úr fínum mat-
arstellum, brunablettir í sætis-
áklæðum og ónýtar rúður í félags-
heimilum úti á landi. Hér skilur 
milli feigs og ófeigs, gott fólk.

Skaup er 
ekkert grín 


