4®,654¥3+53µ.

).'
.ÕST¹RLEG SÕNING
¹ VEGUM
!CER ¹ ¥SLANDI

3+)05,!'

2¹ÈIST ¹ SNÒRUFLËÈ

(%)-),)

(%),3!

!,,4 ()44

4¥3+53µ.).' ¥ 3*!.'(

; 4¥3+! (%)-),)

(²3

HEIMILISINS



4¥3+! 

"®2.

.-

&%2¨)2

-!452

"¥,!2

4¥3+!

(%),3! =

3TAFGANGA
ER HOLL
ING EN N¹MSKEIÈ OG GËÈ HREYF
HËFST  OKTËBER Å STAFGÎNGU
SÅÈASTLIÈINN
5PPLÕSINGAR
UM N¹MSKEIÈ 
ÖESSI ER AÈ
FINNA ¹ VEFSÅÈUNNI
WWWSTAFGA
NGAIS EÈA Å
SÅMUM
 OG

*ËLAHREINGE
RNINGAR ER BEST
UNDIRBÒA VEL
FRAM Å TÅMANN AÈ
LENDA EKKI
TIL AÈ
Å STRESSI
DAGURINN N¹LGAST ÖEGAR STËRI
3KRIFAÈU NIÈUR
ALLT SEM ÖÒ
VILT
OG SKIPULEGGÈU GERA FYRIR JËLIN
HELGARNAR
FRAMUNDAN
ERU "EST ER SEM
AÈ
STËRHREINGE
RNINGAR GARDÅNURKL¹RA
SK¹PA LOFT
OG
ÖREMUR VIKUM VEGGI TVEIMUR TIL
FYRIR JËL

Frumlegir
frumbyggjar




'«¨!. $!'
¥ DAG ER FIMMTUDA
GURINN
 NËVEMBER
 DAGUR
¹RSINS 

¥ -)¨*5 ",!¨3).3

3ËLARUPPR¹S
(¹DEGI 3ËLARLAG
2EYKJAVÅK


!KUREYRI




(EIMILD !LMANAK

(¹SKËLANS

"2²¨+!5

0

4),"/¨ /&,

3'%)2 +/,"%).33/.

Vandlátur smekkur
veldur deilum

5NDIRFÎT ÒR
KANÅNUULL OG
MERÅNËULL
ERU FR¹B¾R
FYRIR VETUR
INN 3LÅKAN
FATNAÈ M¹
TD F¹ Å
SÁRVERSL
UNUM
MEÈ ÅSLENSKAN
FATNAÈ OG ÒTIVISTAR
VERSLUNUM

TÅSKA HEIMILI HEILSA

!46)..!

Sannur indíánaa
ndi sveif yfir
vötnum á nýlegri
tískusýningu
Sjanghæ.
í

 
 

BT bæklingur fylgir
Fréttablaðinu í dag

3TUÈAÈI FËLK Å )NNLITIÒTLITI
&«,+ 

Litríkar fjaðrir,
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Fleiri NATO-lönd fái afnot
af Keflavíkurflugvelli
Utanríkisráðherrar Norðurlandanna ræddu um breytta stöðu öryggismála Íslands á fundi í Kaupmannahöfn.
Norðmenn og Danir segjast reiðubúnir að leggja sitt af mörkum til að tryggja öryggi í lögsögu Íslands.
+!50-!..!(®&. Öryggismál Íslands voru
rædd á fundi utanríkisráðherra Norðurlandanna sem fór fram í tengslum við Norðurlandaráðsþing í Kaupmannahöfn í gær. Ráðherrar hinna NATO-ríkjanna í hópnum,
Noregs og Danmerkur, lýstu yfir vilja til að
leggja sitt af mörkum til að hjálpa Íslendingum að mæta þeim áskorunum sem brottför
bandaríska varnarliðsins hefur í för með sér.
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra
sagði í samtali við Fréttablaðið að hún hefði
nefnt á fundinum að af Íslands hálfu kæmi
það vel til greina að önnur NATO-ríki en

Bandaríkin hefðu afnot af öryggissvæðinu,
sem verður til frambúðar á Keflavíkurflugvelli. Hinar norrænu NATO-þjóðirnar, Norðmenn og Danir, myndu íhuga þetta.
Norski utanríkisráðherrann Jonas Gahr
Støre sagði Norðmenn og hinar Norðurlandaþjóðirnar hafa fylgst náið með þróun þessara
mála á Íslandi. Bæði Norðmenn og Danir
hefðu áhuga á því að koma að því með Íslendingum að tryggja öryggi á hafsvæðinu í kringum Ísland, sem liggur að norskri og danskri
lögsögu Færeyja og Grænlands.
Gahr Støre benti á að miklir orkuflutningar

yrðu í fyrirsjáanlegri framtíð um þetta hafsvæði, frá gas- og olíuborpöllum í Barentshafi
til Norður-Ameríku og Evrópu. Þannig væru
öryggismál á þessu svæði nátengd orkuöryggi
í öllum okkar heimshluta og því þyrfti að ræða
þessi mál í því ljósi, bæði innan NATO og beint
við Íslendinga.
Per Stig Møller, utanríkisráðherra Danmerkur, bætti því við að Danir væru boðnir og
búnir að leggja sitt af mörkum í þessu sambandi, sérstaklega hvað varðar björgunarmál
á hafinu og eflt landhelgisgæslusamstarf.

4ÅMAMËT Å VERSLUN

Hverfisbúðin
Rangá 75 ára

¥ $!' 

3TUNDUM GENGIÈ OF LANGT

4¥-!-«4 Í gær voru 75 ár liðin

síðan hverfisbúðin Rangá var
stofnuð af Jóni Jónssyni frá Ekru
í Rangárvallahreppi en verslunin
hefur einungis verið í eigu
tveggja aðila frá upphafi. Hún er
ein af elstu matvöruverslununum
í Reykjavík sem rekin hefur
verið undir sama nafni alla tíð.
Rangá er hverfisbúð í orðsins
fyllstu merkingu og hefur oft
verið líkt við gömlu kaupfélögin
úti á landi þar sem hægt var að fá
allt milli himins og jarðar. Þess
má geta að verslunin var á sínum
tíma eina búðin í Reykjavík sem
rak sjálfstæða mjólkurbúð á
þeim tíma sem Mjólkursamsalan
var með einkasölu á mjólk og
mjólkurafurðum.
Verslunin var fyrst til húsa á
Hverfisgötu 71, en flutti árið 1948
inn í Skipasund 56, þar sem hún
er enn til húsa.
Agnar Árnason og eiginkona
hans hafa séð um reksturinn frá
1991 þegar Sigrún Magnúsdóttir
alþingiskona dró sig í hlé.
SH¹
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LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
höfuðborgarsvæðið

«VEÈUR GEKK YFIR 3KANDINAVÅU OG ¶ÕSKALAND

Fimmtudagar

Rafmagnsleysi í aftakaveðri
./2¨52,®.$ !0 Stórhríð olli raf-
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í september 2006.
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magnsleysi á fimmtíu þúsund
heimilum í Svíþjóð í gærmorgun,
þegar vindhviður brutu niður rafmagnsstaura.
„Það er þessi blanda af blautum
snjó og hvössum vindi sem veldur
vandræðum,“ sagði Jakob Holmstrom, talsmaður orkufyrirtækisins E.ON.
Í Danmörku var Stórabeltisbrúnni lokað, og vega- og lestarsamgöngur lágu niðri víða í Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi. Eins
var öllum ferðum smærri skipa
milli Finnlands og Eistlands
aflýst.
Veðrið olli því einnig að ferjan
Crown of Scandinavia gat ekki
lagst að bryggju í Kaupmanna-

&,«¨ ¥ (!-"/2' %IN AFLEIÈING STORMS
INS SEM GEKK YFIR ¶ÕSKALAND OG 3KANDIN
AVÅU Å G¾R VORU GRÅÈARLEG FLËÈ Å (AMBORG
./2$)#0(/4/3!&0

höfn, heldur beið áhöfnin og sex
hundruð farþegar í marga klukkutíma utan hafnarinnar eftir að
veðurofsann lægði, að því er fram
kom á fréttavef Politiken. Skipið
var að koma frá Ósló.

Stormsins varð einnig vel vart
í Þýskalandi, þar sem tré fuku á
hús og bíla og ruslafötur og
útikamrar þeyttust á haf út. Í
Hamborg flæddi inn í hús og í
höfninni þar slitnaði gámaflutningaskip frá bryggju og veltist
stjórnlaust uns áhöfninni tókst að
binda skipið á ný.
Veðrið lægði þegar leið á daginn og komust samgöngur smám
saman í samt lag.
Ekki bárust fregnir af neinum
alvarlegum slysum á fólki, en sjö
manna áhöfn á þýsku strandferðaskipi var bjargað giftusamlega um borð í þyrlu eftir að
stýrikerfi skipsins gaf sig við
landamæri Þýskalands og Hollands.
SMK
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¥SLENSK LISTAVERK SELD FYRIR MILLJËNIR HJ¹ #HRISTIES

4ËK ¹TTA ¹RA STELPU UPP Å BÅL

6ERK «LAFS SLEGIÈ ¹ ¹TJ¹N MILLJËNIR

Ökumaður
gengur laus

-%..).' Listaverkið Jöklasería
(Gletscher Serien), eftir Íslendinginn Ólaf Elíasson, var selt á
rúmar átján milljónir hjá upphoðshaldaranum
Christie´s
á
þriðjudaginn.
Sjö íslensk listaverk voru til
sölu á uppboðinu; öll voru seld
nema eitt: Án titils verk eftir Nínu
Tryggvadóttur frá árinu 1959.
Fjögur verkanna voru eftir
Ólaf Elíasson. Eitt verka Ólafs var
selt fyrir rúmlega sexhundruð
þúsund og rúm milljón fékkst
fyrir hin tvö.
Rúmar þrjár milljónir voru
greiddar fyrir verk Louisu Matthíasdóttur af höfninni í Reykjavík

Ólafur, fara áfengi og reiðmennska heldur ekki saman?
%INA REIÈMENNSKAN ÖAR SEM FËLKI
ER EKKI BANNAÈ AÈ VERA UNDIR ¹HRIF
UM ¹FENGIS ER SÒ SEM ER STUNDUÈ
MEÈ ÎÈRU FËLKI %N AÈ VERA DRUKKINN
ÖYKIR HELDUR EKKI GEFAST VEL ÖARm
«LAFUR (ELGI +JARTANSSON SÕSLUMAÈUR
¹ 3ELFOSSI HEFUR SETT FRAM Ö¹ TILLÎGU AÈ
MENN EIGI AÈ GANGAST UNDIR PRËF TIL AÈ F¹
LEYFI TIL AÈ SITJA HEST

¥SLAND &¾REYJAR

Aðalræðisskrifstofa í Þórshöfn
+!50-!..!(®&. Valgerður

Sverrisdóttir utanríkisráðherra
tilkynnti í gær, eftir að um
málið náðist samkomulag við
danska og færeyska ráðamenn,
að ríkisstjórn Íslands hefði
ákveðið að opna aðalræðisskrifstofu í Færeyjum bráðlega.
Valgerður og Jóannes
Eidesgaard, lögmaður Færeyinga, fögnuðu þessu sameiginlega með móttöku í íslenska
sendiráðinu í Kaupmannahöfn í
gær, en tilefni móttökunnar var
einnig að í gær tók gildi
Hoyvikur-samkomulagið
svonefnda, sem gerir Ísland og
Færeyjar að einu markaðssvæði.
AA

*AFNRÁTTISM¹L R¾DD ¹ ÖINGI

Launavernd
verði afnumin
34*«2.-, Stjórnarandstaðan

vill að launavernd verði
afnumin, lagaskyldu um jöfn
laun karla og kvenna verði
framfylgt og að úrskurði
kærunefndar
jafnréttismála
verði bindandi.
Með þessum
aðgerðum vilja
stjórnarandstöðuflokkarnir vinna gegn
kynbundnum
launamun og
öðru misrétti
+/,"2². (!,,
kynjanna.
$«23$«44)2 6' ER
Málin þrjú
FYRSTI FLUTNINGSMAÈ
hafa áður verið
UR FRUMVARPS UM
flutt hvert í
JAFNA STÎÈU KARLA
sínu lagi en
OG KVENNA
eru nú sett
saman í eitt enda taka þau öll til
sömu laganna. Er þessi málsmeðferð sömuleiðis liður í
samstarfi stjórnarandstöðuflokkanna.
BÖS
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«,!&52 %,¥!33/. 6ERK EFTIR LISTAMANN
INN FËR ¹ ¹TJ¹N MILLJËNIR HJ¹ #HRISTIES Å
,ONDON ¹ ÖRIÈJUDAGINN

og tæp fimm og hálf milljón fékkst
fyrir verk Jóhannesar Kjarvals,
Landslag.
Hannes Sigurðsson, listfræð-

ingur og forstöðumaður Listasafnsins á Akureyri, man ekki
eftir því að verk eftir íslenska
listamenn hafi áður verið seld hjá
stóru
uppboðshöldurunum
Sotheby´s og Christies. ,,Kjarval
er frábær listamaður en hans orðspor hefur algerlega verið bundið
við Ísland og það er mjög ánægjulegt að hann skuli vera seldur
fyrir svona háa upphæð hjá svona
þekktum uppboðshaldara,“ segir
Hannes og bætir því við að enginn íslenskur listamaður hafi
komist lengra í því að fá viðurkenningu í hinum alþjóðlega
myndlistarheimi en Ólafur Elíasson.
IFV

Stærsti jarðskjálfti
síðustu fimmtán ár
Jarðskjálftafræðingar bjuggust ekki við skjálftanum sem gekk yfir Norðurland
í gær. Allt nötraði og skalf á Húsavík. Ekki búist við stærri skjálfta í bráð.
*!2¨3+*,&4) Snarpur jarðskjálfti,
sem mældist 4,5 á Richter, varð
um 20 til 25 kílómetra norðvestur
af Húsavík og 10 til 15 kílómetra
austur af Flatey á Skjálfanda,
laust fyrir klukkan 2 í gær. Skjálftinn varð á jarðskjálftasvæði sem
kallað er Húsavíkur-Flateyjarmisgengið að sögn Ragnars Stefánssonar jarðskjálftafræðings. Hann
segir að skjálftans hafi líklega
orðið vart á Norðurlandi á svæði
sem nær frá Ólafsfirði í vestri til
Öxarfjarðar í austri.
,,Þetta er stærsti jarðskjálfti
sem orðið hefur á þessu jarðskjálftasvæði í 15 ár,“ segir Ragnar og bætir við að ekki hafi verið
búist við þessum skjálfta á svæðinu, þó nokkuð hafi verið um smáskjálfta þar upp á síðkastið.
Íbúar á Húsavík urðu varir við
skjálftann. ,,Þetta var greinilega
jarðskjálfti: húsgögnin nötruðu
og færðust til inni á skrifstofunni
minni,
tölvuskjárinn
blakti;
vinnufélagar mínir héldu fyrst að
lyftari hefði keyrt á húsið. Allir
íbúar Húsavíkur hljóta að hafa
fundið fyrir honum,“ segir Róbert
Gíslason hjá GPG-fiskverkun á
Húsavík en fyrirtækið er staðsett
á uppfyllingu í höfninni í bænum.
Jarðskjálftinn fannst einnig
vestar á landinu. ,,Ég get svarið
að ég hélt að húsið mitt myndi
færast úr stað því höggið var svo
mikið. Og svo hávaðinn sem
fylgdi því hlutirnir í húsinu mínu
bókstaflega hristust. Hundarnir
mínir urðu skelfingu lostnir og
eru ekki búnir að jafna sig enn,“
segir Þórey Aspelund, íbúi á
sveitabænum Litla-Dunhaga 1 á
Möðruvöllum í Hörgárdal, sem
sat á rúminu sínu og var að senda

,®'2%',5-, Lögreglan í

Reykjavík yfirheyrði mann á
miðvikudag sem var grunaður um
að hafa tekið átta ára telpu upp í
bíl sinn í Árbænum síðastliðinn
sunnudag. Ökumaðurinn keyrði
um stund með stúlkuna en sleppti
henni svo út úr bílnum.
Ekki var vitað hvað gerðist
meðan telpan var í bíl mannsins.
En að sögn lögreglunnar í Reykjavík er ,,nokkuð ljóst“ hvað það
var.
Við yfirheyrslurnar á miðvikudag kom fram að grunurinn
reyndist ekki réttur og var
manninum sleppt. Rannsókn
málsins stendur enn yfir.
IFV

*/(. +%229 ®LDUNGADEILDARÖINGMAÈUR
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+ERRY Å VANDR¾ÈUM

Óheppilegur
brandari
"!.$!2¥+). !0 Öldungadeildarþingmaðurinn John Kerry baðst
afsökunar í gær á „misheppnuðum
brandara“ um Íraksstefnu Bush
Bandaríkjaforseta. Kerry hafði
sagt unglingum í skóla sem hann
heimsótti að þeir skyldu stunda
nám sitt af kappi, annars ættu þeir
á hættu að „festast í Írak“.
Sökuðu repúblikanar hann um
að móðga með þessu bandaríska
hermenn, en Kerry, sem er
demókrati, sagði orðin eingöngu
hafa átt við um stefnu forsetans í
Írak og minnti á að fólk sem
gengi illa í skóla fengi ekki
lengur inngöngu í herinn.
Kerry gegndi herþjónustu í
Víetnam meðan á stríðinu þar
stóð.
SMK
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Borpallur og
áhöfn í hættu
5004®+ /' 6)2+.) *!2¨3+*,&4!.3 3KJ¹LFTINN ¹TTI UPPTÎK SÅN UM TÅU KÅLËMETRA AUST
UR AF &LATEY OG FUNDU ÅBÒAR VÅÈA ¹ .ORÈURLANDI FYRIR HONUM

SMS þegar skjálftinn reið yfir.
Hún segist aldrei hafa upplifað
annað eins.
Íbúar Akureyrar fundu einnig
fyrir skjálftanum. „Ég fann fyrir
tveimur snörpum kippum með
sekúndu millibili. Nei, ég varð
ekkert hrædd og sem betur fer
voru krakkarnir annaðhvort úti
að leika sér eða sofandi þannig að

þeir fundu ekkert fyrir skjálftanum,“ segir Anna Hreiðarsdóttir,
starfsmaður á leikskólanum Iðuvöllum í Gránufélagsgötu á Akureyri.
Ragnar Stefánsson segir að
ekkert bendi til að stór skjálfti
muni verða á Húsavíkur-Flateyjarmisgenginu á næstunni.
INGI FRETTABLADIDIS

«3,« !0 Norski olíuborpallurinn
Bredford Dolphin var á reki í
Norðursjó í gær með 75 manns
innanborðs í miklu roki og
öldugangi. Dráttarbátur var með
borpallinn í eftirdragi þegar
togvírarnir slitnuðu á þriðjudaginn, en veður var þá afar slæmt.
Draga átti pallinn frá Noregi til
Póllands vegna viðhalds og
endurnýjunar.
Veður var tekið að lægja í gær
og áhöfnin talin úr hættu, en óvíst
var með afdrif mannanna meðan
pallinn rak stjórnlítinn fyrir
veðri og vindum.
GB

9FIRVÎLD LÎGÈU HALD ¹ UM  KÅLË AF ALGENGUSTU FÅKNIEFNUM FYRSTU NÅU M¹NUÈI ¹RSINS

BÍLL DAGSINS

OPEL CORSA COMFORT
Nýskr. 01.06 - Beinskiptur - Ekinn 2 þús. km. - Allt að 100% lán.

.0.00
6
2
.
1

Verð

NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

Götuvirðið nemur á milli 355
og 480 milljónum króna
&¥+.)%&.) Lögregla og tollgæsla
lögðu hald á mun meira af amfetamíni fyrstu níu mánuði ársins
heldur en samanlagt magn síðustu
þriggja ára. Á tímabilinu janúar
til september var hald lagt á rúm
45 kíló af efninu.
Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðherra
við
fyrirspurn
Jóhönnu Sigurðardóttur, þingmanns Samfylkingarinnar.
Í svarinu kemur fram að samkvæmt upplýsingum lögreglunnar
í Reykjavík er götuverð gramms af
amfetamíni 5-7.000 krónur. Samanlagt götuvirði kílóanna 45 er því á
milli 225-315 milljónir króna.
Rúm fimm kíló af kókaíni náðust þessa fyrstu níu mánuði ársins

en rúmt kíló allt árið í fyrra. Götuvirði þess magns hleypur á 70-90
milljónum króna en grammið kostar 13-17.000 krónur. Tæp 30 kíló af
hassi náðust á tímabilinu og er
virði þess, selt á götunni, 57-70
milljónir. Þá var hald lagt á rúm
tvö kíló af maríjúana sem er virði
rúmra fjögurra milljóna króna.
Jóhanna spurði einnig hve
háum fjárhæðum væri varið til
toll- og löggæslu og kemur fram í
svarinu að 5,6 milljarðar króna
hafi runnið til málaflokksins
fyrstu níu mánuði ársins. Einnig
segir að 177 milljónir hafi runnið
til forvarna og eftirlits hjá lögreglunni í Reykjavík á sama tímabili.
BÖS

*«(!..! 3)'52¨!2$«44)2 ËSKAÈI

EFTIR UPPLÕSINGUM UM HVE MIKIÈ MAGN
FÅKNIEFNA N¹ÈIST ¹ FYRSTU NÅU M¹NUÈUM
¹RSINS

0
9
5
.
3

0
9
9
4.

6.595

7.695

Innimálning Jotaproff

Innimálning Jotaproff

Gljástig 7. 10 ltr.

Gljástig 3. 10 ltr.

7119866-74

7119854

Húsasmiðjublaðið
er komið heim til þín!

Flokkaðu

890

m2

smádótið

Eik Scenic

Útiljós á vegg

Plastparkett. 7 mm.

Burstað stál

146876

6009951

9.995
15.980

Útiljós staur
Burstað stál. 75 sm.
6009950

Hnota Scenic

12.995
18.700

Plastparkett. 7 mm.
146875

30%

afsláttur

55%

afsláttur

399
895

Blöndunartæki
Damixa. Í eldhús
8000090

8.750

12.500

Bitasett
33 stk.
5010804

Skúffurekki, Raaco
45 skúffur. Málmhliðar
5025359

1.999

3.395
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)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR

Fagnaðarefni
)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR SEGIR KAUP
RÅKISINS ¹ HELMINGSHLUT Å ,ANDSVIRKJUN
FAGNAÈAREFNI
b-ÁR FINNST
EÈLILEGT AÈ
RÅKIÈ KAUPI
ÖENNAN HLUT
2EYKJAVÅKUR
BORGAR OG
!KUREYRAR OG
FAGNA ÖVÅ
ÖESSUM
BREYTINGUM ¹
EIGNARHALDINU ¡G BARÈIST MEÈAL
ANNARS FYRIR ÖVÅ AÈ ÖEGAR ÁG VAR
BORGARSTJËRI AÈ ÖESSAR BREYTINGAR YRÈU
GERÈAR -ÁR FINNST EKKI AÈ SVEITARFÁLÎG
EIGI AÈ VERA EIGENDUR Å ,ANDSVIRKJUN
OG TEL AÈ ÖAÈ SÁ SKYNSAMLEGRA AÈ
RÅKIÈ SÁ EIGANDINN %N SKREF Å ¹TT TIL
EINKAV¾ÈINGAR TEL ÁG EKKI SKYNSAM
LEG VEGNA ÖESS AÈ STAÈA ,ANDSVIRKJ
UNAR ¹ ORKUMARKAÈI ER OF STERK TIL
ÖESS AÈ EINKAV¾ÈING GETI ÖJËNAÈ
EINHVERJUM TILGANGIm

*ËHANNES 'EIR 3IGURGEIRSSON

Óvissu eytt
*ËHANNES 'EIR STJËRNARFORMAÈUR
,ANDSVIRKJUNAR SEGIR ËVISSU UM
EIGNARHALD
HAFA VERIÈ EYTT
b«VISSA UM
EIGNARHALD ER Å
RAUN ALVEG
ËÖOLANDI STAÈA
FYRIR FYRIRT¾KI
OG ÖAÈ HEFUR
SANNARLEGA
VERIÈ ËVISSA
UM EIGNARHALD
UM NOKKURT SKEIÈ ¶AÈ ER MIKILV¾GT
AÈ ÖAÈ SÁ NÒ KOMIÈ ¹ HREINT HVERNIG
EIGNARHALDI FYRIRT¾KISINS VERÈUR
H¹TTAÈ ¡G HEF VERIÈ TALSMAÈUR
ÖESSARA BREYTINGA UM NOKKURT SKEIÈ
MEÈAL ANNARS VEGNA BREYTTRAR STÎÈU ¹
SAMKEPPNISMARKAÈI ¡G LÅT EKKI SVO ¹
AÈ ÖETTA SÁ SKREF TIL EINKAV¾ÈINGAR
EN ÁG HEF TALAÈ FYRIR ÖVÅ AÈ LÅFEYRIRS
SJËÈIR HÁR ¹ LANDI G¾TU VERIÈ ¾SKILEGIR
EIGENDUR ,ANDSVIRKJUNAR TIL LENGRI
TÅMA LITIÈm
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+AUP RÅKISINS ¹ HLUT SVEITARFÁLAGANNA Å ,ANDSVIRKJUN VORU R¾DD ¹ !LÖINGI Å G¾R

+RISTJ¹N ¶ËR *ÒLÅUSSON

Einkavæðing ekki á dagskrá

Landsvirkjun löguð að breytingum

34*«2.-, Jón Sigurðsson, iðnaðarráðherra og formaður Framsóknarflokksins, kvað á Alþingi í
gær skýrt að orði um að ekki
standi til að einkavæða Landsvirkjun. Helgi Hjörvar, Samfylkingunni, tók málið upp við upphaf
þingfundar og krafði Jón svara
um nokkur atriði er lúta að samningnum um kaup ríkisins á hlut
Reykjavíkur og Akureyrar í fyrirtækinu.
„Það liggur ekki fyrir að fyrirtækið verði selt, allra síst einkaaðilum. Það liggur þvert á móti
fyrir að við þetta verður látið
sitja,“ sagði Jón. Hann sagði það
líka sinn skilning á samningnum

*«. 3)'52¨33/. )¨.!¨!22¨(%22!

SEGIR LIGGJA FYRIR AÈ ,ANDSVIRKJUN VERÈI
¹FRAM Å RÅKISEIGU

að ríkið yfirtæki ábyrgðir sveitarfélaganna á lánum Landsvirkjunar.
Mörður Árnason, Samfylkingunni, spurði hve langt yfirlýsing
ráðherrans næði; hvort Landsvirkjun verði kannski seld á
næsta kjörtímabili og Jón Bjarnason, Vinstri grænum, benti á að
aðrir ráðherrar hafi lýst yfir vilja
til að selja fyrirtækið.
Magnús Þór Hafsteinsson,
Frjálslynda flokknum, sagði flokk
sinn andvígan sölu sveitarfélaganna á hlut sínum í Landsvirkjun
en Kristján L. Möller, Samfylkingunni, kvaðst samþykkur viðskiptunum.
BÖS

Breytt umhverfi
kallaði á breytingar
Fjármálaráðherra segir breytt samkeppnisumhverfi á raforkumarkaði hafa
kallað á breytingar á eignarhaldi Landsvirkjunar. Óeðlilegt að borgin eigi 45
prósent í Landsvirkjun og 95 prósent í Orkuveitu Reykjavíkur segir borgarstjóri.
,!.$36)2+*5. Skrifað hefur verið

undir samning vegna sölu Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar
á helmingshlut sínum í Landsvirkjun. Árni Mathiesen fjármálaráðherra, Jón Sigurðsson,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
Kristján Þór Júlíusson, bæjarstjóri Akureyrar, og Vilhjálmur
Þ.
Vilhjálmsson
borgarstjóri
skrifuðu undir samning þess efnis
í gær. Samningurinn tekur gildi 1.
janúar á næsta ári.
Samtals nemur kaupverð ríkisins rúmum 30 milljörðum króna.
Af þeim fær Reykjavíkurborg 27
milljarða og Akureyrarbær liðlega
þrjá milljarða. Reykjavíkurborg
hyggst nota 24 milljarða til að
standa undir lífeyrisskuldbindingum fyrir starfsmenn Lífeyrissjóðs
starfsmanna Reykjavíkurborgar.
Rúmlega þrír milljarðar króna
verða greiddir út í reiðufé við gildistöku samningsins. Verðmæti
fimm prósenta eignarhlutar Akureyrarbæjar nemur rúmlega þremur milljörðum króna en að sögn
Kristjáns Þórs rennur söluandvirðið til Lífeyrissjóðs starfsmanna
Akureyrarbæjar.
Ríkið greiðir fyrir helmingshlutinn með skuldabréfi til 28 ára.
Rúmlega þrír milljarðar króna
verða greiddir beint út, við gildistöku samningsins, en afgangur, um
27 milljarðar króna, verða greiddir
með skuldabréfum til 28 ára og
renna greiðslurnar til lífeyrissjóða
sveitarfélaganna.
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra telur breytingarnar vera til
góðs. „Það er verið að einfalda
eignarhaldið á Landsvirkjun. Það

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val
á réttri dýnu alla ﬁmmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

+RISTJ¹N ¶ËR B¾JARSTJËRI !KUREYRAR
B¾JAR b-EÈ ÖESSUM BREYTINGUM ER
VERIÈ AÈ LAGA
,ANDSVIRKJUN
AÈ ÖEIM
BREYTINGUM
SEM HAFA VERIÈ
INNLEIDDAR ¹
RAFORKUMARK
AÈI Å LANDINU
.Ò ER
FYRIRT¾KIÈ ALLT
¹ EINNI HENDI
OG ÖAÈ BREYTIR MIKLU 6ERÈIÈ SEM
F¾ST FYRIR ÖENNAN HLUT ER ¹S¾TTAN
LEGT OG ÖAÈ N¹ÈIST UM ÖAÈ SAM
KOMULAG EFTIR NOKKUÈ LANGAR
VIÈR¾ÈURm

'UÈJËN !RNAR +RISTJ¹NSSON

Hefur efasemdir
'UÈJËN !RNAR FORMAÈUR &RJ¹LSLYNDA
FLOKKSINS SEGIST HAFA EFASEMDIR UM
ÖESSAR
BREYTINGAR
b&RJ¹LSLYNDI
FLOKKURINN
SETUR ¹KVEÈNA
FYRIRVARA VIÈ
ÖESSAR
BREYTINGAR ¶AÈ
VAR STEFNT AÈ
ÖVÅ AÈ EFLA
SAMKEPPNI ¹
RAFORKUMARKAÈI MEÈ LAGABREYTINGUM
SEM NÒ HAFA GENGIÈ Å GEGN ¶ESSAR
BREYTINGAR ¹ EIGNARAÈILDINNI ERU EKKI
TIL ÖESS FALLNAR AÈ EFLA SAMKEPPNI .Ò
ER ÅSLENSKA RÅKIÈ EIGANDI ,ANDSVIRKJUN
AR LANGSAMLEGA ST¾RSTA FYRIRT¾KISINS
¹ ÖESSUM MARKAÈI ¶AÈ ER HELDUR
EKKI SKYNSAMLEGT Å LJËSI STÎÈUNNAR ¹
RAFORKUMARKAÈI AÈ ,ANDSVIRKJUN VERÈI
EINKAV¾DD EN ÖAÈ M¹ GETA SÁR ÖESS
TIL AÈ ÖETTA SÁ FYRSTA SKREFIÈ ¹ LEIÈ TIL
EINKAV¾ÈINGARm
®GMUNDUR *ËNASSON

3!-+/-5,!')¨ (!.$3!,!¨ +RISTJ¹N ¶ËR *ÒLÅUSSON RNI - -ATHIESEN *ËN 3IGURÈS

SON OG 6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON EFTIR UNDIRRITUN

hafa orðið miklar breytingar á raforkumarkaðnum og það á sér stað
mikil þróun í þeim málum hér á
landi sem ekki sér fyrir endann á
enn þá. Þetta er skynsamleg ráðstöfun hjá Reykjavíkurborg og
Akureyrarbæ. Þetta hjálpar okkur
hjá ríkinu að skipuleggja framtíðaráform fyrirtækisins og leiðir til
þess að hagsmunaárekstrar verða
ekki á milli fyrirtækja sem sveitarfélögin eiga í.“
Vilhjálmur sagði samkomulagið milli ríkisins, Reykjavíkurborgar og Akureyrarbæjar vera mikil
tímamót. „Breytt samkeppnisumhverfi á raforkumarkaði kallar á
breytingar. Það er óeðlilegt að
Reykjavíkurborg eigi 45 prósent í
Landsvirkjun og 95 prósent í Orkuveitu Reykjavíkur. Við þær aðstæður situr borgin beggja vegna

&2¡44!",!¨)¨0*%452

borðsins. Það skiptir líka miklu
máli að peningarnir nýtist til þess
að borga niður skuldir borgarinnar, lífeyrisskuldbindingar og aðrar
skuldir,“ sagði Vilhjálmur en um
24 milljarðar af söluandvirðinu
fara til greiðslu lífeyrisskuldbindinga, en lífeyrisskuldbindingar
Reykjavíkurborgar nema um 34
milljörðum. Í samkomulagi ríkisins, Reykjavíkurborgar og Akureyrar er ákvæði um að ef Landsvirkjun verður seld innan fimm
ára á hærra verði heldur en nú, þá
hækkar söluverðið í sama hlutfalli.
Vilhjálmur sagðist ekki vilja
beita sér fyrir því að Orkuveita
Reykjavíkur verði einkavædd.
„Nei, það verður ekki unnið að
framgangi þess meðan ég er borgarstjóri.“
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

Upphaf markaðsvæðingar raforku
®GMUNDUR ÖINGSFLOKKSFORMAÈUR
6INSTRIHREYFINGARINNAR GR¾NS FRAM
BOÈS SEGIST
TELJA ÖETTA
VERA FYRSTA
SKREFIÈ Å ¹TT AÈ
EINKAV¾ÈINGU
,ANDSVIRKJUN
AR b¥SLEND
INGAR BÒA VIÈ
RÅKISSTJËRN
SEM ¾TLAR SÁR
AÈ MARKAÈS
V¾ÈA RAFORKUKERFIÈ ¶ESSI BREYTING ER
SKREF ¹ ÖEIRRI LEIÈ 6IÈ SPYRJUM FYRST OG
FREMST UM HAGSMUNI LANDSMANNA
OG 2EYKVÅKINGA SÁRSTAKLEGA ÖEGAR
,ANDSVIRKJUN ER ALFARIÈ KOMIN Å HENDUR
RÅKSINS ¶AÈ BER EINNIG AÈ HAFA ÖAÈ Å
HUGA AÈ RÅKIÈ SITUR NÒ ALGJÎRLEG EITT VIÈ
BORÈIÈ ÖEGAR KEMUR AÈ UMR¾ÈU UM
NÕTINGU N¹TTÒRUAUÈLINDA SEM HEFUR
VERIÈ MIKIÈ HITAM¹L Å ÖJËÈFÁLAGINUm

www.toyota.is

Í S L E N S K A AU G L Ý S I N G A S TO FA N / S I A . I S TOY 3 3 7 6 0 1 0 / 2 0 0 6

Framtíðin er núna

Prius - við erum komin upp á næsta stig.
Öll höfum við hugmyndir um hvernig framtíðin verður. Ólíkar hugmyndir. Við
hjá Toyota sjáum fyrir okkur hreinni heim og stefnum óhikað á framleiðslu bíla
sem menga ekkert. Leiðin þangað er löng og ströng en við erum komin upp á
næsta stig.

Prius er knúinn bæði rafmagns- og bensínvél. Hann er sjálfum sér nógur um rafmagn
og gefur frá sér allt að 55% minna koldíoxíð en hefðbundnir bensínbílar af svipaðri
stærð. Hann er umhverfisvænni og mikilvægt skref í átt að hreinni heimi.
Komdu og reynsluaktu Prius – upplifðu næsta skref.

Verð 2.770.000 kr.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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-ANNRÁTTINDANEFND

Áfrýjað til Hæstaréttar

Vill fund vegna
landsliðanna

Eiður Eiríkur
Baldvinsson,
forsvarsmaður
starfsmannaleigunnar 2b, segir að
dómi Héraðsdóms Austurlands
verði áfrýjað til Hæstaréttar en
dómurinn dæmdi á þriðjudag 2b
til að greiða tólf Pólverjum vangreidd laun og flugfarseðla, að
meðaltali um 300 þúsund krónur á
mann, auk málskostnaðar og dráttarvaxta.
Eiður segir að sjálfgert sé að
áfrýja þessum dómi þar sem hann
sé „algjörlega út úr kú“. Dómurinn
sé ekki bara rangur heldur hafi
dómarinn týnt gögnum, lagt sér
ósannindi í munn og gleymt að
dæma í aðalmálinu sem sé það

6)..5-!2+!¨52

Er eðlilegur munur á landsliðslaunum KSÍ eftir kyni?
*¹
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Vilt þú að Landsvirkjun verði
einkavædd?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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hvort mennirnir hafi verið löglegir
eða ólöglegir á Íslandi.
Sverrir
Albertsson,
framkvæmdastjóri Afls starfsgreinafélags, segir að dómurinn sé ábending til fyrirtækja um að virða rétt
útlendinga, annars kosti það málshöfðun. Þá sé hann staðfesting á
því að sömu kjör gildi fyrir erlent
launafólk og innlent.
Sverrir segir að í þessu máli
hafi reynt mjög á getu stéttarfélagsins að standa vörð um réttindi
erlends verkafólks og félagið hafi
staðist þá prófraun þrátt fyrir að
fyrirsvarsmenn 2b hafi reynt að
koma í veg fyrir aðgang launþeganna að trúnaðarmanni og rétt

*!&.2¡44)3-, Samþykkt var í

3%')2 $«-).. ²4 ²2 +² %IÈUR %IRÅKUR
"ALDVINSSON FYRIRSVARSMAÈUR B SEGIR
AÈ DËMNUM VERÈI ¹FRÕJAÈ TIL (¾STA
RÁTTAR

félagsins að fylgjast með framkvæmd kjarasamninga á svæðinu.
Þá hafi 2b reynt að senda mennina
úr landi þegar upp komst um brot
fyrirtækisins.
GHS

mannréttindanefnd Reykjavíkurborgar í gær að Eggert Magnússon,
formaður Knattspyrnusambands
Íslands, yrði boðaður til fundar við
nefndina til að ræða þann mikla
mun sem er á stöðu kvenna og
karla í landsliðum Íslendinga í
knattspyrnu. Það var Bryndís
Ísfold Hlöðversdóttir, fulltrúi
Samfylkingarinnar í mannréttindanefnd, sem flutti tillöguna.
Greiðslur til leikmanna
karlalandsliðsins hafa hækkað
undanfarið en greiðslur til
kvennalandsliðsins eru mun
lægri og hafa ekki verið í
SH¹
endurskoðun.

Almenn lögregla á
ekki að bera byssur
Dómsmálaráðherra telur ekki ástæðu til að lögreglumenn við almenna löggæslu beri vopn. Betri kostur sé að byggja áfram upp sérsveit lögreglunnar.
Refsingar við hótunum og ofbeldi gegn lögreglumönnum verða hertar.
34*«2.-, Björn Bjarnason dóms-

málaráðherra segir ekki ástæðu
til að hverfa frá þeirri meginstefnu að almenn lögregla í landinu sé óvopnuð við dagleg störf.
Það hafi lengi verið ríkjandi stefna
og engin breyting orðið þar á.
Engu að síður hljóta lögreglumenn
þjálfun í skotfimi og hafa aðgang
að vopnum á lögreglustöðvum.
Ráðherrann lýsti þeirri skoðun
sinni við umræður á Alþingi í gær
þar sem málshefjandi, Þórunn
Sveinbjarnardóttir Samfylkingunni, innti hann svara við spurningum um vopnaburð lögreglunnar.
Tilefni umræðunnar var fréttir
af tillögum starfshóps ríkislögreglustjóra um að lögreglan í landinu hafi aðgang að skammbyssum,
skotheldum vestum og hjálmum.
Fýsti Þórunni að vita hug ráðherrans til tillagnanna auk þess
sem hún sagði það mat sitt að ef
lögregla myndi vopnbúast gerðu
glæpamennirnir það líka.
Björn sagði enga breytingu
hafa orðið á stefnu almennu lögreglunnar þrátt fyrir vaxandi fjölmiðlaumræðu um alvarleg mál
þar sem lögregla hefur þurft að
yfirbuga vopnað fólk. Hann horfi
heldur til sérsveitarinnar. „Ég tel
mun betri kost að leggja áfram
aukna áherslu á uppbyggingu sérsveitar
lögreglunnar,“
sagði
Björn.
Í máli hans kom einnig fram að
unnið er að smíði frumvarps sem
feli í sér þyngingu refsinga vegna
hótana og ofbeldis gegn lögreglu-

,®'2%',!. 6%2¨) &2!- 6/0.,!53 "JÎRN "JARNASON DËMSM¹LAR¹ÈHERRA OG ¶ËR

UNN 3VEINBJARNARDËTTIR 3AMFYLKINGUNNI R¾DDU UM VOPNABURÈ LÎGREGLUNNAR ¹ ÖINGI Å
G¾R
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Ég tel mun betri kost
að leggja áfram aukna
áherslu á uppbyggingu sérsveitar
lögreglunnar.
"*®2. "*!2.!3/.
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mönnum.
Þeir þingmenn sem tóku þátt í
umræðunum lýstu sig andvíga
vopnaburði almennu lögreglunnar
og fögnuðu því afstöðu dómsmálaráðherra. Bjarni Benediktsson
Sjálfstæðisflokki sagði styrkingu
sérsveitarinnar af hinu góða en

Magnús Þór Hafsteinsson, Frjálslynda flokknum, spurði hvort hún
dygði til. Jón Bjarnason, vinstri
grænum, sagði á hinn bóginn að
varast bæri vöxt sveitarinnar
enda gæti hún hvatt til aukinnar
hörku.
Við umræðurnar kom fram að
45 lögreglumenn skipa sérsveit
lögreglunnar. Þrjátíu og sex eru á
höfuðborgarsvæðinu, fimm á Suðurnesjum og fjórir á Akureyri.
Tveir sérsveitarmenn eru á
vakt hverju sinni og eru bílar
þeirra búnir vopnum sem hægt er
að grípa til með skömmum fyrirvara.
BJORN FRETTABLADIDIS

2ÅKISENDURSKOÈUN SKILAR NIÈURSTÎÈU HLUTA STJËRNSÕSLUÒTTEKTAR ¹ ¥BÒÈAL¹NASJËÈ

Ólíklegt að reyni á ríkisábyrgð
34*«2.3µ3,! Ólíklegt er að eiginfjárhlutfall Íbúðalánasjóðs stefni niður fyrir þær kröfur sem fjármálaeftirlitið setur á stofnunina og skilgreindar eru
í reglugerð, í fyrirsjáanlegri framtíð og þar af
leiðandi ólíklegt að reyna muni á ríkisábyrgð á
skuldbindingum sjóðsins. Þetta kemur fram í hluta
stjórnsýsluúttektar Ríkisendurskoðunar á sjóðnum
sem félagsmálanefnd Alþingis óskaði eftir í júlí árið
2005 í ljósi mjög breyttra aðstæðna á fjármálamarkaði.
Guðmundur Bjarnason, framkvæmdastjóri
Íbúðalánasjóðs, er sáttur við þessa niðurstöðu og
segir hana sýna að fjárhagur sjóðsins sé í góðu
jafnvægi.
Niðurstöðurnar byggja á þeirri forsendu að
sjóðurinn geti ávallt endurlánað eða endurfjárfest,
með tiltekinni vaxtaviðbót, það fjármagn sem kemur
til vegna uppgreiðslna útlána hjá sjóðnum. Tekið er
fram að um afgerandi forsendu sé að ræða og erfitt
að meta líkur á að hún standist.
Guðmundur segir vissulega alltaf hægt að reka
varnagla. „Okkar skuldir eru í ríkistryggðum
bréfum og þar af leiðandi með bestu hugsanlegu
kjörum. Og ef við þurfum að endurfjárfesta þá
bendir allt til þess að við getum fjárfest á betri
kjörum, bæði með endurlánum og með því að leita
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annarra fjárfestingakosta. Og þó svo að sjóðurinn
myndi hætta útlánum og þyrfti að borga kröfur sem
á honum hvíla þá eru eignir meiri en skuldir og því
engin hætta á að ábyrgðir falli á ríkissjóð.“
SDG
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Finnar fá menningarmálin

Stal þurrkgrind
og sængurverum

+!50-!..!(®&. Í ljósi þess hve

 Hver stoppaði í tíu daga
samfleytt í nóvember 2004?
 Íslenska rokkhljómsveitin
Mínus ætlar að taka upp nýja
plötu sína í erlendri stórborg.
Hvað heitir borgin?
 Hver sneri niður ölvaðan
ofbeldismann á árshátíð hjá
Lyfjum og heilsu um síðustu
helgi?
36®2). %25  ",3 

Finnum þótti freklega framhjá sér
gengið er ákveðið var að Halldór
Ásgrímsson yrði næsti framkvæmdastjóri Norrænu ráðherranefndarinnar, en ekki finnski ráðherrann Jan Erik Enestam, kom
það ekki á óvart þegar það fréttist
í gær að ákveðið hefði verið að ný
norræn menningarmálaskrifstofa,
„KulturKontakt Nord“, yrði staðsett í Finnlandi.
Íslendingar, Færeyingar og
Grænlendingar höfðu beitt sér
fyrir því að þessi skrifstofa yrði á
Norðurbryggju í Kaupmannahöfn,
þar sem sameiginleg menningarskrifstofa vestnorrænu landanna

*!. %2)+
%.%34!- &INNSKI

R¹ÈHERRANN GERÈI
SÁR VONIR UM
FRAMKV¾MDA
STJËRASTÎÈUNA
-!'.53 &2®$%2"%2'
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er til húsa. Áður hafði finnski
þingmaðurinn Martin Saarikangas
gagnrýnt harðlega í umræðum á
Norðurlandaráðsþingi
hvernig
staðið
var
að
vali
framkvæmdastjórans.

„Finnland hafnar utan norrænu
fjölskyldunnar. Framvegis verðum við að sjá til þess að annað eins
endurtaki sig ekki,“ sagði Saarikangas. Hann sagði það vekja furðu
að nafni íslenska frambjóðandans
í starfið hefði verið haldið leyndu.
„Við lifum á árinu 2006 og ekkert norrænt land á að hafa rétt til
að halda frambjóðendum leyndum,“ sagði hann.
Svipaða gagnrýni mátti lesa í
flestum fjölmiðlum Finnlands í
gær. Til dæmis var finnski forsætisráðherrann, Matti Vanhanen,
gagnrýndur í Hufvudstadsbladet
fyrir að hafa „látið undan yfirganginum í Íslendingum“.
AA

$«-3-, Rétt tæplega fimmtug
kona var dæmd í sextíu daga
fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur
á þriðjudag fyrir gripdeild. Konan
hafði í júní á þessu ári farið inn í
verslun Rúmfatalagersins og tekið
ófrjálsri hendi barnakerru, tvo
barnaramma, tvö sængurverasett,
þurrkgrind og svefnpoka. Hún
gekkst greiðlega við broti sínu.
Konan hafði áður hlotið fjóra
dóma fyrir þjófnað á síðustu
tveimur árum og braut skilyrði
reynslulausnar með athæfi sínu
nú. Þá hefur hún einnig tvívegis
rofið skilorð með stuttu millibili
og því þótti ekki fært að skilorðsbinda refsingu hennar.
ÖSJ

-EINTIR HRYÈJUVERKAMENN

Áframhaldandi
einangrun
(%,,)3(%)¨!26)2+*5. 3TËRKOSTLEG

FJÎLBREYTNI ER ¹ (ENGILSSV¾ÈINU SEGJA
FJALLAMENN

&JALLALEIÈSÎGUMENN

Vilja bjarga
Henglinum
5-(6%2&)3-, Borgarfulltrúarnir

Steinunn Valdís Óskarsdóttir og
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir eru á
meðal þeirra sem ætla að þiggja
gönguferð með Íslenskum
fjallaleiðsögumönnum um
Hengilssvæðið.
Fjallaleiðsögumenn hafa
áhyggjur af framtíð Hengilssvæðisins vegna framkvæmda við
virkjanir þar. „Við hjá Íslenskum
fjallaleiðsögumönnum viljum
leggja okkar af mörkum í umræðuna með því að bjóða þeim kjörnu
fulltrúum sem málið varðar,
alþingismönnum og borgarfulltrúum ásamt fulltrúum Orkuveitu
Reykjavíkur í kynnisferðir um
svæðið,“ segir í tilkynningu frá
fjallaleiðsögumönnum.
„Íbúar stærsta þéttbýlis
landsins mega ekki horfa framhjá
þessu gullfallega svæði rétt við
bæjardyrnar og stjórnmálamenn
verða að axla ábyrgð á verndun
þess,“ segja leiðsögumennirnir.

(ËTAÈ OFBELDI

Blaðberar
rændir
,®'2%',5-, Tveir blaðberar

voru rændir í Reykjavík snemma
á mánudagsmorgun. Annað ránið
átti sér stað í Fossvoginum og hitt
á Austurbrún. Ræningjarnir
hótuðu blaðberunum ofbeldi ef
þeir létu þá ekki fá verðmæti sín.
Í báðum tilfellum voru
blaðberarnir ekki með annað
fémætt á sér en farsíma og tóku
ræningjarnir þá. Málið er í
rannsókn hjá lögreglunni í
Reykjavík sem enn hefur ekki
fundið ræningjana.
IFV
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$!.-®2+ Fimm menn, sem
handteknir voru í byrjun september í Óðinsvéum í Danmörku,
grunaðir um að skipuleggja
stórfelld hryðjuverk, hafa verið
dæmdir í áframhaldandi fjögurra
vikna einangrun. Þetta kemur
fram á fréttavef Politiken.
Alls voru níu menn handteknir,
en tveim var sleppt skömmu síðar
og fyrir stuttu voru tveir til
viðbótar látnir lausir, en þeir
liggja þó enn undir grun. Jafnframt er talið að um fleiri
vitorðsmenn sé að ræða.
Við húsleit hefur lögreglan
lagt hald á sprengiefni.
Talið er að mennirnir hafi
ætlað sér að fremja hryðjuverkin
í Danmörku.
SMK

Klámvæðing er ein
orsök nauðgananna
Bæta þarf lagaumhverfi og herða refsingar vegna nauðgana. Berjast þarf gegn
klámvæðingu samfélagsins. Þetta kom fram á málþingi um hvað sé til ráða
gegn nauðgunum. Þingmenn allra stjórnmálaflokka mættu til fundar.
3!-&¡,!')¨ Ofbeldi gegn konum

er gömul saga og ný í okkar samfélagi og ekkert nýtt er við ástand
síðustu vikna, sagði Gísli Atlason
úr karlahópi Femínistafélagsins á
vel sóttum fundi nema í félagsvísindadeild Háskóla Íslands í gær.
Gísli telur brýnt að bæta félagsmótun drengja. Hún sé í ólestri og
að jafnvel íþróttafélög haldi klámi
að ungum piltum. Klám ýti undir
kvenfyrirlitningu sem birtist aftur
í nauðgunum. Refsilöggjöfin er
einnig slæm, sagði Gísli, og benti
á að hámarksrefsing fyrir nauðganir er sex ár og að dæmdir nauðgarar sitji inni í 18 mánuði að meðaltali.
Auka skal hverfalöggæslu og
sýnilega löggæslu um helgar í
miðbæ Reykjavíkur, sagði Dagný
Jónsdóttir framsóknarkona. Hún
sér fyrir sér „eftirlitsmyndavél-

ar upp og niður Laugaveginn“
sem valmöguleika til að auka þar
öryggi, en Sigurjón Þórðarson í
Frjálslynda flokknum hvatti
meðal annars til víðtækrar og
breyttrar umræðu í samfélaginu.
Kolbrún Halldórsdóttir, vinstri
grænum, minnti á að um langtímavanda væri að ræða, sem engar
skammtímalausnir væru á. Hún
ítrekaði að ábyrgðin ætti ekki að
liggja hjá þolendum. Konum sé
ekki nauðgað vegna þess að þær
gangi einar að næturlagi eða séu í
pilsi, ábyrgðin liggi ávallt hjá
nauðgaranum sjálfum. Kolbrún
telur greinilega tengingu milli
kláms, vændis, nauðgana og mansals. Guðrún Ögmundsdóttir Samfylkingu tók næst til máls og
ræddi sérstaklega áhrif klámvæðingarinnar á stráka. „Þetta snýst

ekki um okkur [stelpurnar], þetta
snýst um strákana,“ sagði Guðrún
og telur tímabært að kenna siðfræði kynlífs í skólum.
Síðastur á mælendaskrá var
Bjarni Benediktsson Sjálfstæðisflokki og kynnti hann stefnu ríkisstjórnarinnar í þessum málum.
Hann gagnrýndi Gísla fyrir að tala
um að lögin í landinu væru slæm,
þegar fyrir þingi lægi fimmtíu
síðna frumvarp um endurbætur á
þeim. Þar væri meðal annars lagt til
að refsirammi kynferðisafbrota
yrði þyngdur. Einnig sagði Bjarni
að aðgerðaáætlun vegna kynferðislegs ofbeldis hefði verið samþykkt
á ríkisstjórnarfundi og að í henni
séu ýmsar tillögur að umbótum.
Eftir fundinn sagði Bjarni það
„óumdeilt“ að berjast þyrfti gegn
klámvæðingunni í þessu samhengi.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

Réttu hjálparhönd
Félagsþjónusta Kópavogs óskar eftir að ráða fólk í heimaþjónustu.
Fjölbreytt og gefandi starf með sveigjanlegum vinnutíma.
Heilsdags- og hlutastörf. Kynntu þér kjörin, þau koma á óvart!
Nánari upplýsingar veita þjónustustjórar heimaþjónustunnar í síma 570 1400.
www.kopavogur.is
Meginmarkmið Félagsþjónustu Kópavogs er
að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi
Kópavogsbúa á öllum aldri svo þeir fái
tækifæri til að taka virkan þátt í samfélaginu.
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Rússneska mafían og ölgróði
$!.-®2+ Rússneska mafían hefur
tögl og hagldir í ölgeiranum í
Rússlandi og Ekstrablaðið segir
það furðu sæta að Björgólfsfeðgar og Magnús Þorsteinsson hafi
sloppið þaðan auðugir menn.
Er fullyrt í grein blaðsins í gær
að Íslendingarnir hafi verið undir
verndarvæng Vladimir Pútíns,
núverandi forseta Rússlands og
þáverandi aðstoðarborgarstjóra
Sankti Pétursborgar. Einnig er
fjallað um morð á tveimur
áhrifamönnum í rússnesku
þjóðlífi á þessum tíma og óljós
tengsl íslensku þremenninganna
við það fólk rakin.
KS

%LDUR KVIKNAÈI Å HEYSTAFLA

Olli nágrönnum
óþægindum
%,$36/¨) Slökkvilið Akureyrar
var kallað út á þriðjudagskvöld
vegna elds í stórum heystafla við
sveitabæ í Eyjafjarðarsveit.
Kveikt hafði verið í heyrúllum
fyrr um daginn en mikill reykur
sem barst frá eldinum var farinn
að valda íbúum í nágrenninu
töluverðum óþægindum. Tveir
dælubílar slökkviliðsins komu á
staðinn auk þess sem hjálparlið
sveitarinnar var ræst út. Nokkra
klukkutíma tók að ráða niðurlögum eldsins enda þurfti að tæta
rúllurnar í sundur til að slökkva
allar glæður. Því gekk slökkvistarf frekar seinlega.
ÖSJ

Toyota og Síminn kynna:

Fáðu þér
með Magnahringitón
áD
á siminn.isælunni

Á MÓTI SÓL
Í ÖLFUSHÖLLINNI

Laugardaginn 4. nóvember

r

Tónleikar og dansleiku

8AA8@@"FÜ4"A@%'&#(

Miðja vegu milli Hveragerðis og Selfoss
Ef þú kaupir GSM síma hjá TRS-Pennanum Selfossi, þjónustuaðila
Símans, færðu í kaupbæti miða fyrir tvo á stórdansleikinn eða
fjölskyldutónleikana á meðan birgðir endast.

Fjölskyldutónleikar kl.17.00 -18.00. Miðaverð aðeins 700 kr.
Stórdansleikur kl. 23.30. Miðaverð 2.000 kr. 18 ára aldurstamark.
Forsala aðgöngumiða á midi.is. Upplýsingar í síma 822 6554
Rokkstemmning hjá Toyota Selfossi fyrir alla fjölskylduna.
Á Móti Sól tekur lagið hjá Toyota Selfossi á laugardaginn
kl. 13.00 og fyrstu 50 sem reynsluaka Toyota fá frímiða á
ball með hljómsveitinni í Ölfushöllinni á laugardagskvöldið.
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Rannveig móðgar Færeyinga

Hjónin kærðu
salernisárásina

+!50-!..!(®&. &2¡44!",!¨)¨ Jógvan á Lakjuni,
þingmaður íhaldsmanna á færeyska lögþinginu og
samstarfsráðherra Norðurlanda í færeysku
landsstjórninni, sakaði Rannveigu Guðmundsdóttur, þingmann Samfylkingarinnar, í gær um að hafa
móðgað færeysku þjóðina með framgöngu sinni í
umræðu á Norðurlandaráðsþingi um réttindi
samkynhneigðra í Færeyjum.
„Það er ekki sanngjarnt að halda því fram, út
frá einu tilviki í Þórshöfn, að Færeyingar mismuni
fólki, hæðist að því og ofsæki. Það gerum við
ekki,“ segir Jógvan í samtali við Fréttablaðið.
Rannveig talaði ásamt fleiri þingfulltrúum fyrir
ályktun þar sem færeyska Lögþingið er hvatt til að
bæta réttarstöðu samkynhneigðra þarlendis.
Jógvan frábiður sér slík afskipti af færeyskum
innanríkismálum. Hann sakar jafnframt danska
fjölmiðla um að leggja sig fram um að fjalla um

,®'2%',5-, Hjónin sem lentu í
útistöðum við hóp manna á Café
Victor í Hafnarstræti hafa lagt
fram kæru hjá lögreglu.
Maðurinn kærði líkamsárás en
konan kynferðislega áreitni.
Konan var stödd á salerni á
neðri hæð staðarins, þegar
karlmaður, sem þar var staddur
ásamt þremur félögum sínum,
ruddist þar inn.
Maður hennar vildi koma
henni til hjálpar, en þá upphófust hópslagsmál. Þeim lyktaði
með því að tíu karlmenn voru
færðir á lögreglustöð og
yfirheyrðir. Eiginmaðurinn hlaut
nokkra áverka.
JSS
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færeysk málefni á neikvæðum nótum. Þetta mál
væri dæmi þar um.
AAW

Nýjar árásir á Gaza-strönd
Að minnsta kosti sex Palestínumenn og einn Ísraeli týndu lífi í árás á Gaza-strönd snemma í gærmorgun.
Hezbollah-samtökin segja viðræður hafnar um fangaskipti fyrir milligöngu Kofi Annans.
'!:! "/2' !0 Ísraelskir hermenn

drápu að minnsta kosti sex Palestínumenn í árás á Gaza-strönd
snemma í gærmorgun. Einnig féll
einn ísraelskur hermaður. Árás
ísraelska hersins var með þeim
stærstu frá því Ísraelar réðust á
ný inn á Gaza-strönd í sumar.
Ísraelski herinn beitti bæði
skriðdrekum og þyrlum í árásinni,
auk fótgönguliða. Árásin beindist
einkum að bænum Beit Hanoun,
en Ísraelar halda því fram að
þaðan hafi Palestínumenn skotið
fjölmörgum flugskeytum yfir
landamærin til Ísraels.
Ísraelar yfirgáfu Gaza-strönd
í september árið 2005 en herinn
sneri aftur í júní í sumar til þess
að bjarga ísraelskum hermanni
úr klóm Palestínumanna, sem
höfðu tekið hann í gíslingu.
Í gær upplýstu Hezbollah-samtökin í Líbanon að samningaviðræður ættu sér stað milli
Hezbollah og Ísraela um fangaskipti, einkum um afdrif tveggja
ísraelskra hermanna, sem Hezbollah tóku höndum í sumar.
Hassan Nasrallah, leiðtogi
Hezbollah, sagði að Kofi Annan,
framkvæmdastjóri Sameinuðu
þjóðanna, hefði milligöngu um
þessar viðræður, en þær færu
engu að síður fram í fullri
alvöru.
Handtaka
þessara

*!2¨!2&®2 ¥ "%)4 ,!()*! TTINGI EINS

AF PALESTÅNSKU STRÅÈSMÎNNUNUM SEM
FÁLLU Å ¹R¹S ¥SRAELSHERS Å G¾RMORGUN
FËRNAR HÎNDUM Å JARÈARFÎR HANS SEM
FËR FRAM STRAX Å G¾R ¥SRAELSKI HERINN
BEITTI B¾ÈI SKRIÈDREKUM OG ÖYRLUM Å
¹R¹SINNI AUK FËTGÎNGULIÈA &2¡44!",!¨)¨!0

tveggja hermanna varð Ísraelum tilefni til harðra árása á Líbanon í sumar.
Nasrallah staðfesti jafnframt
að Hezbollah-samtökin krefjist
þess nú að fá stærri hlut í stjórn
Líbanons, en samtökin, sem Ísraelar og Bandaríkjamenn segja
hryðjuverkasamtök, hafa árum
saman átt ráðherra í ríkisstjórn
landsins. Nú krefjast samtökin

þess að fá þriðjung ráðherra í
stjórninni, sem gæfi þeim neitunarvald í mikilvægum málum.
Á þriðjudaginn sagði Amir
Peretz varnarmálaráðherra að
nokkurra ára gamlar friðartillögur frá Sádi-Arabíu gætu orðið
grunnur að nýjum friðarviðræðum. Tillögurnar snúast um það að
Ísraelsmenn afhendi Palestínumönnum allt landsvæði sem Pal-

estínumenn réðu yfir fyrir stríðið
1967 gegn því að samið verði um
frið til frambúðar.
„Þetta þýðir ekki að við föllumst á tillögur Sádi-Araba, en
þær gætu verið grunnurinn,“
sagði Peretz, en hann er æðsti
ráðamaður í Ísrael sem til þessa
hefur viljað ljá máls á þessum tillögum frá Sádi-Arabíu.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

(AGR¾ÈING ORSÎK FJÎLDAUPPSAGNA HJ¹ ¥%

&IMMTÅU STARFS
MÎNNUM SAGT UPP
6)..5-, 28 starfsmönnum ÍE á

,PNJ§PHHFSJ§GSÈCSLBVQÈnÓT
PHCØNVMMBSQFZTVNGZSJSWFUVSJOO
ÈMBHFSTÚMV%SÓGV*DFXFBS
ÁUTBMBOWFS§VSEBHBOBOØWFNCFS

Íslandi, og 20 starfsmönnum í
Bandaríkjunum, var sagt upp
störfum í fyrradag. Búið var að
ákveða uppsagnirnar fyrir nokkru
að sögn Eiríks Sigurðssonar, upplýsingafulltrúa ÍE: ,,Uppsagnirnar
eru liður í hagræðingu í rekstri
fyrirtækisins. Við höfum lokið við
ýmis verkefni og erum að endurskipuleggja önnur verkefni hjá
okkur. Meðal annars vorum við að
taka upp nýja tækni, sem með aukinni sjálfvirkni, eykur afköst í
erfðarannsóknum,“ segir Eiríkur.
Einn fyrrverandi starfsmanna
ÍE, sem missti vinnuna í fyrradag,
segir að sér hafi verið sagt upp

vegna þess að ódýrara sé fyrir fyrirtækið að ráða nýjan starfsmann
sem vinnur sömu vinnu og hann.
Annar starfsmaður ÍE sem
missti vinnuna segist skilja af
hverju sér var sagt upp.
„Aðalástæða uppsagnanna er samdráttur og breytingar. Mitt starf
var búið hjá fyrirtækinu. Ég var í
ákveðnum verkefnum og þeim var
lokið. Fyrirtækið er í samkeppni á
markaði og þegar áherslur breytast í starfseminni þarf að breyta
til í deildum fyrirtækisins,“ segir
starfsmaðurinn fyrrverandi.
Samkvæmt Eiríki Sigurðssyni
er fyrirtækið að skoða frekari leiðir til hagræðingar.
IFV
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&J¹RSÕSLA RÅKISINS VERÈUR LOKUÈ Å DAG
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...fyrstu viðbrögð margra voru að þeir sögðu
að við værum skrýtnir þegar við sögðum
þeim að við settum 7 milljón valhnetuskeljabrot í dekkin okkar...
... síðan þá höfum við 8 sinnum fengið
verðlaun fyrir bestu dekkin.
Með nýrri tölvutækni „T-MODE“ höfum við þróað nýtt byltingarkennt ofurdekk sem hentar
við hörðustu vetraraðstæður líkt og ríkja gjarnan á Íslandi. TOYO, nýtir sér eiginleika
valhnetuskelja, eins harðasta efnis sem fyrirfinnst í náttúrunni. Í dekkin fara 7 milljón

Framleiðandi ársins í 8 ár
Toyo hefur í átta ár hlotið viðurkenninguna
,,Framleiðandi ársins” hjá Tire Review Magazine,
tímariti sjálfstæðra hjólbarðasala í Bandaríkjunum.

valhnetuskeljabrot sem grípa eins og kattaklær í hált yfirborð. Þannig náum við á
umhverfisvænan hátt auknu öryggi, minni loftmengun og lágmörkum malbiksskemmdir.

Þetta er einstakur árangur og enn ein staðfestingin á
gæðum Toyo dekkjana.

Loksins raunhæfur valkostur í stað nagladekkja
Afleiðingar nagladekkjanotkunar
Gatnamálastjórinn í Reykjavík hefur á undanförnum

Harðskeljadekkið.

árum reynt að fá bíleigendur til þess að draga úr eða

Nýtt byltingarkennt ofurdekk!

hætta notkun nagladekkja. Notkun þeirra hefur
gríðarlega slæm áhrif á göturnar, djúp hjólför
myndast og þegar vatn safnast í þau minnkar
veggrip og helmlunarvegalengdin lengist verulega.

VERÐLAUNA-MYNSTRIÐ
Stærri snertiflötur - aukið öryggi
Tvíhliða
munstur
Eykur gripöryggi og
stuðlar að
betri aksturseiginleikum
við hemlun
og í beygjum
Bylgjótt mynstur
Til að tryggja betra
veggrip

TOYO harðskeljadekkin
eru bylting:

Tennt brún
Eykur
gripöryggi

Þrívíðir gripkubbar
Zik-Zak lóðrétt lögun kubbanna
tryggir minni hreyfingu á þeim
og aukna rásfestu

Svo sannfærðir erum við um kosti TOYO

::: Kísilblandað gúmmí – heldur mýkt óháð hitastigi
og myndar stærri snertiflöt
Vagnhöfða 23 - S: 590 2000 - benni@benni.is - www.toyo.is

::: Sérlega hljóðlát

harðskeljadekkjanna að við bjóðum 800 km
eða 30 daga skilarétt ef þú ert ekki fullkomlega
sáttur. Andvirðið gengur þá að fullu til kaupa á

::: 7 milljón valhnetuskeljabrot grípa í ísinn eins
og kattaklær
::: Meira öryggi við hemlun og í beygjum

ýtt á Íslandi!
30 daga eða 800 km skilaréttur

::: Umhverfisvænni - minna vegaslit

::: Gúmmíblandan grípur eins og sogskál í gegnum
bleytu á veginum

7 milljón valhnetuskeljabrot grípa
eins og kattaklær í yfirborðið

öðrum hefðbundnum vetrar- eða nagladekkum
Suðurströnd 4
Sími 561 4110

hjá okkur, við umfelgum fyrir þig hratt og
örugglega.
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.ÕLUNDA I BYGGINGAM¹LUM BORGARINNAR SEGIR ARKITEKT

(ÒS ¹ 3KËLAVÎRÈUSTÅG VERÈUR L¾KKAÈ
3+)05,!'3-, „Komið hefur verið

5--9.$!¨52 6).$52 ¶ESSI JAPANSKI

LISTAMAÈUR SETTI UPP LISTAVERK SITT AF
VINDINUM ¹ "ONDI STRÎNDINNI Å 3YDNEY
Å STRALÅU FYRR Å VIKUNNI
&2¡44!",!¨)¨!0

til móts við athugasemdir sem fram
komu við grenndarkynningu með
því að lækka efra húsið og bakhúsið
um eina hæð, sem telst nú nokkur
nýlunda í byggingamálum borgarinnar,“ segir Stefán Örn Stefánsson
arkitekt sem hannað hefur breytingar og viðbyggingu við húsin á
Skólavörðustíg 13 og 13a.
Bæði húsin eru í eigu Fjárfestingarfélagsins Eyris ehf. sem með
sameiningu lóðanna og þar með húsanna hyggst nota það fyrir starfsemi sína á þremur hæðum. Efra
húsinu verður breytt til samræmis
við neðra húsið og til samræmis við
upprunalega glugga.

„Efra húsið verður lækkað um
eina hæð og hæðirnar verða tengdar saman. Byggt verður nýtt stigahús baka til og yfir þrjú bílastæði
sem þar eru. Nýbyggingin veldur
ekki sólarskugga nema á bílastæðin
á baklóðinni yfir hádaginn og þegar
líður á daginn taka aðrar byggingar
við sem skuggavaldar á þessum
slóðum,“ segir Stefán Örn sem telur
það ekki gefa rétta mynd af væntanlegri þriggja hæða viðbyggingu að
kalla hana „háhýsi“ líkt og eigendir
verslunarinnar 12 Tóna á næstu lóð
hafi gert í Fréttablaðinu á mánudag.
Þeir segjast hafa áhyggjur af framtíð tónleikahalds í bakgarði verslunarinnar.

3+«,!6®2¨534¥'52  3AMEINA ¹ HÒSIN TVÎ OG L¾KKA HÒSIÈ TIL H¾GRI TIL SAMR¾MIS
VIÈ HITT HÒSIÈ 0UNKTALÅNURNAR SÕNA NÒVERANDI ÒTLÅNUR EFSTU H¾ÈARINNAR EN ËBROTNA
LÅNAN HVERNIG ¾TLUNIN ER AÈ HÒSIÈ LÅTI ÒT
-9.$!2'/3 !2+)4%+4!2

„Í viðræðum við þá hefur meðal
annars komið fram að nota megi
vegginn á lóðamörkunum til að bæta

+YNBUNDINN LAUNAMUNUR

-ËTM¾LASKJAL  ÖJËÈA OG FRAMKV¾MDASTJËRNAR %3" VEGNA HVALVEIÈA AFHENT

Hverfandi
í Bretlandi

Lýsa yfir vonbrigðum sínum

"2%4,!.$ Kynbundinn launa-

(6!,6%)¨!2 Alp Mehmet, sendiherra Breta á Íslandi,

munur fer minnkandi í Bretlandi og meðal yngri kynslóða
er hans lítt vart, kemur fram í
frétt breska blaðsins Financial
Times.
Helmingur kvenna á aldrinum 22 til 29 ára fær nú hærri
laun en meðallaun karlkyns
jafnaldra þeirra.
Eins hefur launamisréttið
minnkað meðal eldri Breta, en
þó eru karlar eldri en 29 ára þó
enn töluvert launahærri en
konur. Munurinn er sérstaklega
mikill hjá konum sem taldar eru
líklegastar til að eignast börn,
sem og hjá konum yfir fimmtugt.
Kynbundið launamisrétti var
bannað í Bretlandi fyrir þrjátíu
árum.
SMK

afhenti í gær mótmæli 25 þjóða og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins við hvalveiðum
Íslendinga í atvinnuskyni. Í mótmælaskjali sem
sendiherrann afhenti Grétari Má Sigurðssyni,
ráðuneytisstjóra utanríkisráðuneytisins, kemur fram
að þjóðirnar vilji ítreka mótmæli sín og vonbrigði
vegna atvinnuhvalveiða Íslendinga og eru stjórnvöld
hvött til að endurskoða ákvörðun sína.
Fram kemur í skjalinu sú skoðun að veiðarnar
geti heft vöxt hvalaskoðunar hér á landi og að
Íslendingar hafi ákveðið veiðikvóta út frá gögnum
sem hvorki hafi verið kynnt, farið yfir né samþykkt
af vísindanefnd Alþjóðahvalveiðiráðsins og það grafi
undan starfsemi ráðsins.
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra segir
þessi mótmæli vera áþekk þeim sem bárust þegar
hvalveiðar í vísindaskyni hófust árið 2003. „Þetta eru
allt gamlir kunningjar úr hvalaumræðunni sem eru
að ítreka sjónarmið sín, og heyrst hafa margoft áður.
Ég virði þessar skoðanir sem þarna koma fram en
við erum í fullum rétti og ég geri ekki ráð fyrir
frekari aðgerðum af hálfu þessara þjóða.“

aðstöðu til tónleikahalds utan dyra
svo ekki þurfi að fella þá niður vegna
veðurs,“ segir Stefán Örn.
GAR

(*²+25.!2&2¨).'!2 &JÎLGUN NEMA
Å HJÒKRUN ER LIÈUR Å AÈ FJÎLGA ÒTSKRIFUÈUM
HJÒKRUNARFR¾ÈINGUM

&LEIRI HJÒKRUNARFR¾ÈINEMAR

Fjölgun nema
á fyrsta ári
&2 (6!,34®¨)..) ¥SLENSKUM STJËRNVÎLDUM HEFUR VERIÈ AFHENT

MËTM¾LASKJAL  ÖJËÈA VEGNA ATVINNUHVALVEIÈA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Meðal þeirra þjóða sem skrifuðu undir mótmælin
eru Argentína, Ástralía, Brasilía, Chile, Tékkland,
Finnland, Frakkland, Þýskaland, Írland, Ítalía, NýjaSjáland, Portúgal, Spánn, Svíþjóð, Bretland og
Bandaríkin.
SH¹

-%..45. Gert er ráð fyrir að
nemendum á fyrsta ári í hjúkrunarfræði við HÍ fjölgi um 25 á
næsta ári. Þá munu menntamálaog fjármálaráðuneytin leggja til
að fjölgunin skiptist þannig að
fjölgað verði um tíu nema á ári í
hjúkrunarfræði við Háskólann á
Akureyri og um fimmtán
nemendur við HÍ.
Þetta er í samræmi við það
sem fram fór á milli menntamálaráðuneytisins og Háskólans á
Akureyri síðastliðið sumar.
Fjölgun hjúkrunarfræðinema
er liður í að fjölga útskrifuðum
hjúkrunarfræðingum.
HS

5NA -ARÅA «SKARSDËTTIR

Býður sig fram
í annað sætið
34*«2.-, Una María Óskarsdóttir býður sig fram í 2. sæti
framboðslista Framsóknarflokksins í Suðvesturkjördæmi. Kjör
um sex efstu sætin fer fram á
kjördæmisþingi 4.
nóvember næstkomandi.
Una María var
varabæjarfulltrúi
Framsóknarflokksins í bæjarstjórn
Kópavogs á síðasta
kjörtímabili og
5.! -!2¥!
gegndi for«3+!23$«44)2 mennsku í Íþróttaog tómstundaráði
Kópavogs síðustu tvö kjörtímabil.
Una María er nú formaður
jafnréttisnefndar Kópavogs og
varamaður í skólanefnd Kópavogs.
Una María hefur sem varaþingmaður einu sinni tekið sæti á
Alþingi.
SDG

+OM MEÈ .ORR¾NU FR¹ .OREGI

Kosovo-Serbi
leitar hælis
,®'2%',5-, 52 ára gamall
Kosovo-Serbi gaf sig fram við
landamæraverði á Seyðisfirði í
gærmorgun og óskaði eftir hæli á
Íslandi. Hann hafði komið til
landsins með farþegaferjunni Norrænu frá Noregi þá um nóttina.
Lögreglan tók af manninum
hælisskýrslu og hafði samband við
Útlendingastofnun sem mun fjalla
um umsókn mannsins. Hann var
fluttur suður eftir skýrslutöku og
dvelur á Fitjum á meðan mál hans
er tekið til meðferðar.
Ekki fékkst uppgefið á hvaða
forsendum maðurinn leitaði eftir
hæli.
ÖSJ
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„ ORÐRÉTT“
Hörku nagli

Þegar stórt er spurt...

b6IÈ FORÈUÈUM OKKUR ÒT
¹ HLAUPUM SKJ¹LFANDI ¹
BEINUNUM ENDA HÎFUM VIÈ
ALDREI UPPLIFAÈ SVONA ¹ÈURm

b(VEN¾R Å ËSKÎPUNUM HEFUR
MAÈUR FORSENDUR p FAGLEGAR
OGEÈA PERSËNULEGAR p TIL AÈ
PISSA ¹ ANNAÈ FËLKm
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Uppistand um allan bæ

&RÁTTABLAÈIÈ  NËVEMBER

nær og fjær

b¶AÈ ER ALLT GOTT AÈ FRÁTTA NËG AÈ
GERA AÈ VÅSU NÕSTIGIN UPP ÒR
FLENSU EN ER ÎLL AÈ KOMA TILm
SEGIR "RYNJA 6ALDÅS 'ÅSLADËTTIR
LEIKKONA b¡G ER AÈ LEIKA Å
BARNALEIKRITI HJ¹ -ÎGULEIK
HÒSINU OG Å UNGLINGAVERKINU
(VAÈ EF SEM ER FORVARNAR
VERKEFNI SETT UPP Å (AFN
ARFJARÈARLEIKHÒSINU 3VO
ER ÁG AÈ KENNA SKEMMTI
LEGUM UNGLINGUM LEIKLIST
Å GAGNFR¾ÈASKËLUM OG ER
SÅÈAN AÈ FARA AÈ SETJA UPP
SÕNINGU MEÈ &JÎLBRAUTASKËL
ANUM Å 'ARÈAB¾ OG HEFJAST
¾FINGAR EFTIR ¹RAMËTIN ¶AÈ
KEMUR Å LJËS INNAN SKAMMS

,/44« 0/,3 0/4

HVAÈA VERK VERÈUR SETT UPP OG ÖAR
SEM NEMENDURNIR F¹ EKKI AÈ VITA
ALVEG STRAX HVAÈ ÖAÈ ER Ö¹ ER EKKI
ËH¾TT AÈ GEFA ÖAÈ UPP HÁR EN ÁG
HLAKKA MIKIÈ TIL AÈ VINNA MEÈ ÖEIM
3VO ER ÁG MEÈ UPPISTAND ¹ ENSKU
OG ÅSLENSKU ÒTI UM ALLAN B¾ FYRIR
ÕMIS TILEFNI EINS OG FYRIRT¾KJAVEISLUR
AFM¾LI BRÒÈKAUP G¾SAPARTÅ OG
FLEIRA 5M SÅÈUSTU HELGI VAR ÁG MEÈAL
ANNARS AÈ SKEMMTA Å VEISLUM HJ¹ *"
BYGGINGAFÁLAGINU OG HJ¹ (¹RSNYRTI
HEILDSÎLUNNI RGERÈI !KKÒRAT NÒNA
ER ÁG BARA ¹ LEIÈINNI Å !PPLE BÒÈINA
TIL AÈ KAUPA TENGISNÒRU FYRIR VÅDEË
¶AÈ BRENNUR ¹ MÁR AÈ ÁG ÖARF AÈ
SKILA MYNDEFNI AF MÁR VEGNA UPPI
STANDS ERLENDISm

¶).'(²3)¨ ¥ ¶«23(®&. 4EKST &¾REYINGUM

3*«.!2(«,,

AÈ KOMAST INN Å  ÎLDINA
&2¡44!",!¨)¨'5¨-5.$52 3)'52¨33/.
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N (EIMAMENN SÕNA GRÎF 0OLS
0OT MIKLA VIRÈINGU EN HANN ER
GRAFINN N¹L¾GT
B¾NUM !NLONG
6ENG Å +AMBËDÅU
0OL SEM LÁST ¹RIÈ
 FËR FYRIR
2AUÈU KHMERUNUM
ALR¾MDU SEM BERA
¹BYRGÈ ¹ DAUÈA
MILLJËNA MANNA ¹
¹RUNUM  TIL  ¶ORPS
BÒAR SEGJA NÒ AÈ DRAUGUR 0OLS
SÁ ¹ SVEIMI Å B¾NUM OG HALDI
VERNDARHENDI YFIR ÖEIM AUK ÖESS
SEM HANN ¹ ÖAÈ TIL AÈ SKAFFA
HEPPNUM VINNINGSTÎLUR Å LOTTËI
3VO RAMMT KVEÈUR AÈ SP¹GETU
DRAUGSINS AÈ Å BÅGERÈ ER AÈ
BYGGJA SPILAVÅTI N¹L¾GT GRÎFINNI

Skammast sín fyrir hommahatrið

2ITHÎFUNDUR

Algjör gúrka
b-ÁR FINNST ÖETTA M¹L MJÎG KJ¹NA
LEGT OG Ö¹ MEINA ÁG HVERNIG FJÎL
MIÈLAR HAFA BL¹SIÈ ÖAÈ UPP ÒR ÎLLU
VALDI m SEGIR 3VEINBJÎRN ) "ALDVINS
SON RITHÎFUNDUR  ¹RUM ¹ÈUR SÎNG
HANN SEM KUNNUGT ER MEÈAL ANNARS
bÖAÈ M¹ EKKI PISSA BAK VIÈ HURÈm Å
LAGINU UM ÖAÈ SEM ER BANNAÈ
b%INHVERJAR SÎGUR AF HLANDI SEM
ENGINN HEFUR SÁÈ ERU Å FJÎLMIÈLUM
DAG EFTIR DAG OG EINHVER VIÈTÎL VIÈ
FEMÅNISTA OG FORMANN ÅSLENSKRA
LEIKARA BIRTAST UM M¹LIÈ +OMMON
(EFUR FËLK EKKI UM NEITT ANNAÈ AÈ
HUGSA ¶ETTA ER ALGJÎR GÒRKA OG ÁG
N¾ ÖESSU EKKI %IGUM VIÈ NÒ EKKI
BARA AÈ LEYFA ÖESSUM KRÎKKUM AÈ
VERA Å FRIÈI Å SÅNUM SKËLAm

Atburður sem átti sér
stað á krá í Færeyjum í
lok september hefur beint
kastljósinu að fordómafullu
viðhorfi frænda okkar til
samkynhneigðra. Hópur
manna gekk þá í skrokk á
samkynhneigðum gítarleikara, sem fékk taugaáfall
í kjölfarið og dvelur nú á
geðdeild.
Verndarákvæði til handa minnihlutahópum í færeysku hegningarlögunum ná ekki til samkynhneigðra, en frumvarp sem ver
samkynhneigða á sama hátt og
aðra minnihlutahópa fer til
atkvæðagreiðslu í færeyska þing-

inu í lok mánaðarins. Í fyrra var
frumvarpið fellt og lögreglan segist í dag ekki hafa neinar lagaheimildir til að verja homma og
lesbíur gegn ofsóknum.
Gítarleikarinn ofsótti heitir
Rasmus Rasmussen og spilar með
hljómsveitinni Makrel, sem oft
hefur komið til tónleikahalds hér.
Meðal annars lenti sveitin í 3. sæti í
Músíktilraunum árið 2002 og Rasmus var valinn besti gítarleikari
keppninnar. Rasmus, sem að sögn
er ljúfur og viðkvæmur strákur,
fylgdi í byrjun hefðbundnu ferli
færeysks homma: flutti frá eyjunum. Samkynhneigð er ósýnileg í
Færeyjum og ástandið svipað og
hér fyrir þrjátíu árum eða svo. Í
útlegðinni fór Rasmus að sakna
vina og ættingja, en í þeirra augum
hafði samkynhneigðin aldrei verið
vandamál. Hann flutti því aftur
heim til Færeyja nú í sumar.
Rasmus er þekkt nafn í tónlistarlífi Færeyja og kynhneigð hans
spurðist út. Í september voru með
nokkurra daga millibili gerð hróp
að honum. Í seinna skiptið var hann
að halda upp á afmælið sitt á
fámennri krá. Ókunnugur maður
hóf að hrópa svívirðingar að Rasmusi vegna kynhneigðar hans. Rasmus leiddi það hjá sér í fyrstu og hlé
varð á hrópunum. Skömmu síðar
upphófust þau aftur, grófari og
háværari. Þá fauk í Rasmus og
hann hrinti manninum ofan í stól.

Við það réðust
fimm
manns á hann
með höggum
og spörkum
og lömdu í
gólfið. Vinum
Rasmusar og
dyravörðum
staðarins
tókst að forða
Rasmusi
í
læst
skjól 2!3-53 2!3-533%.
bakatil í húsinu. Ofbeldismennirnir
vildu ólmir halda barsmíðunum
áfram en staðurinn var rýmdur og
honum lokað. Fyrir utan krána
söfnuðust saman nokkrir tugir
karlmanna sem lömdu húsið að
utan og hótuðu Rasmusi öllu illu.
Lögreglan mætti á svæðið og tókst
undir morgun að smygla Rasmusi
heim til sín þar sem ótti og skelfing
ríkti eðlilega vegna atburða næturinnar.
Næstu daga á eftir fékk Rasmus
nafnlausar símhringingar með
morðhótunum. Svo mikið tók þetta
á Rasmus að hann fékk taugaáfall
og var fluttur á geðdeild í Færeyjum eftir að hann fannst meðvitundarlaus í fjörunni. Rasmus er nú
allur að braggast og er farinn að
borða kvöldmat heima hjá sér.
Færeysku dagblöðin voru uppfull af fréttum um málið og í byrjun var það sem skrifað var flest til
stuðnings Rasmusi. Síðar hafa birst

greinar eftir færeyska eldklerka
og annað trúarofstækisfólk. Þar er
innihaldið að pústrarnir sem Rasmus fékk á kránni séu „smotterí
miðað við þjáningarnar sem bíði
hans í helvíti“. Danska pressan
hefur fjallað mikið um málið og
hvatt Færeyinga til að „komast inn
í 21. öldina“. Margar hæðnislegar
greinar hafa verið skrifaðar í
dönsku blöðin og fjölmargir Færeyingar skammast sín fyrir hommahatrið.
Verndarákvæði til handa minnihlutahópum í færeysku hegningarlögunum ná ekki til samkynhneigðra, og tillögur þess efnis
hafa tvívegis verið felldar, síðast í
fyrra, þegar tólf þingmenn greiddu
atkvæði með slíkri tillögu en tuttugu voru á móti. Nú á að leggja tillöguna fyrir á ný og fer hún til
atkvæða í lok nóvember. Mikill
þrýstingur er á Færeyinga í þessu
máli og hafa fjórir þingmenn skipt
um skoðun: Styðja nú tillöguna.
Vonandi verður því ofbeldið gegn
Rasmusi til einhvers gagns á endanum. Þeir allra trúuðustu munu þó
seint skipta um skoðun enda líta
þeir á alla undanlátssemi við trúarbókstafinn sem „svik gegn Guði“.
Undirskriftalisti er í gangi á netinu
(www.act-against-homophobia.
underskrifter.dk) og hafa nú um
fimmtán þúsund manns skráð sig á
hann.
GUNNARH FRETTABLADIDIS

5PPTEKNIR AF 'AMLA TESTAMENTINU
b-ARGIR &¾REYINGAR ERU MJÎG UPP
TEKNIR AF ÖVÅ SEM STENDUR Å 'AMLA
TESTAMENTINU m SEGIR *ENS +R 'UÈ
SEM HEFUR OFT HALDIÈ SKRAUTSKRIFTAR
N¹MSKEIÈ Å %YJUNUM AUK ÖESS AÈ
HAFA MIKINN ¹HUGA ¹ F¾REYSKRI TËNLIST
b%INU SINNI STAKK ÁG UPP ¹ ÖVÅ AÈ HAFA
TÅMA ¹ SUNNUDEGI EN FËLK SAGÈI MÁR
AÈ L¹TA EKKI NOKKURN MANN HEYRA
ÖETTA ÖVÅ ÖETTA YRÈI SKILGREINT SEM
DJÎFLADÕRKUN ¡G VAR LÅKA AÈ ATHUGA
FYRIR VINKONU MÅNA SEM SP¹IR Å SPIL
HVORT ¹HUGI V¾RI FYRIR ÖVÅ AÈ F¹ HANA
ÖARNA YFIR EN MÁR VAR SAGT AÈ GLEYMA
ÖEIRRI HUGMYND ALVEG ÖVÅ ÖETTA YRÈI
SETT Å BEINT SAMBAND VIÈ SATANISMAm
/FBELDIÈ SEM 2ASMUS VARÈ FYRIR
KOM *ENS Å OPNA SKJÎLDU b¡G HEF
ALLTAF UPPLIFAÈ &¾REYINGA SEM GOTT
FËLK SEM ER N¹NAST AÈ LEKA NIÈUR AF
EINSK¾RRI GËÈMENNSKU ¶EIR VILJA ALLT
FYRIR ALLA GERA ¶ETTA STANGAST ÖVÅ MJÎG
¹ VIÈ Ö¹ ÅMYND SEM MAÈUR HAFÈI AF
ÖEIMm
!RNAR %GGERT 4HORODDSEN BLAÈA

MAÈUR
ÖEKKIR VEL TIL
Å &¾REYJUM
b&YRST ÖEGAR
ÁG KOM
ÖARNA VAR ÁG
MEÈ &RJ¹LS
0ALESTÅNA
BARMMERKI
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ANNAR HVER
MAÈUR ER
MEÈ HÁR m SEGIR HANN b¥ .ORR¾NA
HÒSINU Å ¶ËRSHÎFN VAR ÁG VINSAMLEGAST
BEÈINN UM AÈ TAKA MERKIÈ NIÈUR EF
ÁG ¾TLAÈI EKKI AÈ LENDA Å VANDR¾È
UM &¾REYINGAR ERU VÅST SVONA MIKLIR
VINIR ¥SRAELS ¶AÈ FËLK SEM ÁG ÖEKKI ER
UPP TIL HËPA FRAMS¾KIÈ OG OPIÈ EN
ÖAÈ ER VANDR¾ÈAM¹L HVAÈ ER MIKIÈ AF
'UNNAR Å +ROSSINUM LEGU LIÈI ÖARNA
'UNNAR ER TALINN VERA FRÅK HÁRNA ¹
¥SLANDI EN Å &¾REYJUM ERU ÖEIR SEM
EITTHVAÈ MËTM¾LA TRÒAROFST¾KINU
TALDIR VERA FRÅKm

&REYR
%YJËLFSSON
ÒTVARPSMAÈUR
HEFUR NOKKRUM
SINNUM KOMIÈ
TIL &¾REYJA
OG SÅÈAST Å
OKTËBER ÖEGAR
HANN D¾MDI
HLJËMSVEITA
!2.!2 %''%24
KEPPNI ¹SAMT
!RNARI %GGERT b-AÈUR FINNUR LÅTIÈ FYRIR
TRÒARHITANUM MEÈAL TËNLISTARMANNA m
SEGIR HANN bOG ÁG HELD AÈ ÖETTA SÁ
NÒ AÈALLEGA HJ¹ GAMLA SETTINU &YRIR
KEPPNINA FUNDUÈUM VIÈ MEÈ TËN
LISTARFËLKINU OG BENTUM ÖEIM ¹ ÖAÈ
AÈ ÖAÈ ERU OFT LISTAMENN SEM LEIÈA
RÁTTINDABAR¹TTU ÕMISS KONAR ¶EIR TËKU
VEL Å ÖETTA OG BANDIÈ SEM VANN $EJA
6U TILEINKAÈI 2ASMUSI LAGIÈ SEM ÖAU
SPILUÈU ÖEGAR SIGURINN VAR Å HÎFN
3ÅÈAN HAFA VERIÈ HEITAR UMR¾ÈUR UM
ÖETTA ¹ NETINU OG ¹ BLOGGSÅÈUM SVO
MAÈUR VONAR BARA ÖAÈ BESTAm
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 &JÎLDI FARÖEGA Å ¹¾TLUNARFLUGI  EFTIR FLUGVÎLLUM

Þingmeirihluti forsetans í húfi
 ÖRIÈJUDAGINN Å N¾STU VIKU GANGA "ANDARÅKJAMENN TIL KOSNINGA
3KOÈANAKANNANIR BENDA EINDREGIÈ TIL ÖESS AÈ 2EPÒBLIKANAFLOKK
URINN MISSI ÖINGMEIRIHLUTA ANNAÈHVORT Å B¹ÈUM ÖINGDEILD
UM FULLTRÒADEILD OG ÎLDUNGADEILD EÈA ANNARRI ÖEIRRA
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(VAÈ ER VERIÈ AÈ KJËSA


(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

+OSNINGAR ERU HALDNAR Å "ANDARÅKJUNUM ¹ TVEGGJA ¹RA
FRESTI $AGSETNING KOSNINGANNA ER FAST¹KVEÈIN Å STJËRN
ARSKR¹ "ANDARÅKJANNA ¶¾R ERU ALLTAF HALDNAR FYRSTA
ÖRIÈJUDAGINN Å NËVEMBERM¹NUÈI SEM NÒ Å ¹R BER UPP ¹
 NËVEMBER !UK KOSNINGA TIL BEGGJA DEILDA ÖJËÈÖINGSINS
Å 7ASHINGTON ER EINNIG KOSIÈ TIL RÅKISÖINGS OG RÅKISSTJËRA
AÈ ÖESSU SINNI Å  AF  RÅKJUM "ANDARÅKJANNA AUK ÖESS
SEM KOSIÈ ER TIL FJÎLMARGRA OPINBERRA EMB¾TTA Å SVEITARFÁ
LÎGUM VÅÈA UM "ANDARÅKIN

ÖINGS¾TIN ¹ TVEGGJA ¹RA FRESTI +JÎRTÅMABIL ÎLDUNGADEILDARÖINGMANNA
ER HINS VEGAR SEX ¹R OG ER KOSIÈ UM ÖRIÈJUNG ÖEIRRA Å HVERT SINN !LLS
SITJA  ÖINGMENN Å ÎLDUNGADEILDINNI OG ER KOSIÈ UM  ÖINGS¾TI
NÒ Å ¹R ¥ ÎLDUNGADEILDINNI SITJA NÒ  REPÒBLIKANAR  DEMËKRATAR
OG EINN ËH¹ÈUR ÖINGMAÈUR EN Å FULLTRÒADEILDINNI ERU  REPÒBLIK
ANAR  DEMËKRATI OG EINN UTANFLOKKA $EMËKRATAR ÖURFA ÖVÅ AÈ
B¾TA VIÈ SIG SEX ÖINGMÎNNUM Å ÎLDUNGADEILD OG  ÖINGMÎNNUM
Å FULLTRÒADEILDINNI TIL ÖESS AÈ N¹ MEIRIHLUTA Å B¹ÈUM DEILDUM

(VAÈ MEÈ FORSETANN
+JÎRTÅMABIL FORSETANS ER FJÎGUR ¹R ÖANNIG AÈ ÖINGKOSNINGAR OG
FORSETAKOSNINGAR FARA EKKI SAMAN NEMA ¹ FJÎGURRA ¹RA FRESTI
EN ¹ MIÈJU KJÎRTÅMABILI FORSETANS ERU ENGU AÈ SÅÈUR HALDNAR
ÖINGKOSNINGAR OG SVO ER NÒ Å ¹R -IÈKJÎRTÅMABILSKOSNINGAR
GETA JAFNAN HAFT VERULEG ¹HRIF ¹ STÎÈU FORSETANS %F FLOKKUR
FORSETANS TAPAR ÖINGMEIRIHLUTA ¹ MIÈJU KJÎRTÅMABILINU
STENDUR FORSETINN BÕSNA VALDALÅTILL EFTIR MEÈ RÅKISSTJËRN
SÅNA ÖAR SEM HANN ÖARF JAFNAN AÈ F¹ SAMÖYKKI ANDST¾È
INGA SINNA TIL ÖESS AÈ KOMA M¹LUM Å GEGNUM ÖINGIÈ

(VAÈ MEÈ ÖINGIÈ

fréttir og fróðleikur

!LLS SITJA  ÖINGMENN Å FULLTRÒADEILD "ANDARÅKJAÖINGS
EN KJÎRTÅMABIL ÖEIRRA ER AÈEINS TVÎ ¹R OG ER ÖVÅ KOSIÈ Å ÎLL
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"AR¹TTAN UM EFSTA S¾TIÈ ER HNÅFJÎFN OG KJÎRSËKN UTANFLOKKSMANNA ER TALIN
GETA R¹ÈIÈ ÒRSLITUM
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Fáar konur
gerendur
&JALLAÈ VAR
UM HVERNIG
UMR¾ÈA UM
GERENDUR KYN
FERÈISOFBELDIS SÁ
ËJÎFN OG HALLI ¹
KARLMENN ¹ FYR
IRLESTRI ¹ VEGUM
&ÁLAGS ¹BYRGRA
FEÈRA Å G¾R
KVÎLDI 6IGDÅS
%RLENDSDËTTIR ER
FORSTÎÈUMAÈUR
6)'$¥3
%2,%.$3$«44)2
"ARNAHÒSS
&ORSTÎÈUMAÈUR
(VERT ER
"ARNAHÒSS
HLUTFALL KVENNA
SEM GERENDA
Å KYNFERÈISBROTAM¹LUM GAGNVART
BÎRNUM
&R¹ ÖVÅ AÈ "ARNAHÒS VAR OPNAÈ ¹RIÈ
 HÎFUM VIÈ FENGIÈ H¹TT Å 
M¹L &JÎLDA M¹LA ÖAR SEM KONUR ERU
GERENDUR ER H¾GT AÈ TELJA ¹ ANNARRI
HENDI
%RU BROT KVENKYNS GERENDA ANNARS
EÈLIS
¶AÈ LIGGJA EKKI MARGAR RANNSËKNIR
FYRIR ¹ EÈLI BROTA SEM FRAMIN ERU AF
KONUM 3AGT HEFUR VERIÈ AÈ UM 
TIL  PRËSENT AF KARLKYNS GERENDUM
HAFI SJ¹LFIR VERIÈ ÖOLENDUR KYNFERÈIS
OFBELDIS Å ¾SKU %N HVAÈ KVENKYNS
GERENDUR VARÈAR ER TALIÈ AÈ 
PRËSENT ÖEIRRA HAFI VERIÈ MISNOTAÈAR
SEM BÎRN

Fjórir berjast um forystusætið
Þrír þingmenn og þekktur
fjölmiðlamaður berjast um
efsta sætið á lista Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi. Alls gefa sautján
kost á sér í prófkjöri sem
haldið er á laugardag – tólf
karlar og fimm konur.

Það er þröng á þingi meðal Samfylkingarmanna í Suðurkjördæmi.
Flokkurinn á fjóra þingmenn en
oddvitinn frá því síðast, Margrét
Frímannsdóttir, lætur af þingmennsku í vor. Þingmennirnir þrír
sem sækjast eftir áframhaldandi
setu á Alþingi, Björgvin G. Sigurðsson, Lúðvík Bergvinsson og
Jón Gunnarsson, ásælast allir
fyrsta sætið ásamt fjölmiðlamanninum Róberti Marshall sem gefur
kost á sér í 1.-2. sæti.
Eins og í hinum landsbyggðarkjördæmunum geta búseta og uppruni ráðið nokkru um niðurröðun
kjósenda á frambjóðendum. Þingmennirnir þrír koma úr sinni áttinni hver; Björgvin úr Árnessýslu,
Jón af Suðurnesjum og Lúðvík úr
Vestmannaeyjum,
þaðan
sem
Róbert og Hlynur Sigmarsson, sem
vill annað sætið, koma líka.
Fyrir fjórum árum áttust Margrét og Lúðvík við um fyrsta sætið
og hafði Margrét betur. Þá gáfu
átta kost á sér í prófkjörinu en nú
hefur fjöldi frambjóðenda tvöfaldast og gott betur. Auk þingmannanna reyna Sigríður Jóhannesdóttir, fyrrverandi þingmaður,
og Önundur Björnsson aftur fyrir
sér nú.
Samfylkingarmenn í Suðurkjördæmi hafa farið aðra leið en félagar þeirra í Norðvesturkjördæmi
þar sem auglýsingar voru bannað-

&92)2+/-5,!'
N 0RËFKJÎRIÈ ER OPIÈ ÎLLUM
KOSNINGAB¾RUM MÎNNUM MEÈ
LÎGHEIMILI Å KJÎRD¾MINU
N +JÎRFUNDUR STENDUR FR¹   OG
ER KOSIÈ ¹  STÎÈUM
N 4ALIÈ VERÈUR ¹ (ËTEL 3ELFOSSI ¹
SUNNUDAG OG ER FYRSTU TALNA AÈ
V¾NTA KLUKKAN 
N 5M  ÖÒSUND ERU ¹ KJÎRSKR¹ Å
3UÈURKJÎRD¾MI 3AMFYLKINGIN FÁKK
UM  ATKV¾ÈI Å KJÎRD¾MINU Å
SÅÈUSTU KOSNINGUM
N 5M  KUSU Å PRËFKJÎRINU
FYRIR FJËRUM ¹RUM ¶¹ G¹TU FLOKKS
MENN EINIR KOSIÈ
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"JÎRGVIN ' 3IGURÈSSON ALÖINGISMAÈUR
*ËN 'UNNARSSON ALÖINGISMAÈUR
,ÒÈVÅK "ERGVINSSON ALÖINGISMAÈUR
2ËBERT -ARSHALL BLAÈAMAÈUR
(LYNUR 3IGMARSSON DEILDARSTJËRI HJ¹ &ISKISTOFU
2AGNHEIÈUR (ERGEIRSDËTTIR B¾JARFULLTRÒI Å RBORG
3IGRÅÈUR *ËHANNESDËTTIR GRUNNSKËLAKENNARI
®NUNDUR 3 "JÎRNSSON SËKNARPRESTUR
*ÒLÅUS ( %INARSSON KERFISFR¾ÈINGUR
RNI 2ÒNAR ¶ORVALDSSON FORSETI B¾JARSTJËRNAR (ORNAFJARÈAR
'UÈRÒN %RLINGSDËTTIR FORMAÈUR 6ERSLUNARMANNAFÁLAGS 6ESTMANNAEYJA
(ÎRÈUR 'UÈBRANDSSON VERKSTJËRI
'YLFI ¶ORKELSSON FRAMHALDSSKËLAKENNARI
*ENNÕ ¶ËRKATLA -AGNÒSDËTTIR ÖROSKAÖJ¹LFI
5NNAR ¶ËR "ÎÈVARSSON SKËLASTJËRI
"ERGVIN /DDSSON NEMI
,ILJA 3AMÒELSDËTTIR FYRIRT¾KJASÁRFR¾ÈINGUR HJ¹ ,ANDSBANKANUM

ar en þess í stað efnt til sameiginlegrar fundaherferðar um kjördæmið.
Í Suðurkjördæmi auglýsa menn
í prentmiðlum að vild en sammæltust um að láta útvarp og sjónvarp
eiga sig. Nokkur héraðsfréttablöð
eru gefin út í kjördæminu og hafa
flestir beint auglýsingum sínum í
þau. Þá hafa frambjóðendur ferðast um kjördæmið og efnt til funda
hver í sínu lagi eða í smærri hópum.
Engir sameiginlegir fundir voru
haldnir, ef undan er skilinn sérstakur kvenframbjóðendafundur í
Reykjanesbæ sem var illa sóttur.
Þegar skammt er til prófkjörs
er almennt mat manna að afar
mjótt sé á munum í baráttunni um
hið eftirsótta fyrsta sæti. Það eitt
sé víst að karlmaður muni skipa
fyrsta sætið á listanum.
Um leið er víst að konur verða í
tveimur af fimm efstu sætum
framboðslistans í vor. Um það var
sammælst þegar framboðstilhögunin var ákveðin.
Karlarnir fjórir sem vilja fyrsta
sætið munu því ekki raðast í fjögur
efstu sæti framboðslistans í vor þó
atkvæðin kunni að falla á þann veg.
Á hinn bóginn getur það fræðilega
gerst að sá frambjóðandi sem hafnar í þrettánda sæti prófkjörsins
skipi fjórða sæti framboðslistans.
Kunnugir telja að kjörsókn í
fjölmennustu byggðalögum kjör-

dæmisins geti ráðið úrslitum. Prófkjörið er opið sem þýðir að stuðningsmenn annarra flokka geta
hlutast til um hvernig framboðslisti Samfylkingarinnar verður
mannaður. Þannig getur fólk veitt
manni úr sínu sveitarfélagi brautargengi enda vilji það heimamann í
forystu þó það hyggist ekki kjósa
flokkinn í kosningunum í vor.
Frambjóðendur reyna því að ná til
mun fleirri en eigin flokkssystkina
og að því hefur framboðsbaráttan
miðað.
Eins og við er að búast þegar
samflokksmenn kynna málefnaáherslur sínar í prófkjöri er mikill
samhljómur í yfirlýsingum fjórmenninganna sem sækjast eftir
fyrsta sætinu. Allir vilja þeir meiri
jöfnuð. Þó sker Jón Gunnarsson sig
úr hópnum að því leytinu til að
hann vill lækka skatta.
Áherslur annarra frambjóðenda
eru alla jafnan almennt orðaðar en
Bergvin Oddsson, nemi og formaður UngBlind, sem sækist eftir 4.-5.
sætinu setur einn á oddinn að virðisaukasakttur af getnaðarvörnum
verði felldur niður.
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Enn ósammála um stóriðjuáform
Prófkjör Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi fer
fram um helgina. Níu frambjóðendur sækjast eftir
efstu tveimur sætunum og
er baráttan því hörð. Blaðamaður lagði níu spurninga
próf fyrir frambjóðendur
sem lesendur geta yfirfarið hver fyrir sig og metið
hvaða svör standa næst
þeirra hugsjónum.
Ekki verður framhjá því horft,
þegar svör frambjóðenda í prófkjöri Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi við níu spurningum eru
skoðuð, að greinilegur skoðanamunur er hjá frambjóðendum
þegar horft er til stóriðjuáforma.
Sumir þeirra segja að það hafi
verið skynsamlegt að ráðast í gerð
Kárahnjúkavirkjunar en aðrir

segja: Nei, það var óskynsamlegt.
Og ekki er eining um uppbyggingu álvers í Helguvík, þótt meirihluti frambjóðenda telji vel koma
til greina að byggja upp álver, að
uppfylltum framsettum skilyrðum. Það er síðan umdeilanlegt,
hvernig þessi sjónarmið frambjóðenda samræmast opinberri
samþykkt Samfylkingarinnar í
umhverfismálum, er nefnist Fagra
Ísland.

«JÎFNUÈURINN OFARLEG ¹ BAUGI
Þrátt fyrir að frambjóðendur séu
ósamstiga þegar kemur að stóriðjuáformum, þá er vilji þeirra til
þess að taka á ójöfnuði augljós.
Allir frambjóðendur vilja breyta
skattlagningu á fjármagnstekjum.
Líklegt má telja að sjónarmið
frambjóðenda taki að einhverjum
hluta mið af umræðu um vaxandi
ójöfnuð hér á landi. Fréttablaðið
flutti meðal annars af því fréttir
fyrr á árinu að á milli tvö og þrjú
þúsund Íslendingar hefðu aðeins

fjármagnstekjur, og borguðu því
aðeins tíu prósent skatt en ekki
hefðbundinn tekjuskatt sem er
umtalsvert hærri, eða 38 prósent.
Hér kemur fram skýr vilji frambjóðenda til þess að beita sér gegn
ójöfnuði, ef þeir fá traust kjósenda til þess að fara inn á þing.
Kjósendur, sem gera má ráð fyrir
að flestir aðhyllist pólitíska hugsjón jafnaðarmennsku, fagna
eflaust þessari afstöðu frambjóðenda.
Svör frambjóðendanna gefa
lesendum Fréttablaðsins vísbendingu um pólitíska sýn frambjóðendanna. Jafnframt kalla þau
fram fleiri spurningar, sem kjósendur í prófkjörinu ákveða hvort
frambjóðendur fái tækifæri til
þess að svara með verkum sínum
sem þingmenn.

3PURNINGARNAR NÅU SEM LAGÈAR VORU FYRIR
 6AR RÁTT AÈ R¹ÈAST Å GERÈ +¹RAHNJÒKAVIRKJUNAR
  AÈ STUÈLA AÈ FREKARA SAMSTARFI HINS OPINBERA OG EINKAAÈILA Å HEILBRIGÈ
ISKERFINU
 %RTU ¹ MËTI UPPBYGGINGU ¹LVERS Å (ELGUVÅK
  HIÈ OPINBERA AÈ KOMA MEÈ KRÎFTUGRI H¾TTI AÈ STYRKINGU VIÈ FLUG MILLI
LANDS OG 6ESTMANNAEYJA
  AÈ STYTTA N¹M TIL STÒDENTSPRËFS ÒR FJËRUM ¹RUM Å ÖRJÒ
 6AR RÁTT AÈ LEYFA HVALVEIÈAR Å ATVINNUSKYNI
  ¥SLAND AÈ GANGA Å %VRËPUSAMBANDIÈ OG TAKA UPP EVRU
 -YNDIR ÖÒ BEITA ÖÁR FYRIR BREYTINGU ¹ LÎGUM UM EFTIRLAUN ÖINGMANNA OG
R¹ÈHERRA
  AÈ BREYTA SKATTLAGNINGU ¹ FJ¹RMAGNSTEKJUM
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 .EI ARÈSEMI ER
ËLJËS OG ÕMISS
KONAR LANDSPJÎLL ÕMIST BLASA
VIÈ EÈA ERU YFIRVOFANDI
 3KILVIRKNI OG JAFNRÁTTI ER SAM
KV¾MT RANNSËKNUM YFIRLEITT
BETUR KOMIÈ Å HÎNDUM HINS
OPINBERA ¶Ë G¾TI AUKIÈ SAM
STARF ¹TT VIÈ Å EINSTAKA TILVIKUM
 ¶AÈ VANTAR ENN MIKLAR UPPLÕS
INGAR UM Ö¹ FRAMKV¾MD EINS
OG TD ORKUÎFLUN OG MENG
UNARH¾TTU TIL AÈ H¾GT SÁ AÈ
TAKA AFSTÎÈU HÁR OG NÒ
 *¹ OG ÖË FYRR HEFÈI VERIÈ
 .EI EKKI ALMENNT N¹M TIL
STÒDENTSPRËFS EN LEITA ÖARF
LEIÈA TIL AÈ GREIÈA GÎTU ÖEIRRA
SEM VILJA OG GETA TEKIÈ N¹MIÈ
¹ STYTTRI TÅMA
 .EI ÖAR ERUM VIÈ AÈ FËRNA
MEIRI HAGSMUNUM FYRIR MINNI
 *¹ EF EKKI ER H¾GT AÈ LAGA
VAXTAKJÎR HÁR ¹ LANDI MEÈ
ÎÈRUM H¾TTI
 *¹
 *¹
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*¹ !USTURLAND
ÖURFTI INNSPÕT
INGU OG FÁKK HANA MEÈ VIRKJUN
OG STËRIÈJU
²TILOKA ÖAÈ EKKI EN AÈEINS EF
ÖJËNUSTAN BATNAR OG VERÈUR
SANNARLEGA ËDÕRARI
.EI 3UÈURNES EIGA AÈ SKOÈA
ALLA MÎGULEIKA ¹ ATVINNUUPP
BYGGINGU EKKI SÅST EFTIR AÈ HINN
STËRI VINNUSTAÈUR VARNARLIÈSINS
ER HORFINN
*¹ 6ESTMANNAEYINGAR EIGA
SAMA RÁTT ¹ GËÈUM OG ÎRUGG
UM SAMGÎNGUM EINS OG AÈRIR
LANDSMENN
-¹ SKOÈA ÖAÈ SVO FREMI SEM
EKKI SÁ DREGIÈ ÒR N¹MSKRÎFUM
(EF EFASEMDIR UM ÖAÈ ENDA
FLEIRI HAGSMUNIR ST¾RRI OG MIK
ILV¾GARI Å HÒFI EN Ö¾R VEIÈAR
*¹ VIÈ EIGUM AÈ S¾KJA UM
AÈILD OG SJ¹ HVAÈ BÕÈST OG TAKA
¹KVARÈANIR Å KJÎLFARIÈ
*¹
,ÅFEYRI ELDRI BORGARA OG ÎRYRKJA
¹ AÈ SKATTLEGGJA EINS OG FJ¹R
MAGNSTEKJUR
















.EI ¶AÈ VORU
MISTÎK
¶AÈ ¹ AÈ
TRYGGJA ÎLLUM JAFNAN AÈGANG
AÈ HEILBRIGÈISKERFINU ¶AÈ ER
GRUNDVALLARSTEFNA HVERNIG ÖAÈ
ER GERT ER ÒTF¾RSLUATRIÈI
*¹ -ENGUNIN FR¹ ÖVÅ MYNDI
FARA BEINT YFIR NORÈURB¾INN Å
+EFLAVÅK
*¹ RÅKIÈ ¹ AÈ KOMA MEÈ MUN
KRÎFTUGRI H¾TTI AÈ ÎLLUM TEG
UNDUM SAMGANGNA MILLI LANDS
OG %YJA
.EI ÁG TEL KERFIÈ GOTT EINS OG
ÖAÈ ER Å GRUNDVALLARATRIÈUM
.EI (VAR ER BIÈRÎÈIN EFTIR HVAL
KJÎTI
¥SLENDINGAR EIGA AÈ HEFJA
VIÈR¾ÈUR OG TAKA SVO ÖJËÈAR
ATKV¾ÈAGREIÈSLU UM SAMNING
ANA
¡G TEL MÎRG M¹L MUN BRÕNNI
EN ÖAÈ %N MÁR FINNST AÈ SÎMU
REGLUR EIGI AÈ GILDA UM ÖING
MENN R¹ÈHERRA OG AÈRA
*¹ ÖAÈ ¹ AÈ H¾KKA HANA /G
HLUTI TEKNANNA ¹ AÈ RENNA TIL
SVEITARFÁLAGANNA
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Hann rignir
og rignir og rignir










3.410 kr.
Freyja, regnjakki

¡G GREIDDI
M¹LINU ATKV¾ÈI
¹ GRUNDVELLI FOR
SENDNA SEM L¹GU FYRIR ¹ ÖEIM
TÅMA
*¹ KOMI ÖAÈ NOTENDUM TIL
GËÈA
.EI
*¹
*¹ S¹TT RÅKIR UM ÖAÈ Å SKËLAKERF
INU OG EINNIG SAMNINGUR MILLI
RÅKIS OG SVEITARFÁLAGA
¶AÈ ER RÁTT AÈ NÕTA LÅFRÅKI HAFS
INS ¹ SJ¹LFB¾RAN H¹TT
*¹
*¹
*¹

.EI ¶AÈ
HEFÈI ÖURFT AÈ
UNDIRBÒA M¹LIÈ BETUR ¹ÈUR EN
¹KVÎRÈUN VAR TEKIN ÖJËÈFÁ
LAGS¹HRIFIN SEM FRAMKV¾MDIN
HEFUR ERU SVO GRÅÈARLEG
.EI %KKI NEMA EF H¾GT ER AÈ
TRYGGJA AÈ G¾ÈI HEILBRIGÈIS
ÖJËNUSTUNNAR VERÈI AMK ÖAU
SÎMU OG SAMA ÖJËNUSTA SÁ
AÈGENGILEG FYRIR ALLA
*¹ ¡G TEL AÈ ¹ÈUR EN TEKIN
ER ¹KVÎRÈUN UM UPPBYGG
INGU Å (ELGUVÅK ÖURFI AÈ MËTA
HEILDARSTEFNU Å STËRIÈJUM¹LUM ¹
¥SLANDI
*¹ 'ËÈAR SAMGÎNGUR MILLI
LANDS OG %YJA ERU NAUÈSYNLEGAR
FYRIR BYGGÈINA OG ATVINNULÅFIÈ
EINS OG ANNARSSTAÈAR ¹ LANDINU
.EI %N MÎGULEIKINN ¹ AÈ LJÒKA
STÒDENTSPRËFI ¹ STYTTRI TÅMA
EN FJËRUM ¹RUM ÖARF AÈ VERA Å
BOÈI
.EI %INS OG STAÈAN ER Å DAG TEL
ÁG AÈ ÖAR FARI MEIRI HAGSMUNIR
FYRIR MINNI
*¹ 3TÎÈUGLEIKI EVRUNN
AR UMFRAM KRËNUNNAR ER
MIKILV¾GUR EFNAHAGSLÅFINU OG
FYRIRT¾KJUM Å ÒTFLUTNINGI
*¹ %FTIRLAUN ÖINGMANNA OG
R¹ÈHERRA EIGA AÈ VERA Å TAKT VIÈ
ÖAÈ SEM GERIST ANNARS STAÈAR Å
ATVINNULÅFINU
*¹ ¶AÈ ÖARF AÈ DRAGA ÒR ÖEIRRI
MISMUNUN SEM FELST Å SKATT
LAGNINGU EFTIR TEKJUSTOFNUM
OG HUGA Å ÖVÅ SAMHENGI AÈ
TEKJUSTOFNUM SVEITARFÁLAGANNA
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1.700 kr.
1.010 kr.
Regnvettlingar

24.500 kr.

505 kr.

Súlur

9.800 kr.

Faxafeni 12, Reykjavík • Glerárgötu 32, Akureyri. Opið 9-18 virka daga og 10-16 laugardaga.
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 *¹ ÁG TEL ÖAÈ
 *¹ !LLT Å LAGI AÈ
SKOÈA ÖAÈ
 .EI (EIMAMENN VERÈA AÈ F¹
AÈ R¹ÈA FÎR
 *¹ TVÅM¾LALAUST
 *¹ EF SÁRFR¾ÈINGAR ¹ ÖVÅ SVIÈI
TELJA ÖAÈ SKYNSAMLEGT
 *¹ EF MARKAÈUR ER FYRIR HVALKJÎT
IÈ
 ¡G TEL AÈ ÖAÈ EIGI AÈ SKOÈA
ÖANN MÎGULEIKA
 *¹ HIKLAUST
 *¹

*¹ ¹ ÖEIM
TÅMAPUNKTI
SEM ¹KVÎRÈUN
IN VAR TEKIN
*¹ SAMSTARF ER AF HINU GËÈA
EN ÁG HAFNA EINKAV¾ÈINGU
HEILBRIGÈISKERFISINS
.EI EKKI EF FRAMKV¾MDIN UPP
FYLLIR SKILYRÈI SEM VIÈ SETJUM
UM UMHVERFISVERND ORKUÎFLUN
EFNAHAGSLEGAN STÎÈUGLEIKA OG
VILJA ÅBÒANNA SEM EIGA AÈ EIGA
SÅÈASTA ORÈIÈ
*¹ SKILYRÈISLAUST
.EI EN BJËÈA ¹FRAM ÖEIM SEM
VILJA KL¹RA ¹ INNAN VIÈ  ¹RUM
AÈ GERA ÖAÈ
.EI EKKI NÒNA VIÈ HÎFUM ENGA
TRYGGINGU FYRIR SÎLU AFURÈA OG
G¾TUM VERIÈ AÈ FËRNA MEIRI
HAGSMUNUM FYRIR MINNI
*¹ EF VIÈUNANDI SAMNINGAR N¹ST
TD VARÈANDI SJ¹VARÒTVEGSM¹L
OG BÒIÈ ER AÈ SETJA EIGNARHALD
ÖJËÈARINNAR ¹ SJ¹VARAUÈLINDINNI
OG ÎÈRUM AUÈLINDUM Å STJËRN
ARSKR¹
*¹ ËJÎFNUÈ AF HVAÈA TAGI SEM
ER ¹ EKKI AÈ LÅÈA
*¹ TAKA UPP FRÅTEKJUMARK OG
MINNKA MUNINN ¹ SKATTLAGN
INGU FJ¹RMAGNSTEKNA OG LAUNA
TEKNA

¥ LJËSI FORSENDNA
SEM VORU FYRIR
VIRKJUNINNI OG
NÒ ERU SUMAR BROSTNAR LEIKUR
VAFI ¹ ÖVÅ
*¹ EN AÈ SJ¹LFSÎGÈU FER ALVEG
EFTIR ÖVÅ VIÈ HVAÈA ÖJËNUSTU
Ö¾TTI ER ¹TT %INKAV¾ÈING OG
TVÎFALT KERFI KEMUR EKKI TIL
GREINA
%R MEÈM¾LTUR UPPBYGGINGU
IÈNAÈAR ¹ STAÈNUM SKOÈUM
Å UMHVERFISMATI HVAÈ HENTAR
BEST
*¹ TVÅM¾LALAUST
.EI ÖAÈ ¹ AÈ MINNKA SKILIN ¹
MILLI SKËLASTIGA
*¹ EN EKKI ¹ PËLITÅSKUM FOR
ENDUM HELDUR ¹ FORSENDUM
SJ¹LFB¾RRAR NÕTINGAR
%VRU J¹ KJËSUM UM AÈILD ÖEGAR
%%3 BRESTUR
*¹ ¹N TAFAR
*¹ ÖAÈ ¹ AÈ SAMR¾MA SKATT ¹
TEKJUR AF FJ¹RMAGNI OG ATVINNU
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*¹
.EI
.EI
*¹
*¹
*¹
.EI %KKI AÈ SVO STÎDDU
*¹
*¹ %INFALDA ÖARF SKATTKERFIÈ



 NËVEMBER  &)--45$!'52

²TGJÎLDIN

.%94%.$).. '5..!2 3!,6!233/. !,-!..!4%.'3,!&5,,42²)

 FENGISSALA 

3TYRKT VÅN  ,
3TERKT ¹FENGI  ,
!NNAÈ  ,

,ÁTTVÅN  ,

"JËR  ,
(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

hagur heimilanna

Hlustað á sama plötusafnið í 36 ár
b"ESTU KAUPIN SEM ÁG HEF GERT VORU HLJËM
PLÎTUSAFNIÈ !LL 4HINGS -UST 0ASS MEÈ
BÅTLINUM 'EORGE (ARRISON SEM ÁG KEYPTI
FYRST ¹RIÈ  Ö¹  ¹RA GAMALL ¶ETTA
VAR FYRSTA ÖRIGGJA PLÎTU ALBÒMIÈ SEM ÒT
HAFÈI KOMIÈ OG ÁG HLUSTAÈI SVO MIKIÈ ¹
ÖAÈ AÈ ÁG ÖURFTI AÈ KAUPA ANNAÈ %FTIR
AÈ GEISLADISKAR KOMU TIL SÎGUNNAR KEYPTI
ÁG SAFNIÈ ¹ DISKI OG ¹RIÈ  VAR SAFNIÈ
ENDURHLJËÈBLANDAÈ OG ÖANNIG
VILDI ÖAÈ TIL AÈ ÁG KEYPTI SÎMU
TËNLISTINA FJËRUM SINNUM OG HEF
ALDREI SÁÈ EFTIR ÖVÅm
'UNNAR SEGIR TËNLISTINA
ELDAST MJÎG VEL OG AÈ HANN
HAFI ALDREI SÁÈ EFTIR ÖESSUM
KAUPUM
b6ERSTU KAUP MÅN ERU
AFTUR ¹ MËTI KAUP ¹ 6OLVË

N $ÕRAST«DÕRAST

(AGLABYSSUR
$ÕRASTA HAGLABYSSA SEM F¾ST Å BÒÈUNUM HÁR ER ÖÕSK AF TEGUNDINNI "LASER &
OG KOSTAR  Å %LLINGSEN 3Ò ËDÕRASTA ER HINS VEGAR AF TEGUNDINNI 3TOEGER
0 OG F¾ST Å 6EIÈIHÒSINU ¹  KR ¥TALSKA FJÎLSKYLDUMERKIÈ "ERETTA FRAM
LEIÈIR BYSSUNA Å VERKSMIÈJUM SÅNUM Å 4YRKLANDI ¶AÈ M¹ F¹ TÅU OG H¹LFA ËDÕRAR
FYRIR EINA AF ÖEIRRI DÕRUSTU 3TOEGER TVÅHLEYPAN bSPILAR REYNDAR EKKI Å SÎMU DEILDm
OG DÕRARI BYSSUR EN GERIR SITT GAGN 6INS¾LUSTU BYSSURNAR HÁR ERU ÅTALSKAR OG
KOSTA ¹ BILINU   ÖÒSUND (AFI MENN EFNI ¹ M¹ SÁRPANTA BYSSUR SEM KOSTA
ALLT UPP Å  MILLJËN KRËNUR -EÈ Å PAKKANUM FYLGIR FERÈ TIL ¥TALÅU ÖAR SEM V¾NTAN
LEGUR NOTANDI ER M¾LDUR H¹TT OG
L¹GT OG BYSSAN bSNIÈINm ¹
HANN

N "ËNUS Å 3M¹RATORGI

&ERSKVÎRU GERT H¾RRA UNDIR HÎFÈI
"ËNUS ¹ 3M¹RATORGI HEFUR NÒ OPNAÈ
AFTUR EFTIR MIKLAR ENDURB¾TUR (ELSTA
BREYTINGIN FELST Å ST¾RRA K¾LIRÕMI OG
VERÈUR FERSKVÎRU HÁR EFTIR GERT H¾RRA
UNDIR HÎFÈI EN HINGAÈ TIL 3VANUR
6ALGEIRSSON STARFSMANNASTJËRI "ËNUSS
SEGIR BREYTT NEYSLUMUNSTUR FËLKS HAFA
KALLAÈ ¹ ÖESSAR BREYTINGAR b&ËLK LEGGUR
ORÈIÈ MEIRA UPP ÒR GR¾NMETI OG ¹VÎXT
UM OG M¹ ÖVÅ SEGJA AÈ VIÈ SÁUM AÈ
VERÈA VIÈ ËSKUM VIÈSKIPTAVINA OKKAR MEÈ ÖESSUM BREYTINGUMm

N .Õ HEIMATRYGGING

3AMEINAR HEIMILIS OG FJÎLSKYLDUTRYGGINGU
4RYGGINGAMIÈSTÎÈIN HEFUR NÒ HAFIÈ SÎLU ¹ NÕRRI TRYGGINGU SEM NEFNIST (EIMA
TRYGGING 4- 4RYGGINGIN SAMEINAR HEIMILIS OG FJÎLSKYLDUTRYGGINGU
OG ER AUK ÖESS SÁRH¾FÈARI EN Ö¾R TRYGGINAR SEM BOÈIÈ HEFUR
VERIÈ UPP ¹ TIL ÖESSA (¾GT ER AÈ F¹ TRYGGINGUNA Å FJËRUM
MISMUNANDI FLOKKUM SEM GEFA MISMIKLA VERND ¶AÈ FER
SVO EFTIR FJÎLSKYLDUST¾RÈ ALDRI OG AÈST¾ÈUM HVERS OG
EINS HVERS KONAR TRYGGINGAPAKKI HENTAR BEST

 SEM ÁG KEYPTI NÕJAN ¹RIÈ  ¶ETTA VAR Å
FYSTA SKIPTI SEM ÁG KEYPTI NÕJAN BÅL EN ÖAÈ
KOM FLJËTLEGA Å LJËS AÈ BÅLLINN VAR MIKILL
ËHEILLAGRIPURm 'UNNAR SEGIR AÈ BÅLLINN
HAFI VERIÈ MEIRA OG MINNA ¹ VERKST¾ÈI
OG HANN MUNI EKKI LENGUR Ö¹ UPPH¾È
SEM FËR Å VIÈGERÈIR EN HÒN HAFI VERIÈ H¹
b"ÅLLINN VAR AÈEINS ¹TTA ¹RA ÖEGAR HANN
GAF ENDANLEGA UPP ÎNDINA EN Ö¹
VAR ÁG BÒSETTUR Å %NGLANDIm
3EM D¾MI UM ÎNNUR
VOND KAUP RIFJAR 'UNNAR UPP
KAUP ¹ BRÒNUM JAKKAFÎTUM
SEM HANN FËR EINU SINNI Å
b-EÈ ¹RUNUM HEF ÁG ORÈIÈ
SKYNSAMARI Å INNKAUPUM
OG FELL SJALDAN FYRIR HLUTUM
SEM ÁG HEF EKKI NOT FYRIRm

(²32¨
&®4 ¥ %).!.'25. (²3!
N Kolbrún Halldórsdóttir alþingismaður segir gott að nota gamlar
nælonsokkabuxur til að pússa skó.
b¡G GENG EÈA TEK
STR¾TË TIL AÈ KOMAST
TIL OG FR¹ VINNU OG
ÖANNIG M¹ SEGJA AÈ
ÁG STUNDI LÅKAMSR¾KT
OG SPARI B¾ÈI TÅMA
OG PENINGA (EIMA
FYRIR FINNST MÁR GOTT AÈ HAFA TUSKUR Å
HVERJU HERBERGI ÖVÅ Ö¹ ERU Ö¾R ALLTAF
INNAN HANDAR ÖEGAR ÁG ÖARF ¹ ÖEIM AÈ
HALDAm +OLBRÒN SEGIST ALDREI HENDA
GÎMLUM FÎTUM HELDUR FLOKKI HÒN ÖAU
OG GEFI b&ÎT SEM LÅTIÈ SÁR ¹ GEF ÁG
M¾ÈRASTYRKSNEFND EN SLITIN FÎT F¾RI
ÁG 2AUÈA KROSSINUM ÖVÅ ÖAU ER H¾GT
AÈ NOTA SEM HÒSEINANGRUN ¹ SV¾ÈUM
ÖAR SEM HÒSAKOSTUR ER LÁLEGURm

Lyfjaver ódýrast
Samkvæmt nýrri verðlagskönnun ASÍ hafa lausasölulyf hækkað um tíu til tuttugu
prósent á einu ári. Munurinn
á milli lyfs hjá ódýrasta apótekinu og þess dýrasta er allt
að 77 prósentum.
Lyfjaver á Suðurlandsbraut 22 er
ódýrasta apótek landsins samkvæmt könnuninni. Kannað var
verð á 21 tegund af lausasölulyfjum og átti Lyfjaver ódýrasta lyfið
í 14 tilfellum. Verst var útkoman
hjá Lyfjum og heilsu, Egilsgötu 3
sem var með hæsta verðið í ellefu
tilvikum.
Könnunin var gerð 12. október
síðastliðinn í tíu apótekum og upplýsingarnar bornar saman við
könnun sem gerð var í sömu apótekum í október í fyrra. Könnunin
leiðir í ljós að verð á lausasölulyfjum hefur hækkað umtalsvert síðastliðið ár. Meðalverð á algengum
lyfjum hækkaði um allt að 45 prósent milli kannana en flestar tegundir sem skoðaðar voru hækkuðu um tíu til 20 prósent.
Af þessari 21 tegund sem skoð-

!¨!,34%).. 34%).¶«233/.
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'ETUR VERIÈ ¹N¾GÈUR MEÈ ÒTKOM
UNA Å VERÈKÎNNUN !3¥

uð var hafði meðalverð á 16 tegundum hækkað milli ára. Meðalverð á þremur tegundum lækkaði
þó um 2-3 prósent og verð á tveimur tegundum stóð í stað.
Mesta hækkun var á meðalverði
af Toilax sýruhjúpstöflum sem
kostuðu 237 krónur að meðaltali í
fyrra en 345 krónur nú. Það er ríflega 45 prósenta verðhækkun.
Mildison lipid krem hækkaði einnig
mikið eða um 42 prósent milli ára.
Meðalverð á Nezeril 0,5 mg

nefúða og Vectavir frunsukremi
stóð í stað á milli ára en verð á
Paratabs verkjatöflum, Parasupps
stílum og Prioderm lúsasápu
lækkaði um 2-3 prósent.
Mesta hækkun var í Apótekinu
þar sem verð á 14 tegundum lausasölulyfja hækkaði um meira en tíu
prósent milli kannana og þar af á
tíu tegundum yfir tuttugu prósent.
Skipholtsapótek hafði oftast lækkað verð á milli kannana eða á 13
lyfjum af 21.

6%2¨+®..5. !3¥  ,!53!3®,5,9&*5!PËTEKARINN RB¾JARAPËTEK ,YF OG HEILSA ,YFJA
¥BÒFEN  MG  STK
4REO  STK
0ARATABS  MG  STK
(JARTAMAGNYL  MG  STK
0ANODIL  MG  STK
0ARASUPP  MG  STK
0EKTOLIN  ML
"ENYLAN   MGML  ML
.EZERIL   MGML   ML
/TRIVIN UKONSERVERET
 MGML  ML
-IWANA SALTVATNSUPPLAUSN
 ML  STK
.ICOTINELL MINT
 MGSTK  STK
'AVISCON MAGALYF  ML
2ENNIE V MAGASÕRUM
OG BRJËSTSVIÈA  STK
-ILDISON LIPID V EXEMI OG
HÒÈSJÒKD  MGG  G
6ECTAVIR V ¹BL¾STRI  G
0RIODERM V H¹RLÒSAR
 MGML  G

,YFJAVAL

,YFJAVER

3KIPHOLTSAPËT

(RAUNB¾

%GILSGÎTU

,¹GMÒLA LFTAMÕRI 3UÈURLBR 3KIPHOLTI
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+ÎNNUNIN VAR GERÈ  OKTËBER  ¶ETTA ER EKKI T¾MANDI LISTI YFIR ÖAU APËTEK EÈA VÎRUR SEM KÎNNUNIN N¹ÈI TIL

¶RIF ¹ BENSÅNSTÎÈVUM

Borga fyrir að ryksuga bílinn
Fyrir einu ári hófst gjaldtaka á notkun ryksugu á
tveimur bensínstöðva Essó. Var það gert til reynslu
og hefur mælst það vel fyrir hjá viðskiptavinum að
ákveðið hefur verið að hefja gjaldtöku á notkun ryksugu á fimm bensínstöðvum til viðbótar að sögn
Ómars Jóhannssonar, rekstrarstjóra bensínstöðva
hjá Essó.
„Kvartanir höfðu borist frá viðskiptavinum vegna
slæmrar umgengni og tíðra bilana. Því ákváðum við
að gera þetta almennilega og rukka frekar fyrir þjónustuna. Við keyptum ný tæki sem eru stærri, betri og
auðveldari í meðförum.“
Ekki er rukkað fyrir notkun ryksugu á bensínstöðvum Olís og Skeljungs að sögn rekstrarstjóra
bensínstöðva þar.
SDG
"¥,, ¥ 29+35'5. (UNDRAÈ KRËNUR KOSTAR AÈ
RYKSUGA Å FJËRAR OG H¹LFA MÅNÒTU ¹ VIÈKOMANDI
BENSÅNSTÎÈVUM &2¡44!",!¨)¨6!,,)

Góður matur á diskinn þinn!

Þú sparar 700 kr. kg
UNGNAUTAFILLET
MEXICANA

3.398

kr.
kg

Þú sparar 500 kr. kg
UNGNAUTASNITSEL
Í FUNGI RASPI

1.498

Þú sparar 500 kr. kg
kr.
kg

SALTFISKRÉTTUR

M. SÓLÞURRKUÐUM TÓMÖTUM

998

kr.
kg

30%

afsláttur

MERRILD SENSEO POKAR 299 kr. pk.
MERRILD CAFÉ NOIR 399 kr. pk.

NAGGALÍNAN

CORDON BLEU, GRÍSASNITSEL, SÆNSKAR KJÖTBOLLUR
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Myllu jólatertur
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Jólas

. pk.
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4

. pk.
r
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4

UNGNAUTA BURRITOS

BEINT ÚR KJÖTBORÐI OG Í OFN

498

Nóa síríus m
konsu

25%

afsláttur

kr.
stk.

2 fyárkijúrkli1
ng
2 FYRIR 1 FERSKUR
MÓA KJÚKLINGUR

Þú sparar 300 kr. kg
LÚÐUSTEIK

1.698

MEÐ LAUKHJÚP

kr.
kg

375

Þú sparar 800 kr. kg
KINDAGÚLLAS

898

ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg

KINDAHAKK

ÚR KJÖTBORÐI

Odensbeaksturinn!
í

20%

afsláttur

kr.
kg

398

Þú sparar 800 kr. kg
kr.
kg

KINDALUNDIR
ÚR KJÖTBORÐI

1.898

kr.
kg

!
i
l
a
v
r
ú
í
r
hnetu

Verði ykkur að góðu!
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Peningaskápurinn ...
,EGO ANNAR EKKI EFTIRSPURN
Líkur eru á að danski leikfangaframleiðandinn Lego muni ekki gleðja mörg börn
um næst jól því fyrirtækið á í erfiðleikum með að anna eftirspurn
og segir talsmaður fyrirtækisins að flestar
vörur Lego séu
uppseldar.
Ástæðurnar
fyrir þessu eru
uppsagnir á starfsfólki hjá Lego og
flutningur á framleiðslu til Tékklands og Mexíkó
þar sem laun eru
öllu lægri en í Danmörku. Þetta varð til
þess að framleiðsla á

Legokubbum og fleiri leikföngum merkjum Lego hefur dregist mjög.

-UNURINN ¹ ,EGË
KUBBUM OG
Hér á árum áður
gekk
brandari
sem hljóðaði svo:
Hver er munurinn á
kynlífi og Legókubbum? Ef svarið var, sem
var reyndar oftast raunin: Ég veit það ekki, Þá var
svarað um hæl; Haltu þig við
Legókubbana.
Spurningin nú er hins vegar hvort
ekki megi beita sams konar spurningu um muninn á vörustýringu eða
viðskiptum og Legókubbum.

-!2+!¨305.+4!2
3EÈLABANKINN ¹KVEÈUR STÕRIVEXTI Å DAG
SAMHLIÈA ÒTG¹FU 0ENINGAM¹LA 'REINING
ARDEILDIR ÖRIGGJA ST¾RSTU VIÈSKIPTABANK
ANNA SEGJA MESTAR LÅKUR ¹ ËBREYTTUM
VÎXTUM EN ÖEIR ERU  PRËSENT Å DAG
"ANKARNIR ÒTILOKA ÖË EKKI  PUNKTA
H¾KKUN
6ERÈBËLGA INNAN AÈILDARRÅKJA %FNAHAGS
OG FRAMFARASTOFNUNARINNAR /%#$
M¾LDIST   PRËSENT ¹ ¹RSGRUNDVELLI Å
SEPTEMBER SAMABORIÈ VIÈ  PRËSENT
M¹NUÈINN ¹ UNDAN 6ERÈBËLGAN ER LÅKT
OG FYRRI M¹NUÈI N¾STMEST HÁR ¹ LANDI
(EIMSMARKAÈSVERÈ ¹ HR¹OLÅU L¾KKAÈI
LÅTILLEGA Å G¾R ÖR¹TT FYRIR AÈ /0%# SAMTÎK
OLÅUÒTFLUTNINGSRÅKJA HEFÈU ¹KVEÈIÈ AÈ
DRAGA ÒR OLÅUFRAMLEIÈSLU FR¹ OG MEÈ
G¾RDEGINUM TIL AÈ SPORNA GEGN FREKARI
VERÈL¾KKUNUM ¹ OLÅU

Exista byrjar vel
Afkoman er nokkuð yfir spám greiningardeilda.
.%84 ¥ +2).',5..) -EÈAL ÖEIRRA FIMM

T¹N VERSLANA SEM ERU Å EIGU RDEGIS

Árdegi og Dagur renna saman
Dagur Group og Árdegi hafa sameinast undir merkjum síðarnefnda
félagsins.
Heildarvelta
verslunarfyrirtækisins, sem rekur fimmtán
verslanir á sviði raftækja, tölvuvara og fatnaðar, er áætluð fimm
milljarðar króna á þessu ári.
Meðal þekktra verslana má
nefna BT, Next og Skífuna. Þá er
Árdegi meðal fjárfesta í dönsku
raftækjakeðjunni Merlin.
Árdegi er í eigu Sverris Bergs
Steinarssonar og Ragnhildar Önnu
Jónsdóttur.
EÖA

Afkoma Existu var nokkuð fyrir
ofan spár Glitnis og Landsbankans
fyrir þriðja ársfjórðung en félagið
skilaði þá 27,6 milljarða hagnaði.
Þar sem Exista tapaði peningum á fyrri hluta ársins nemur
hagnaður fyrirtækisins 24,3 milljörðum fyrir árið í heild. Arðsemi
eigin fjár var 25 prósent á ársgrundvelli.
Exista er fjármálaþjónustufyrirtæki og fær tekjur af fjárfestingastarfsemi og rekstrarstarfsemi. Miklar fjárfestingatekjur
féllu til á þriðja ársfjórðungi einkum vegna gengishagnaðar af
skráðum eignarhlutum félagsins,
til dæmis í Bakkavör og Kaupþingi.
Styrking krónunnar á tímabilinu
skilaði einnig gengishagnaði upp á
1,8 milljarða króna.
Alls voru tekjur Existu 33,6

500'*®2 %8)345   23
&*«2¨5.') /' 302
(AGNAÈUR %XISTU
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milljarðar á ársfjórðungnum en
kostnaður 4,7 milljarðar. Veigamikill þáttur í rekstrarstarfseminni er trygginga- og eignaleigurekstur. VÍS skilaði rúmum þremur
milljörðum í hagnað á fyrstu níu
mánuðunum og Lýsing um 761
milljón króna á sama tíma.
Eignir samstæðunnar námu 374
milljörðum króna í lok september
og höfðu aukist um 131 prósent frá
áramótum. Eigið fé var rúmur 171
milljarður króna.
EÖA

GV\c]Z^jg
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-)¨"2).. b(ÎFUÈBORGIN Å ÎNDVEGI m ER YFIRSKRIFT NÕRRAR ÒTTEKTAR +AUPÖINGS ¹ FAST

EIGNAMARKÈI ¶AR SEGIR AÈ VERÈMUNUR MILLI HVERFA EIGI EFTIR AÈ AUKAST

(ORFUR HAFA BATNAÈ
¹ FASTEIGNAMARKAÈI
Kaupþing banki spáir
því að fasteignaverð
hækki að jafnaði um
eitt prósent á næsta ári
og um átta prósent árið
eftir.
Horfur á fasteignamarkaði hafa að
mörgu leyti batnað frá því í júlí
segir greiningardeild Kaupþings,
en þá birti deildin síðast yfirlit yfir
markaðinn.
„Framvinda á fasteignamarkaði
á næstu tólf mánuðum veltur þó að
töluvert miklu leyti á þróun efnahagsmála, þá einkum atvinnuástandi, og því framboði sem nú er í
pípunum,“ segir deildin í úttekt
sem kynnt var í gærmorgun. Þar
kemur fram að í júlí hafi velta á
fasteignamarkaði verið á hraðri
niðurleið, en nú virðist sem sam-

drátturinn hafi verið að ganga til
baka og veltan sé aftur að leita að
meðaltali. „Launahækkanir og
fólksfjölgun virðast hafa unnið
markaðinum í hag og að einhverju
leyti mætt hækkun vaxta.“
Samkvæmt spálíkani greiningardeildar
Kaupþings
hækkar
íbúðaverð að meðaltali um eitt prósent á árinu 2007 og um átta prósent árið 2008. Í líkaninu er tekið
mið af þróun kaupmáttar, fjármagnskostnaðar og framboðs íbúðarhúsnæðis á næstu misserum.
„Greiningardeild telur að kaupmáttur muni aukast umtalsvert
meira en gert var ráð fyrir í síðustu spá vegna fyrirsjáanlegra
lækkana matarskatta á fyrri hluta
næsta árs sem hægja mun á verðbólgu. Jafnframt er gert ráð fyrir
að framboðsaukning verði engin á
næsta ári og að framboð nýrra fasteigna muni dragast saman um 5
prósent árið 2008.“ OLIKR FRETTABLADIDIS

Eimskip kaupir PTI
Eimskip gekk í gær frá kaupum á
bandaríska
flutningsmiðlunarfyrirtækinu Pacific Tramper Services, Inc. sem sérhæft er í flutningum á frosnum fiski frá Alaska.
Ársvelta félagsins er um fimm til
sex milljónir Bandaríkjadala á ári
eða um 340 til 408 milljónir íslenskra
króna. EBITDA er í kringum 350 til
400 þúsund bandaríkjadala eða 24
til 27 milljónir króna. Kaupin eru
fjármögnuð með eigin fé.

Stóðust próf FME

De^]h
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Í fréttatilkynningu frá Eimskipi segir að kaupin muni styrkja
stöðu félagsins í Alaska verulega,
meðal annars með möguleikum á
frekari þróun á frystigeymsluþjónustu í Dutch Harbor og þróun
á frystiskipaþjónustu til Evrópu
og Asíu. Þá opnist möguleikinn á
því að tengja Alaska og norðvesturhluta Bandaríkjanna við alþjóðlegt flutnings- og frystigeymslunet Eimskips.
HHS
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Regluvarsla hjá bæði Marel og Atlantic Petroleum er almennt í lagi
samkvæmt reglubundinni úttekt
Fjármálaeftirlitsins á framkvæmd
reglna um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipta innherhja.
Þó er í úttektunum bent á einhver atriði sem betur mættu fara,
svo sem vöntun á að listar með
yfirliti yfir tímabundna innherja
hafi verið sendir eftirlitinu eða að
ekki hafi verið staðið að slíkum
sendingum með fullnægjandi
hætti. Hjá fyrirtækjunum er þó
sagður bæði metnaður og vilji til
að framkvæmd reglna sé eins og
best verði á kosið.
Fjármálaeftirlitið segir megin-

tilgang úttekta sem þessara fyrirbyggjandi eftirlit og aukinn trúverðugleika félaga sem skráð eru
í Kauphöll Íslands. Um leið er lögð
áhersla á að fræða félögin um
hvernig haga beri innherjaviðskiptum og meðferð innherjaupplýsinga og koma þannig í veg fyrir
misnotkun þeirra, en hlutverk
regluvarða er að hafa umsjón með
því að þessum reglum sé framfylgt af hálfu félagsins.
Birting á niðurstöðum úttektanna er hluti af gagnsæisstefnu
Fjármálaeftirlitsins sem meðal
annars kveður á um að FME birti
upplýsingar einstakra athugana á
heimasíðu sinni.
ËK¹
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6ELFERÈARRÅKIN Å NORÈRI SEM MARGIR HORFA TIL

Norðurlöndin
+2) *«.!33/. 3+2)&!2
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ing Norðurlandaráðs hefur staðið yfir í Kaupmannahöfn undanfarna daga og því lýkur í dag. Norðurlandaráð er rúmlega hálfrar aldar gamalt og þing
þess eru árlegur viðburður, þar sem á annað hundrað þingmenn og ráðherrar bera saman bækur sínar
og ræða málin. Utan Norðurlandanna hafa margar þjóðir litið
öfundaraugum til starfs Norðurlandaráðs, sem af mörgum
hefur verið talið mjög sérstakt í samskiptum þjóða, ekki síst
fyrir daga Evrópusamrunans. Utanríkismál voru ekki mikið
rædd á vettvangi Norðurlandaráðs, en löndin komu sér samt
saman um mörg og mikilvæg mál sem skiptu borgara þeirra
miklu í daglega lífinu. Þarf ekki annað en minnast á sameiginlegt menntunar-, vinnu- og markaðssvæði í þessu sambandi,
sem hefur skipt mjög miklu í áranna rás. Við Íslendingar
höfum tekið þátt í Norðurlandasamstafinu og notið góðs af
– höfum kannski löngum verið meiri þiggjendur en veitendur í
þessum efnum. Ekki þarf annað en að vísa til þess hve margir
Íslendingar hafa notið menntunar, og þá einkum framhaldsmenntunar, í skólum annars staðar á Norðurlöndum.
Vegna þátttöku okkar í störfum Norðurlandaráðs var því tími
til kominn að Íslendingur yrði valinn þar til æðstu trúnaðarstarfa. Ráðning Halldórs Ásgrímssonar, fyrrverandi forsætisráðherra, í stöðu framkvæmdastjóra Norrænu ráðherranefndarinnar var því mjög eðlileg ráðstöfun, sérstaklega í ljósi þess
að þar er maður sem hefur í þrjátíu ár tekið virkan þátt í störfum ráðsins og þekkir starfsemi þess út og inn sem þingmaður,
og síðar sérstaklega sem utanríkis- og forsætisráðherra. Finnar mega ekki fara í fýlu þótt Halldór Ásgrímsson hafi verið
ráðinn í þessa stöðu, en þjóðirnar eiga það sameiginlegt að
vera í útjöðrum Norðurlandanna og fáir utan heimalandanna
tala tungumál þeirra. Það er því mikilvægt fyrir bæði Finna og
Íslendinga að þeirra landsmenn gegni lykilstöðum innan Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar.
Mörg og mikil verkefni blasa við Halldóri Ásgrímssyni
þegar hann tekur við framkvæmdastjórastöðunni um áramót,
því undir Norrænu ráðherranefndina heyra ótal stofnanir, auk
þess sem hún er tengiliður við fjölmarga utan Norðurlandanna
og margir vilja leita í smiðju þessara fimm landa, sem oft hafa
verið talin fyrirmynd fyrir velferðarmál í heiminum. Starf
Halldórs verður því líkt og fyrirrennara hans, bæði inn á við
og í síauknum mæli út á við, til að treysta böndin við nágranna
Norðurlandabúa, sérstaklega þó í austri.
Við Íslendingar höfum reynt að rækja okkar næstu nágranna
á vettvangi Norðurlandaráðs og í gær gekk í gildi Hoyvikssamningurinn svokallaði, sem kveður á um sameiginlegt
markaðssvæði Íslands og Færeyja. Þá hefur Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra lýst áhuga sínum á að opnuð verði
sendiskrifstofa Íslands í Færeyjum, sem yrði mikið framfaramál í samskiptum okkar við Færeyinga. Í þessum efnum þurfum við líka að líta í vesturátt til Grænlands og rækta samskiptin við Grænlendinga á sama hátt. Forgangsatriði í þeim
efnum ætti að vera að halda uppi góðum og greiðum samgöngum milli landanna, því ef sú hlið mála er í lagi kemur annað oft
af sjálfu sér.
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Ef bankarnir færu úr landi
H

vernig er bezt að lýsa
skuldasöfnun Íslendinga í
útlöndum? Erlendar skuldir eru
oftast metnar eins og þær koma
af skepnunni og bornar við
landsframleiðsluna, því að hana
má hafa til marks um endurgreiðslugetu innlendra lántakenda. Stundum er skuldastaðan
heldur borin saman við útflutningstekjur, því að þær skila sér
allar í erlendum gjaldeyri og eru
því skárri mælikvarði á endurgreiðslugetuna en landsframleiðslan, sem skilar sér að mestu í
íslenzkum krónum frekar en í
beinhörðum gjaldeyri, en látum
það vera. Ef skuldirnar vaxa líkt
og landsframleiðslan, þá er
ekkert athugavert við skuldasöfnunina, hún er þvert á móti eðlileg
í gróandi þjóðlífi. Ef skuldirnar
vaxa hraðar en framleiðslan, svo
að hlutfall erlendra skulda og
landsframleiðslunnar hækkar
með tímanum, þá er ástæða til að
staldra við og athuga, hvort
skuldahlutfallið stefnir í
óviðráðanlegar hæðir og hvort
vöxtur skuldanna stenzt samanburð við þróun skulda í öðrum
áþekkum löndum.
Sumir líta svo á, að þessi
algenga aðferð eigi ekki lengur
jafnvel við og áður. Þeir segja: frá
skuldunum þarf að draga
eignirnar, sem keyptar eru fyrir
lánsféð, og líta á hreinar skuldir
við útlönd, það er erlendar
skuldir að frádregnum erlendum
eignum. Þeir bæta því gjarnan
við, að síðustu ár hafi íslenzkir
bankar í stórauknum stíl miðlað
lánsfé milli erlendra viðskiptavina og auknar skuldir bankanna
vegna erlendra viðskipta eigi því
naumast heima í yfirlitstölum um
erlendar skuldir Íslands. Hvað er
hæft í þessu?
Fyrri ábendingin á við gild rök
að styðjast. Ef lán er tekið til að
standa straum af fjárfestingu, er
lántakan hagkvæm svo lengi sem
eignin, sem fjárfest er í, skilar
meiri arði en sem nemur vaxta-
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greiðslum og afborgunum af
skuldinni. Af þessu má ráða
nauðsyn þess, að framkvæmdirnar við Kárahnjúka skili nægum –
og gagnsæjum! – arði. Þeir, sem
eru læsir á ársreikninga fyrirtækja, geta að sönnu ráðið
arðsemina nokkurn veginn af
ársreikningum Landsvirkjunar,
en samt virðast Landsvirkjun og
yfirboðarar hennar í ríkisstjórninni sjá sér hag í að sveipa málið

Gögnum Seðlabankans um
erlend eignakaup innlendra
aðila og um fjárstreymi að og
frá landinu yfirleitt er með líku
lagi ábótavant.
leyndarhjúp. Leyndin hefur
torveldað umræðu um hagkvæmni framkvæmdanna og
vakið skiljanlega tortryggni.
Gögnum Seðlabankans um erlend
eignakaup innlendra aðila og um
fjárstreymi að og frá landinu
yfirleitt er með líku lagi ábótavant. Skekkjan í greiðslujafnaðarbókhaldi Seðlabankans fyrir 2005
nemur 6 prósentum af landsframleiðslu, en svo mikil bókhaldsskekkja er fáheyrð í seðlabankareikningum þróaðra ríkja. Það
verður því ekki með góðu móti
ráðið af gögnum bankans, hversu
mikil eignamyndun hefur átt sér
stað á móti skuldasöfnun Íslendinga í útlöndum. Þær tölur, sem
Seðlabankinn birtir, benda þó til
þess, að erlendar skuldir hafi

aukizt langt umfram fastar
erlendar eignir, enda er það
alkunna, að Íslendingar hafa
keypt sér bíla, íbúðarhúsnæði og
neyzluvörur í stórum stíl frekar
en framleiðslutæki fyrir erlent
lánsfé. Skýr sundurliðun erlendra
eigna er nauðsynleg forsenda
fullnægjandi áhættumats á
erlendum skuldum þjóðarinnar,
en slíka sundurliðun er þó hvergi
að finna í gögnum Seðlabankans.
Síðari ábendingin – um það, að
erlendar skuldir þjóðarbúsins
myndu minnka til muna, ef
bankarnir flyttu búferlum til
útlanda, og þær séu því ofmetnar
eftir því – orkar tvímælis.
Hugsum okkur, að KB banki flytti
til Englands með allt sitt hafurtask eða Landsbankinn til
Rússlands og tæki með sér
þangað austur skuldirnar, sem
hann hefur stofnað til vegna
erlendra viðskiptavina sinna. Við
það myndu skráðar erlendar
skuldir Íslendinga skreppa saman
sem því næmi. En það þýðir þó
ekki, að erlendar skuldir Íslendinga séu að sama skapi ofmetnar
eins og sakir standa. Svo lengi
sem KB banki og Landsbankinn
eru íslenzkir bankar, hlýtur það í
ljósi sögunnar að teljast líklegt,
að íslenzka ríkið hlypi undir
bagga með þeim, ef á þyrfti að
halda. Ef bankarnir færu úr landi
og tækju sér önnur ríkisföng,
myndi óbein og óskrifuð ábyrgð
íslenzka ríkisins og þá um leið
íslenzkra skattgreiðenda gagnvart bönkunum minnka. Sú
viðtekna bókhaldsvenja að taka
allar erlendar skuldir með í
reikninginn, einnig þær, sem
stofnað er til við milligöngu
íslenzkra banka milli erlendra
lánveitenda og erlendra skuldara,
á því fullan rétt á sér. Þær
skuldir, sem íslenzkir bankar hafa
stofnað til með því til dæmis að
veita ensku sparifé til danskra
fyrirtækja, eru því réttmætur
hluti af heildarskuldum Íslendinga í útlöndum.

Setjum Hafnarfjarðarveginn í stokk

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

550 5600

- mest lesið

Vestfjarða eru með öllu ósambærileg en
eitt eiga þessi svæði sameiginlegt: Það er
komið að þeim í forgangsröðun vegaframkvæmda á vegum ríkisins. Framkvæmdastoppið sem átti að slá á þensluna í sumar
amgöngur og vegamál eru ofarlega á
– af sumum kallað „90-daga-Haarde-áætlbaugi um þessar mundir. Nýr formaðunin“ – gerði lítið sem ekkert gagn og
ur Sambands íslenskra sveitarfélaga,
mikið ógagn á þeim svæðum sem mest
sjálfstæðismaðurinn Halldór Halldórsson,
þurftu á lagfæringum að halda eins og á
hefur gert nýjar kröfur í samgöngumálum
Vestfjarðakjálkanum.
að umfjöllunarefni í þessu blaði og Samtök verslunar og þjónustu hafa nýverið
Á mínum heimaslóðum liggja miklar
skorað á stjórnvöld að gera tíu ára stór- ¶«25..
umferðaræðar.
Reykjanesbrautin
og
átak í vegamálum. Hugmynd SVÞ er að 36%)."*!2.!2$«44)2
Hafnarfjarðarvegurinn kljúfa Garðabæ í
ríkið einbeiti sér að endurnýjun stofnþrennt. Krafan um að setja Hafnarbrautakerfisins á næsta áratug, enda sé stofnbrautafjarðarveg í stokk í Garðabæ er ekki ný af nálinni en
kerfið úr sér gengið og þoli ekki lengur þá miklu
hún verður háværari með auknum umferðarþunga og
umferð sem á því er.
skertu öryggi vegfarenda. Lauslega áætlað gæti kostNú er það svo að 63 prósent landsmanna búa á höfað 3-4 milljarða króna að setja Hafnarfjarðarveginn í
uðborgarsvæðinu. Á hverju hausti er bitist um fjárstokk og brúa þannig bilið á milli miðsvæðis og
magn til vegagerðar á Alþingi. Líklega verður kjörvestursvæðis Garðabæjar. Það eru miklir peningar en
dæmapotið aldrei grímulausara en í þeim hræringum.
á Hafnarfjarðarveginum er líka gífurleg umferð allan
Og gildir þá einu úr hvaða stjórnmálaflokki menn
sólarhringinn. Lífsgæði fólksins sem býr í námunda
koma. Í 16 ár hafa samgöngumálin verið í höndum
við veginn og umferðaröryggi tugþúsundanna sem
ráðherra Sjálfstæðisflokks. Margt hefur breyst til
um hann aka daglega eru einnig í húfi.
betri vegar en það breytir því ekki að höfuðborgarsvæðið hefur setið eftir, rétt eins og Vestfirðirnir
Höfundur situr í samgöngunefnd Alþingis fyrir
hafa setið eftir. Samgöngumál höfuðborgarsvæðis og
Samfylkinguna.
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Ljúga stjórnvöld?
Það er
gott að
stjórna
með óttanum
5-2¨!.
"ROTTREKSTUR

K

annast einhver við að hafa
látið þessi orð falla við sinn
undirmann, eftir að hafa verið sett
til forystu hjá ÍSAL-ALCAN.
Þegar Ragnar Halldórsson var
forstjóri, hlustaði hann á skoðanir
starfsmanna á gólfinu án þess að
þeir fengju mínusstig. Það mátti
brosa og vera með glens. Síðustu
ár hafa aðrir stjórnarhættir tekið
við. Starfsmenn ganga með veggjum
og
þora vart
að ræða
saman.
9. maí
1998 lenti
ég í mjög
alvarlegu
slysi
á
vinnustað
mínum
hjá ÍSAL
og
var
vart
hugað líf.
(!.3 (!&34%).33/.
Ég var í
öndunarvél í þrjár vikur og síðan
sex mánuði á sjúkrahúsinu. Eftir
það var mér boðin vinna í hliðgæslu þar sem ég hafði ekki þrek
til að fara til minna fyrri stafa.
Fyrirtækið lækkaði með því laun
mín umtalsvert. Trúnaðarmaður
reyndi ásamt aðaltrúnaðarmanni
árangurslaust að sýna forstjóra
fram á að samkvæmt kjarasamningi ætti ég að halda óbreyttum
launum í eitt ár eftir slysið.
Ég var niðurbrotinn eftir slysið, en aðför Rannveigar forstjóra
að mér braut mig gersamlega
niður. Rafiðnaðarsambandið hafði
staðið á hliðarlínunni og vonast til
þess að hægt væri að leysa málið
innan fyrirtækisins, en sá hvert
stefndi hjá mér og kom svo inn í
málið eftir að trúnaðarmenn höfðu
árangurslaust reynt í hálft ár.
Fyrirtækið vildi losna við að borga
slysabætur. Eftir að Rafiðnaðarsambandið hafði unnið málið fyrir
mína hönd á öllum dómstigum,
hefur Rannveig Rist haft horn í
síðu minni, ásamt deildarstjóra
Gunnari Guðlaugssyni og öryggisfulltrúa Halldóri Halldórssyni.
Halldór öryggisfulltrúi var
kærður fyrir einelti af undirmanni
sínum.
Málið
fór
fyrir
eineltisteymi fyrirtækisins, sem
ásamt ráðgjafaþjónustu í bænum
leit á mál Halldórs mjög alvarlegum augum. En í skrifstofubyggingunni birtist hönd sem þaggaði
málið niður. Kæranda og þolanda
var síðan sagt upp störfum!! Halldór hefur ítrekað verið staðinn að
ósannindum m.a. gagnvart eiginkonu minni í málaferlum mínum
gagnvart fyrirtækinu.
Hroki og mannvonska hefur
einkennt þessa aðila í minn garð
og starfsmanna sem ekki eru
nægilega undirlátir og sýna viðeigandi ótta.
Í lok vinnudags
fimmtudaginn 5. október 2006
komu sendiboðar af skrifstofu til
mín og tjáðu mér að þess væri
óskað að ég hætti strax störfum
hjá fyrirtækinu. Ég spurði um
ástæðu og svarið var að þau væru
ekki ánægð með störf mín. Engin
önnur ástæða. Allan þann tíma
sem ég hef unnið hjá ÍSAL hefur
aldrei verið kvartað undan störfum mínum eða ástundun í vinnu.
Höfundur er rafvirki og starfsmaður ÍSAL í þrjátíu og sex ár..

5-2¨!.
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lþingismenn og ráðherrar
núverandi
stjórnarflokka
tuða sífellt um því hvað lágmarkslaun verkafólks hafi hækkað
umfram önnur laun í landinu.
Viljandi mata þeir þjóðina á þeim
ósannindum að lágu launin hafi
hækkað umtalsvert meira en þau
hærri. Og viljandi ljúga þeir að
þjóðinni að skattar hafi lækkað
hlutfallslega mest á lágu laununum. Því miður er þessu öfugt
varið. Skattabyrði á láglaunafólki
hefur þyngst og lágu launin setið
eftir. Þessari staðreynd reyna

þeir þó að leyna með öllum tiltækum ráðum.

5MÎNNUNARSTOFNANIR
Það er ömurleg staðreynd að á
sama tíma og ekki er hægt að
manna umönnunarstofnanir og
sjúkrahús vegna þess hvað kaupið
þar er lágt, þá eru laun alþingismanna hækkuð um tugi prósenta
umfram almenn laun í landinu. Það
er engu líkara en ráðamenn þjóðarinnar haldi að það sé einhver lausn
á vandanum. Og það er táknrænt að
ráðherrar og þingmenn núverandi
stjórnarflokka skuli stöðugt vara
við hækkun lægstu launataxta
verkafólks, en steinhalda kjafti þó
þeirra eigin laun hækki langt
umfram það sem almenningur fær.

6AXANDI LAUNAMUNUR
Frá janúar 1998 til júlí 2006 hafa
lágmarkslaun verkafólks hækkað
um 94%, úr kr. 63.399 í kr. 123.000.
Á
sama
tíma hefur
fast þingfararkaup
alþingismanna
hækkað um
120 prósent,
úr
kr.
220.168 í kr.
485.570.
Hefðu
lægstu
launin
3)'52¨52 4
hækkað
3)'52¨33/.
jafnt þing-

fararkaupi alþingismanna væru
þau nú tæplega kr. 140.000 á mánuði. Til að jafna þann mun þurfa
þau að hækka strax um 13,4 prósent eða rúmlega kr. 16.500 á mánuði. Til samanburðar má geta þess
að þingfararkaup alþingismanna,
sem nú er kr. 485.570 á mánuði
væri ekki nema kr. 427.126 ef það
hefði fengið sömu hækkanir og
lágmarkslaun verkafólks.
Það skal sérstaklega tekið fram
að hér er eingöngu gerður samanburður á hækkunum á föstu þingfararkaupi alþingismanna og lágmarkslaunum verkafólks.
Höfundur er fyrrverandi formaður Vlf. Hlífar. (Greinin er birt í
heild á Visir.is)
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Hlífum Brennisteinsfjöllum
5-2¨!.
.¹TTÒRUVERND
Á meðan náttúruverndarmál
eru í óreiðu af hálfu ríkisvaldsins
þá liggur ábyrgðin hjá sveitarstjórnarmönnum og forsvarsmönnum
orkufyrirtækjanna.
Orkufyrirtæki verða þess vegna
að sýna hófsemd í verkum sínum
og forðast að sækjast eftir rannsóknar- og virkjanaleyfum á svæðum sem hafa óumdeilt náttúruverndargildi. Brennisteinsfjöll á
Reykjanesskaga eru dæmi um
slíkt svæði þar sem enginn efast

um náttúruverndargildi
þess.
Ríkisstjórnarflokkarnir hafa
enn ekki komið
þessu svæði á
náttúrverndarskrá eins og vera
ber og því er enn
'5..!2
talsverð hætta á
36!6!233/.
að þessu einstaka
ósnortna svæði verði spillt.
Höfundur sækist eftir 1. sæti á
lista Samfylkingar í Suðvesturkjördæmi. (Greinin í heild á visir.is)

Hvað er ég að vesenast í pólitík?
5-2¨!.
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á, hvað er maður að brölta þetta
í pólitík. Það hafa einhverjir
spurt að þessu og flestir hvatt mig
til dáða. Ég hef starfað í kringum
stjórnmál í 17 ár, þá mest í bæjarpólitík, og fannst mér kominn tími
á að stíga skrefið og taka þátt í
prófkjöri
fyrir
alþingiskosningar.
Helsta
ástæðan
fyrir framboði mínu
er sú að
mér finnst
mannlegi
þátturinn
*%..µ ¶«2+!4,!
hafa
-!'.²3$«44)2

gleymst, mér finnst hreinlega
ríkisstjórnin hafa gleymt hinum
almenna borgara. Það er svo mikil
klikkun hérna, á meðan einstaklingar þiggja svimandi há laun eru
aðrir sem reyna að lifa af innan
fátæktarmarka. Það á enginn að
þurfa að vera fátækur á Íslandi í
okkar ríka þjóðfélagi, en þetta er
jú takturinn, þeir ríku verða ríkari
á meðan fjárhagsáhyggjur aukast
til muna hjá stórum hópi.
Þessi mál hér að ofan eru bara
nokkur þeirra mála sem ég mun
berjast fyrir. Atvinnumál, menntamál, málefni fjölskyldunnar og
samgöngumál eru líka mál sem
brenna á mér.
Höfundur er þroskaþjálfi og
sækist eftir 3.-5. sæti í prófkjöri
Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi. (Greinin er birt í heild á
visir.is)

Úr fílabeinsturninum Kjarklaus
ráðherra
5-2¨!.
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tjórnmálamenn sem og aðrir
verða að horfast í augu við
nútímann og takast á við framtíðina með opnum huga. Íslenskt
samfélag hefur einfaldlega
breyst á undanförnum árum og
þó svo að fiskurinn hafi bókstaflega brauðfætt
þjóðina um áratugaskeið þá er
öldin
önnur.
Framleiðslulandið
Ísland
hefur hægt og
sígandi
siglt
upp að hlið ann'5..!2 !8%,
arra vestrænna
!8%,33/.
þjónustusamfélaga og störfum á sviði þjónustu
fjölgar ört á kostnað starfa í
framleiðslu. Þetta kann að
hljóma annarlega í eyrum þeirra
sem hafa um áratugaskeið hlustað á þjóðarleiðtoga okkar tala
um sjávarútveginn eins og hann
sé forsenda þess að á Íslandi
geti þrifist nokkuð líf en staðreyndin er sú að hlutdeild sjávarútvegs í þjóðarbúskapnum fer
minnkandi með hverju árinu.
Til að setja þetta í skiljanlegan
búning má nefna að árið 2005
fluttu Íslendingar út þjónustu
fyrir 120 milljarða króna en
sjávarafurðir fyrir 110 milljarða.

,ANDFLËTTA FRUMKVÎÈLAR
Þegar kemur að forsendum hagvaxtar er nýting náttúruauðlinda almennt álitin tvíeggjað
sverð. Við þekkjum auðvitað
dæmi um þjóðir sem búa yfir
mjög ríkulegum náttúruauðlindum og miklum auðæfum en þó
það hljómi kannski undarlega þá
hefur auðlindasnauðum þjóðum
almennt vegnað betur en þeim

auðlindaríku. Ein meginástæða
þess er sú að mikil áhersla á nýtingu
náttúruauðlinda
leiðir
gjarnan til þess að raungengi
gjaldmiðilsins verður svo hátt
að aðrar atvinnugreinar blæða
og ná sér jafnvel mjög illa á
strik. Þannig er í raun fjölbreyttu atvinnulífi fórnað fyrir
skammvinnan hagvöxt. Flótti
íslenskra hátæknifyrirtækja úr
landi ætti því kannski ekki að
koma neinum á óvart, nema þá
kannski ráðamönnum sem virðast ekki vilja skilja það sem
fræðimenn hafa ítrekað bent
þeim á í þessum efnum.

&YRRV SEÈLABANKASTJËRI SETUR UPP
G¹FULEGAN SVIP
Ungt íslenskt athafnafólk ætlar
ekki að sigla aftur til fortíðar og
fara að byggja hér upp einhæft
iðnaðarsamfélag í takt við það
sem þekktist í hinum vestræna
heimi fyrir áratugum síðan. Við
verðum að taka fram fyrir hendurnar á mönnum sem telja það
rétta leið, hversu gáfulegir sem
þeir kunna að vera í máli sínu,
fyrrum seðlabankastjórar eða
hvaða titil sem þeir bera fyrir
sig í fílabeinsturni sínum.
Við þurfum að skipta um stjórnvöld og breyta um stefnu á
þjóðarskútunni - á meðan það er
enn möguleiki. Við verðum að
leiðrétta þann misskilning sem
hefur gert sig heimakominn í
huga þessara valdamiklu manna
sem telja að framtíð okkar byggi
á því að við sameinumst um það
eitt að kreista út úr okkar fögru
náttúru hvern einasta blóðdropa. Ég vil ekki kannast við
þá stefnu.
Höfundur er viðskiptafræðingur
og gefur kost á sér í 4.-5. sæti í
prófkjöri Samfylkingarinnar í
Suðvesturkjördæmi. (Greinin í
heild er birt á Visir.is)

5-2¨!.
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rið 2002 hættu flestir heilsugæslulæknar hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Upp úr því
fóru bæjaryfirvöld fram á það við
heilbrigðisráðherra, sem þá var
Jón Kristjánsson, að gerður yrði
þjónustusamningur við Grindavík
um að Grindavíkurbær gerðist
reynslusveitarfélag
í
rekstri
heilsugæslu.
Eftir 2 ára vinnu með heimsóknum í ráðuneytið og bréfaskiptum
kom loks svar frá ráðuneytinu þar
sem segir að Grindavíkurbær verði
að semja við Heilbrigðisstofnun
Suðurnesja um þjónustusamning,
vilji bærinn reka heilsugæsluna.
Þegar eftir því er spurt við
stjórnendur Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja hvort hægt sé að yfirtaka reksturinn á heilsugæslunni
er sagt að það sé hægt en þá þurfi
leyfi heilbrigðisráðuneytis.
Sem sagt pattstaða vegna
ákvörðunarfælni heilbrigðisráðherra.
Síðan gerist það að nýr heilbrigðisráðherra tekur við, Siv Friðleifsdóttir. Eftir margra mánaða
árangurslausar tilraunir við að fá
viðtal er sveitarstjórnamönnum
sagt að þeir geti ekki fengið tíma
hjá ráðherra en embættismenn
geti tekið á móti þeim. Þann 3.
október höfnuðu þeir að Grindavík
gerðist
reynslusveitarfélag
í
rekstri á heilsugæslu.
Mér finnst það kjarkleysi hjá
heilbrigðisráðherra að þora ekki
að taka á móti bæjarfulltrúum
sjálf.
Hörður Guðbrandsson sækist eftir
3.-4. sæti í prófkjöri Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi.
(Greinin er birt í heild á visir.is)
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DAGURINN N¹LGAST 3KRIFAÈU NIÈUR
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Smáauglýsingasími
550 5000

Frumlegir
frumbyggjar
Sannur indíánaandi sveif yfir
vötnum á nýlegri tískusýningu í
Sjanghæ.
Litríkar fjaðrir, bogar og höfðingjaskrúð var fátt eitt af því sem líta mátti
á tískusýningu hönnuðarins Ling Yali
á tískuviku í Sjanghæ í Kína í lok
október.
Ling Yali er kínversk og hefur vakið
talsverða athygli undanfarin ár fyrir
fallega hönnun. Hin 29 ára tískuhönnuður hefur meðal annars unnið til
verðlauna fyrir nýstárlega hönnun.
framhald bls. 2

Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is
'L¾SILEGA HÎNNUÈ GRÅMA SEM GEFUR FYRIRS¾TUNNI ¾VINTÕRALEGT ÒTLIT

-9.$#().! 0(/4/3'%449 )-!'%3

;

4REFLAR SEM ERU STËRIR OG
FYRIRFERÈAMIKLIR ERU FLOTTIR Å
VETUR VIÈ SVÎRTU K¹PURNAR
OG LOÈPELSANA

Skólavörðustíg 18

20% afsláttur

í verslunum Hagkaupa

Frábært úrval
af kuldaskóm á alla
fjölskylduna!
st. 36-41

verð 5.990
+ÅNVERSKI HÎNNUÈURINN ,ING 9ALI SËTTI INNBL¹STUR TIL )NDÅ¹NA Å NÕJUSTU TÅSKULÅNU SINNI SEM
HANN SÕNDI ¹ TÅSKUVIKUNNI Å 3HANGAI
&2¡44!",!¨)¨./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3

st. 36-41

verð 6.990

st. 36-41,

verð 11.990
st. 40-46,

verð 6.990

¶ESSARI FYRIRS¾TU SVIPAR HELDUR TIL BLËM
¹LFS EN FRUMBYGGJA

3ANNUR INDÅ¹NI ¹
BOGA OG ÎRVAR
'L¾SILEGT PILS
ÒR SMIÈJU
,ING 9ALI

Fjarðargötu 13-15 • Sími 555-4420
AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
(ÎFÈINGLEG FYRIRS¾TA

=
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3IGLINGATÅSKA FYRIR SUÈR¾NAN SJË
Allra heilagra messa sem er frídagur hér í landi markar ákveðin
þáttaskil í tískuheiminum og um
leið upphaf jólaverslunar. Eftir
tískuvikuna í París og annasaman
októbermánuð er vetrartískan
nánast að syngja sitt síðasta hér í
borg þótt veturinn sé aðeins rétt
að byrja. Reyndar eru sum tískuhús fórnarlömb velgengni sinnar
eins og Chanel svo dæmi séu
tekin. Þar eru skápar tómir og
töskur frá því í sumar eða frá
síðasta vetri teknar fram til að
fylla upp í götin í hillunum. Svo
mikil hefur salan verið að allar
vinsælustu töskurnar eru löngu
uppseldar og þær sem voru
afhentar seinna frá framleiðendum seljast á nokkrum dögum.
Svona er hungur viðskiptavinanna mikið eftir nýmeti.
Í nóvember er það „skemmtisiglingatískan“ eða „cruiselínan“ sem tekur völdin hjá tískuhúsunum. Það er hásumarlína
um miðjan vetur sem, eins og
nafnið gefur til kynna, var í upphafi hugsuð fyrir þá sem fara í
siglingar á suðlægar slóðir til að
stytta veturinn. Cruise-línan er
því fyrir vikið litrík og í henni er
oft mikið notað af pallíettum og
semelíusteinum frá Swarovski.
Því er hún einnig tilvalin til að
nota í kampavínsteiti í kringum
jól og áramót.
Stærstu hönnuðir tískuheimsins leita sífellt leiða til að koma
viðskiptavinum sínum á óvart og
það sem sumir þeirra gera um

þessar mundir er að færa „readyto-wear“ nær hátískunni með
gríðarlegri vinnu við útsaum,
plíseringar og alls kyns skraut.
Þetta hefur Alber Elbaz mikið
gert hjá tískuhúsi Lanvin. Þar
geta tugir metra farið í einn kjól
sem unnið er að tímum saman
við að búa til fellingar í og plísera, allt í höndunum.
Karl Lagerfeld hefur heldur
ekki verið að hugsa um að spara
vinnutímann við hönnun nokkurra af siglingakjólum sínum að
þessu sinni. Í einum þeirra, úr
hvítu tweedmússlíni, hefur verið
smeygt áprentuðu músslíni í
graffiti-stíl frá útsaumsmeistaranum Lesage, eftir að kjóllinn
hefur verið settur saman úr
nokkrum efnisbútum. Heildarvinnutími við hvern kjól er um
sextíu og sex stundir. Annar kjóll
sem hægt er að ímynda sér að sé
aðeins enn einn lítill svartur kjóll
er með Lesage-útsaumað belti
sem hefur tekið um níutíu og sex
tíma að fullkomna. Verðið er auðvitað í takti við vinnuna og kosta
þessir kjólar á milli átta og tíu
þúsund evrur. Það er reyndar
annað einkenni á siglingatískunni að ekki eru mörg eintök af
hverri flík fyrir sig svo þessir
kjólar verða strax í byrjun hálfgerðir safngripir og ekki ólíklegt
að þeir verði einhvers staðar í
„vintage-búðum“ í öðru lífi eftir
einhver ár.
BERGTHORBJARNASON WANADOOFR

.ÕR FARÈI FR¹ #LINIQUE
&R¹ #LINIQUE ER KOMINN NÕR SILKIMJÒKUR PÒÈURFARÈI
SEM ÖEKUR HÒÈINA ¹KAFLEGA VEL ¶ESSI FARÈI ER LÅKA
SÁRLEGA HENTUGUR MÎRGUM ÖAR SEM ÖAÈ SKIPTIR EKKI
M¹LI HVORT HÒÈIN ÖÅN ER LJËS EÈA DÎKK YFIRLITUM ¶ETTA
GETUR KOMIÈ SÁR VEL FYRIR Ö¾R SEM NOTA BRÒNKUKREM ÖVÅ
Ö¹ ER HÒÈLITURINN STUNDUM MISJAFN FR¹ M¹NUDEGI TIL
FÎSTUDAGS ¥ ÖESSUM NÕJA FARÈA SEM HEITIR 0ERFECTLY
REAL COMPACT MAKEUP ER ENGIN OLÅA ÖANNIG AÈ HÒÈIN
HELDUR JÎFNUM LIT ALLAN DAGINN &ARÈINN ER OFN¾MIS
PRËFAÈUR OG ALGJÎRLEGA LAUS VIÈ ILMEFNI

Comb and Care
Flókasprey
Auðvelt í notkun frábær árangur
(Lúsaforvörn) Lúsin helst
síður í vel hirtu hári.
Inniheldur rósmarín sem
fælir lúsina frá.

kynningar í Lyf og Heilsu
Fimmtudagur 2. nóvember frá kl. 14-17 – Mjódd
Föstudagur 3. nóvember frá kl. 15-18 – Austurver
Fimmtudagur 16. nóvember frá kl. 15-18 – Melhagi
Laugardagur 18. nóvember frá kl. 13-16 – JL Húsið
Föstudagur 24. nóvember frá kl. 16-19 - Kringlan 1. hæð

Fæst í apótekum og Hagkaupum
um land allt

AUGLÝSINGASÍMI

XSTREAM DESIGN AN 06 10 005

550 5000
Það er full ástæða til
Um þessar mundir höldum við
upp á sjö ára afmæli verslunarinnar.
Njóttu þess með okkur

Fjörður •AZ_gZkÛk÷b

565 7100
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Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

NÝTT!!

Plokkari með ljósi

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

Er þér kalt á
höndunum?

&ÎTIN VORU FR¹ '+ 2EYKJAVÅK OG TÎLVURNAR
FR¹ )/$ EHF

Úrval af ítölskum og
dönskum gæðahönskum
fyrir dömur og herra

Tölvutískusýning

3J¹ÈU S¾TU TÎLVUNA MÅNA

.ÒTÅMALEGUR MEÈ TÎLVU Å TÎSKU

Tölvur kynntar á nýstárlegan
hátt.

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

Acer á Íslandi og IOD stóðu fyrir
nýstárlegri tískusýningu í vöruhúsnæði IOD í síðustu viku. Þar
var verið að kynna nýja línu af
Acer búnaði. Það var gert með
því að halda tískusýningu þar
sem fyrirsætur frá Eskimo gengu
um í fötum frá GK Reykjavík og
höfðu sem aukahluti nýjustu
tæknina. Undir spilaði DJ Daddi
Diskó.
„Þetta er hugmynd sem varð til í
umræðu Ásgeirs framkvæmdastjóra og mín fyrir rúmu ári.
Okkur langaði til að kynna Acer
og kynna tölvur á einhvern nýstárlegan hátt,“ segir Halla S.
Margrétardóttir Haugen hjá
markaðsdeild
IOD.
Tilefni
sýningarinnar var síðan að forstjóri Acer Benelux, Hr. Marc
Pauly, var að koma í fyrstu heimsókn til IOD sem er dreifingaraðili Acer á Íslandi.
„Gestunum sem var boðið eru

GLEÐIN BYRJAR Í DAG
GYLLTI KÖTTURINN 1 ÁRS 4. NÓVEMBER

25%

%NGINN ER MAÈUR MEÈ MÎNNUM NEMA
HANN EIGI FARTÎLVU

AFSLÁTTUR AF
VÖLDUM VÖRUM

vanir að skoða tölvur í hillum og á
stöndum á sýningum og er óhætt
að segja af viðbrögðum þeirra að

dæma að þessi nýja aðferð sló í
gegn,“ segir Halla en lögð var
mikil áhersla á flotta umgjörð.

Heildsölu lagersala
K > C I6 < :  8 A D I = > C <

50-90% afsláttur!!
Fyrstur kemur, fyrstur fær!
Komið tímanlega því takmarkað
magn er til af öllum vörum

Opnunartími
Fimmtud. 14-20
Föstud. 14-20
Laugard. 10-18
Sunnud. 11-17
Mánud. 14-20

ZO-ON Iceland
AUSTURSTRÆTI 8 •534 0005 •HALLO@GYLLTIKOTTURINN •WWW.GYLLTIKOTTRUINN.IS

Nýbýlavegur 18
(gengið inn Dalbrekku megin)

2.-6. nóvember 2006

Útivistarjakki
Barnaúlpur
Skíðabuxur
Flíspeysa
HiTec Golfskór
Fótboltaskór

Listaverð
29.990
8.900
15.900
12.990
12.990
13.990

Útsöluverð frá
11.900
3.900
7.900
5.900
5.900
5.900

Einnig mikið úrval af:
Skíðafatnaði, Útivistarfatnaði, Golffatnaði, Íþróttafatnaði,
Brettafatnaði, Barna-, unglinga- og fullorðinsstærðir
Við rýmum til á lagernum fyrir nýjum vörum.
Við seljum því eldri lager og sýnishorn á ótrúlegu verði!

&)--45$!'52  NËVEMBER 

Sofia Coppola heillar marga
Sú kona sem er á allra manna vörum
í Bandaríkjunum í dag er leikkonan
og leikstjórinn Sofia Coppola sem
færði okkur myndir eins og Lost In
Translation og er nýbúin að frumsýna mynd um spillta franska
stelpu.
Þessi hæfileikaríka dóttir leikstjórans Francis Ford Coppola
hefur verið rómuð erlendis fyrir
mjög fágaðan fatasmekk. Hún
hefur verið kölluð best klædda
konan í Bandaríkjunum af mörgum tískuspekúlöntum og fatahönnuðurinn Marc Jacobs nefndi
tösku eftir henni. Engin furða,
þar sem Sofia var lærlingur hjá
Marc og hefur hann kallað hana
gyðjuna sína. Reyndar er oft sagt
að hún fari ekki út úr húsi án þess
að vera í kjól en það eru bara sögu-

Geisha á
gallabuxum

sagnir sem við skulum ekki staðfesta.
Eins og nýjasta myndin hennar
Marie Antoinette sem gerist í
Frakklandi á sautjándu öld einkennist stíll Sofiu af klassískum sniðum
en samt einföldum sem hvaða kona
getur apað eftir. Til að taka upp
hennar stíl mælum við með:
1. Ökklasíðum kjólum í svörtu og
hvítu.
2. Ermastuttum peysum sem byggja
á klassískum peysum frá lokum
18. aldar.
3. Perlum, alltaf klassískt og klikkar
aldrei.
4. Röndóttum Navy bolum. Helst
síðum sem ná niður fyrir mitti.
5. Setja eitthvað sætt á kjólinn. Til
dæmis slaufu eins og Sofia gerir.
ËHË

'R¹R OG SVARTUR KJËLL MEÈ HERMANNA
SNIÈI

NEYTENDUR
HAFA TALAÐ SÍNU MÁLI!

”Þetta er aðeins brot
af tilboðsvörum
helgarinnar”

Um leið og við viljum þakka viðskiptavinum okkar fyrir frábærar móttökur á
opnunarhelgi Sappos viljum við óska neytendum til hamingju með því að stuðla
að „VERÐLÆKKUN TIL FRAMBÚÐAR” í skóm & fylgihlutum! Sappos stendur við
sitt og býður áfram frábæra vöru á verðum sem hingað til hafa eingöngu átt heima
erlendis . . . Kæru neytendur, njótið vel.

2500 kr.

1500 kr.

Stærðir: 40-46
Litir: svartur

1000 kr.

(ÁR M¹ SJ¹ BUXNASK¹LM HÎNNUÈARINS
&LORU :ETA SEM ¹ DÎGUNUM M¾TTI ¹
SÁRSTAKAN TÅSKUVIÈBURÈ Å ,OS !NGELES ÖAR
SEM VEITT VORU VERÈLAUN OG VIÈURKENN
INGAR FYRIR FRAMÒRSKARANDI HÎNNUN ¶AÈ
ER EKKI ANNAÈ H¾GT AÈ SEGJA EN AÈ
PALLÅETTUGEISHAN SÁ FLOTT ¹ GR¹UM GALLA
BUXUNUM OG VESKIÈ OG FINGURSKRAUTIÈ
FARA VEL VIÈ

Chip Skip
Nýtt frá OPI
Finnst þér leiðinlegt þegar naglalakkið fína, (sem þú hafðir töluvert fyrir því að bera rétt á neglurnar), byrjar að flagna? Þá gæti
það nýjasta frá OPI reynst þér vel
því hér er um að ræða naglalakk
sem kemur í veg fyrir að lakkið
flagni af og fyrir vikið endist
liturinn miklu lengur. Berið eitt
lag á hreinar neglur áður en litað
lakk er borið á og neglurnar haldast fínar lengur.

2000 kr.
Frábærir jólaskór

LEÐUR
að innan
og utan

Stærðir: 40-46
Litir: svartur
Dempun í hæl

3000 kr.
Stærðir: 40-46
Litir: brúnn, svartur

2500 kr.
Stærðir: 40-46
Litir: svartur

Stærðir: 36-41
Litir: svartur, brúnn

Frábærir jólaskór

Stærðir: 40-46
Litir: köflóttir

5000 kr.

3000 kr.

Stærðir: 22-30
Litir: svartur, rauður

500 kr.

Stærðir: 22-30
Litir: svartur

Stærðir: 36-41
Litir: gull, svart, grænt

2000 kr.

1500 kr.

Stærðir: 22-35
Litir: svart

Stærðir: 36-41
Litir: brúnn, svartur

2000 kr.

1000 kr.

Stærðir: 30-39
Litir: bleikt, svart

1000 kr.

Stærðir: 36-41
Litir: brúnn, svartur

1500 kr.

Loðfóðraður kuldaskór með rennilás innan á hlið.

2500 kr.
Stærðir: 40-46
Litir: brúnn

2500 kr.
Stærðir: 40-46
Litir: svartur

LEÐUR
að
innan

Stærðir: 24-39
Litir: úrval lita

Stærðir: 36-41
Litir: brúnn

2000 kr.
UNGBARNAGALLAR
Stærðir: 68-92
Litir: rauður, blár

4000 kr.
Stærðir: 36-41
Litir: grár
Vatnsvarinn CON-TEX ®

1500 kr.
EKTA KÁLFASKINN
Dömu- og herrastærðir

300 kr.
Frábært úrval af húfum,
hönskum frá 300 kr.

3KEMMTILEG NÕJUNG SEM KEMUR Å VEG
FYRIR AÈ NAGLALAKKIÈ FLAGNI

Miðhrauni 14 · Garðabæ
Sími 534 5700 · www.sappos.is

Opið fimmtudaga - sunnudaga frá kl. 12 - 19
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0ANTAÈU
JËLAMYNDATÎKUNA
TÅMANLEGA
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-IKIÈ ER LAGT Å EFNIN Å FLÅKUM -ARÅU ,OVÅSU

-9.$

Íslensk hönnun

(AFNARÙRÈI 3  
WWW LJOSMYNDIS

Tískusýning á Skólavörðustíg

Nýtt á Íslandi! NO STRESS

Á kjötsúpudegi sem haldinn var nýlega á Skólavörðustíg var mikið um
uppákomur. Meðal þeirra var tískusýning á fötum Maríu Lovísu fatahönnuðar. „Ég ákvað að vera með sýningu á nýjustu hönnuninni fyrir
veturinn,“ segir María Lovísa sem fannst vel til takast. „Þetta gekk mjög
vel enda fylgdust fjölmargir með.“
María Lovísa notar íslensku ullina mikið í fötum sínum, bæði í kápur og
peysur. Þá ber einnig töluvert á íslensku skinni í hönnun hennar. Fyrirsæturnar í tískusýningunni voru í skóm frá Gallerí Grjóti á Skólavörðustíg.

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Frábært úrval
af leður- og
loðskinnsjökkum
og kápum.

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

&ALLEG PEYSA EFTIR -ARÅU ,OVÅSU

3VARTUR KJËLL HENTAR VIÈ ÎLL T¾KIF¾RI

Fyrir brjóstagjöf
Lykkjufall er verslun með vörur fyrir konur með barn á brjósti.

GELNEGLUR
HANDSNYRTING
FÓTSNYRTING
VAXMERÐFERÐIR
ANDLITSBÖÐ
LITUN OG PLOKKUN
HÚÐSLÍPUN
SÝRUMERÐFERÐIR
FÖRÐUN
TÁSUNEGLUR

Laugavegi 66
Símapantanir: 552 2460

Í dag kl 14 opnar verslunin Lykkjufall í Garðastræti 2, en hún mun
m.a. hafa á boðstólnum fatnað sem
hentar vel konum sem eru með
barn á brjósti. Eigendur verslunarinnar eru hjónin Valdimar Geir
Halldórsson og Sigrún Baldursdóttir, en Sigrún segir að hún hafi
lengi gengið með hugmyndina í
kollinum. „Vinkona mín, sem eignaðist barn, var alltaf í vandræðum
með að gefa brjóst í fjölmenni og
það fékk mig til að velta því fyrir
mér hvort ekki væri sniðugt að
hanna slíkan sérfatnað. Þegar ég
fékk svo styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna lét ég verða af
þessu, setti til dæmis skoðanakönnun inn á Barnaland.is og
heilsugæslustöðvar þar sem ég
rannsakaði afstöðu fleiri kvenna
til þessa máls og eftir að hafa
skoðað þetta svona frá nokkrum
hliðum lét ég af því verða að
undirbúa verslunina og setja
framleiðslu af stað.“
Sigrún ætlar fyrst og fremst að
bjóða upp á hönnunarvöru, sem er
heppileg fyrir brjóstagjafatímabilið, en hentar líka vel fyrir og
eftir meðgöngu. „Fatnaðurinn er
samt aðallega hannaður með það
í huga að gera brjóstagjöfina
sem þægilegasta, sérstaklega á
almannafæri, því ekki þarf að
fletta upp um sig og sýna maga,“
segir Sigrún. Hún bætir því við að
í versluninni standi líka til að selja
fleira en fallegar prjónapeysur.
„Við ætlum líka að vera með
ýmsar handunnar hönnunarvörur

'ËÈUR OG HLÕR JAKKI FYRIR VETURINN

Varasalvi
fyrir stráka
Dúnmjúkar varir dáðadrengja.
Stundum horfa menn á varir
kvenna og hugsa hversu gott væri
að fá að kyssa þær. En hvað með
þá sjálfa? Eiga ekki strákar líka að
hafa mjúkar varir? Clarins hefur
sett á markaðinn varasalva sem er
sérstaklega hannaður fyrir stráka,
en hann glansar hvorki né klístrast og hefur ekkert bragð. Slíkur
varasalvi er alveg nauðsynlegur
ef halda skal í skíðaferðir, en einnig
hentar þetta vel dags daglega til
að koma í veg fyrir sár og flagnaða húð á vörunum.

6ALDIMAR OG 3IGRÒN OPNA VERSLUNINA
,YKKJUFALL Å DAG

svo sem barnaleikföng, handunnar
bækur, fylgihluti, myndaramma
og flottar töskur.“
Lykkjufall er í húsnæði beint á
móti Heilsugæslustöð miðbæjar,
þar sem ungbarnaeftirlit fer fram.
Sigrún segir að staðsetningin hafi
ekki ráðið úrslitum um þá ákvörðun að opna verslun sem sérhæfir
sig í fatnaði fyrir nýbakaðar
mæður, „Þetta atvikaðist bara
þannig að þetta húsnæði var laust
og staðsetningin alveg einstaklega
heppileg.“
Verslunin verður opin mánudaga til föstudaga frá 13-18, laugardaga 12-16, en lokuð á miðvikudögum.
MHG FRETTABLADIDIS

6ARASALVI FR¹
#LARINS SÁRSTAK
LEGA STÅLAÈUR INN ¹
STR¹KA
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Ný hárgreiðslustofa á besta
stað í bænum
Hárgreiðslustofan Mólekúl var
opnuð fyrir skemmstu á Vegamótastíg 4.
„Þetta er hárgreiðslustofa og hjá
okkur starfar naglasérfræðingur,“ segir Rúna Magdalena Guðmundsdóttir. „Hér er fagleg ráðgjöf og þjónusta í fyrirrúmi. Þá
notumst við eingöngu við hágæðavörur, liti og skol frá Matrix og
sjampó, næringu og uppbyggingarefni frá L´Oreal og Paul
Mitchell.“
Mólekúl var opnuð föstudaginn

13. október síðastliðinn og segir
Rúna hlæjandi frá því að þær Sigrún Garðarsdóttir, sem á einnig
hlut í stofunni, hafi ekki látið hjátrú standa í vegi fyrir því að sú
dagsetning skyldi verða fyrir valinu.
Að sögn Rúnu hafa viðtökur við
Mólekúli farið fram úr öllum
væntingum en næsta kvöld verður
heljarinnar partíi slegið upp í
húsakynnunum til að fagna opnuninni. Viðbúið er að partíið verði
fjölmennt, enda hafa þær Rúna og
Sigrún getið sér góðs orðs í bransanum.

Auk þess er Mólekúl á besta
stað í bænum, nánar tiltekið á milli
Vegamóta og Ölstofu Kormáks og
Skjaldar, þar sem hárgreiðslustofan Mojo var áður til húsa.
RVE

&R¹ VINSTRI 2ÒNA -AGDALENA (ULDA
"JÎRK 'UÈMUNDSDËTTIR NAGLASÁR
FR¾ÈINGUR SEM ER MEÈ AÈSTÎÈU ¹
-ËLEKÒL OG 3IGRÒN &2¡44!",!¨)¨!.4/.

Náttúrulegt
Gyllt rönd á augun ásamt
gegnsæjum augnskugga á fyrirsætum Valentinos.
Á myndinni má sjá fyrirsætu sem
var förðuð af snyrtisérfræðingi
tískuhönnuðarins Valentino. Hér er
lagt upp úr náttúrulegu útliti og til
þess voru notaðir gegnsæir litir á
augu og kinnar og rauður, léttur
varalitur. Hörundið er matt, en gyllt
rönd var sett á augnlokin og á brúnir efri vara. „Hárið er tekið saman í
hnút aftan á hnakka, en ekki of
snyrtilega. Þess vegna er það túperað fyrst og svo snúið upp. Rauða
hárbandið er svo til að draga athyglina að andlitinu,“ sagði Pat
McGrath, hárgreiðslukona hjá
Valentino, um hárstíl fyrirsætunnar.

&ALLEG FÎRÈUN SEM ER HVORKI OF ¹BERANDI
NÁ OF LÅTIL

Blómasprengja
Victor og Rolph kynna nýjan
ilm á markaðinn.
Belgísku hönnuðurnir vinsælu
spila hér út sínu nýjasta trompi;
ilmvatni sem ber heitið Flower
Bomb. Þessi ilmur á eflaust eftir
að verða sígildur líkt og Chanel 5
eða Shalimar því hver sem af
honum lyktar segir einfaldlega
ahhhhh ... Ilmurinn góði fæst eingöngu í Debenhams, Smáralind.

NÝ VERSLUN!
NÝJAR VÖRUR
FRÁBÆRT ÚRVAL
AF JAKKAFÖTUM OG YFIRHÖFNUM
Laugavegi 7 • Sími: 551 3033

"LËMASPRENGJAN EÈA &LOWER "OMB NÕI
ILMURINN FR¹ 6ICTOR OG 2OLPH

;

=

,YKLAKIPPA SEM ER STËR OG FYRIRFERÈAMIKIL ER ËLÅK
LEGRI TIL AÈ TÕNAST Å TÎSKUNNI EÈA INNI ¹ HEIMILINU

Fyrir endurnærandi svefn
Úrval af gæðarúmfatnaði
Margar gerðir og margir litir

Skólavörðustíg 21 • Sími 551 4050 • Reykjavík

(¹RGREIÈSLUKEPPNI ¹RIÈ  ,JËSMYNDASAFN 2EYKJAVÅKUR

Láttu stækka gamla ljósmynd
Gamlar íslenskar ljósmyndir hafa löngum heillað marga.
Hjá Þjóðminjasafninu og Ljósmyndasafni Reykjavíkur er að
finna gríðarlegt safn mynda sem
almenningur getur fengið að
skoða. Sjái menn svo mynd sem af
einhverjum ástæðum heillar, er
hægt að láta stækka hana upp og
kaupa gegn sanngjörnu verði.
Slíkar myndir eru tilvaldar sem
afmælis- eða jólagjafir, en svo má
líka kaupa fallega ljósmynd til að
hengja upp í stofunni eða hvar
sem er á heimilinu. Hafi amma þín
einhverntíma birst opinberlega á
ljósmynd, (t.d. þar sem hún ung að
árum heilsar forseta eða syngur á

6%2¨3+2 &92)2 34++!.)2 (* ¶*«¨-).*!3!&.)
0LASTPAPPÅR OG TÎLVUPRENTUN
-YNDASALA
X CM
X CM
X CM
X CM
X CM
X CM
X CM

skemmtun), gæti verið að sú ljósmynd leynist í öðru hvoru safninu.
Að fá slíka gjöf, myndi eflaust
laða fram undrunarsvip og kæti
hjá ömmu gömlu, enda um sérstaklega persónulega og skemmtilega gjöf að ræða.
Myndabanka Ljósmyndasafns
Reykjavíkur er að finna á Netinu
undir vefslóðinni http://ljosmyndasafnreykjavikur.is, en vilji menn
finna myndir hjá Þjóðminjasafni
þarf að hafa samband við myndasafn í síma 5302200. Að auki má
senda tölvupóst á thjodminjasafn@thjodminjasafn.is

6%2¨3+2 &92)2
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MHG FRETTABLADIDIS
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 B¾JARHLAÈI 'RÅMSSTAÈIR ¹ 'RÅMS
STAÈAHOLTI +ARËLÅNA -AGNÒSDËTTIR LEIKUR
¹ FIÈLU ²R EINKASAFNI -AGNÒSAR +ARLS
0ÁTURSSONAR OG )NGIBJARGAR -AGNADËTTUR
,JËSMYNDASAFN 2EYKJAVÅKUR

3PEGILL ¹ GANGINN
6%)4)2 ")245  $)--! 34!¨)

6/44!6²,
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4OPPHLA¦IN
 KG AF ¡URRUM ¡VOTTI
6INDUR VEL
&LJØT A¦ ¡VO
3PARNEYTIN
4EKUR HEITT OG KALT VATN

$!,6%') C q  +»0!6/')
3¶-)   q 7772!&6/252)3

3TIGAGANGAR GETA OFT VERIÈ DIMMIR OG
DRUNGALEGIR /FTAST ERU GLUGGAR VIÈ
STIGAGANGA EN ¹ MILLI H¾ÈA ERU ÖEIR
AÈEINS LÕSTIR UPP MEÈ RAFMAGNSLJËSI
SEM GERIR Ö¹ DÎKKA 4IL AÈ NÕTA DAGS
BIRTUNA FYRIR ALLAN GANGINN ER SNIÈUGT
AÈ SETJA UPP SPEGLA 3PEGILLINN ÖARF
AÈ VERA ÖAÈ STËR EÈA H¹R TIL ÖESS AÈ
HANN ENDURKASTI BIRTUNNI FR¹ GLUGG
UNUM 'OTT ER AÈ HAFA HANN Å SÎMU
LÅNU OG STIGAHANDRIÈIÈ OG RAMMA
SPEGILSINS Å STÅL VIÈ ÖAÈ

¶ESSI STIGAGANGUR ER Å ART NOVEAU STÅL ÖAR
SEM HANDRIÈIÈ OG SPEGILLINN HLYKKJAST
EFTIR VEGGNUM
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Ef mannslífið væri jafn
hátt skrifað og mitt
væri heimurinn betri.

Munaðarlausu börnin
samglöddust mér þegar
ég var ættleiddur.

Við og þorskseiðin
skiptum ljósátunni
jafnt á milli
okkar.

Svíar selja
hríðskotabyssur
en elska
okkur.
3NÒRUFLËÈ GETUR VALDIÈ MÎRGUM HÎFUÈVERK

Rafmagns- og snúruflóð heimilanna
út af því. Þegar farið er í lengri
ferðalög er þetta sérstaklega mikilvægt. Gamlar og trosnaðar rafmagnssnúrur þarf að endurnýja
því þær geta skapað eldhættu. Þar
sem börn eru á heimilum ættu rafmagnssnúrur ekki að hanga niður
á gólf eða liggja eftir gólfinu þar
sem barnið getur náð til þeirra og
togað yfir sig þunga hluti. Einnig
getur verið gott að fjarlægja
ónauðsynlegar
framlengingarsnúrur og fjöltengi eða koma þeim
fyrir í veggfestingum eða öðrum
snúrugeymslum eins og snúruhjólum, eða gormum. Ágætis
snúrugeymslur og lausnir, að
gerðinni Rabalder, fást í verslunum IKEA. Í flestum rafvöru- og
húsgagnaverslunum eru svipaðar
lausnir í boði. Dæmi eru um að
gæludýr hafi nagað rafmagnssnúrur, sérstaklega nagdýr sem
eru höfð laus eða kettlingar og
hvolpar að leik. Við þetta geta
dýrin slasast og skapað eldhættu
ef ekki upp kemst um skemmdina.
Einnig þarf að athuga allar rafmagnsleiðslur ef vitað er um
músa- eða rottugang í húsum.
Þessar öryggisvörur er hægt að
fá víða svo sem í barnavöruverslunum, lyfjaverslunum, matvöruverslunum, byggingavöruverslunum
og húsgagnaverslunum.
Heimildir og
nánari upplýsingar: IKEA www.
ikea.is,
Landsbjörg www.landsbjorg.is, Lýðheilsustöð-www.
lydheilsustod.is.

Í tilefni af því að 70% þjóðarinnar
eru fylgjandi hvalveiðum veitum við
allt að 70% afslátt af rúmum og sófum!
Andstæðingar hvalveiða sem eru 10% fá 10% afslátt.

Félagar!
öll dýr eru jöfn en
sum eru jafnari
en önnur.

© Egozentric Designs

Hro… Zzzz

Ég fæ að vera í
Greenpeace
sófa!

rumogsofi.is

Opið virka daga 12 – 18, laugardaga og sunnudaga 11 – 17

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

-ULTIPOT ER GEYMSLUSTAÈUR MILLISTYKKI
OG LJËS ALLT Å SENN FYRIR Ö¹ SEM ÖOLA EKKI
SNÒRUFLËÈ -ULTIPOT F¾ST Å ,UMEX

%INSTAKAR INNRÏTTINGAR
HANNA¡AR A¡ ¤ÓNUM ¤ÚRFUM
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Flestir kannast við rafmagnssnúrur í hrúgu á gólfinu, sérstaklega í
stofunni þar sem ótal raftæki eiga
heima. Það getur verið erfitt að
komast að til að þrífa undir öllum
þessum snúrum, en rafmagnið
getur líka ógnað öryggi heimilisfólksins og gæludýra. Hér eru
nokkur ráð um frágang á rafmagni
og snúruflóðinu.
Það er nauðsynlegt að allar rafmagnslagnir heimilisins séu í lagi
og algert skilyrði að allar raflagnir á baðherbergi og þvottahúsi séu
jarðtengdar þar sem vatn getur
leitt rafmagn. Lekastraumsrofi
þarf að vera til staðar og hann
þarf að vera í lagi. Rofinn ásamt
jarðtengingu raflagna er öruggasta vörnin gegn raflosti. Innstungur á heimilinu þurfa einnig
að vera heilar og vel festar í vegginn. Öryggislæsingar draga verulega úr slysahættu og fást í nokkrum gerðum. Allar nýrri innstungur
eru með innbyggðar öryggislæsingar eða skífur þar sem lokað er
fyrir götin og henta vel fyrir innstungur sem eru í stöðugri
notkun. Fyrir innstungur sem eru sjaldan
eða aldrei í notkun
má setja á lok sem
þarf að taka út ef á
að nota innstunguna.
Fáið ráðgjöf fagmanna
ef þið eruð ekki viss.
Stærstu rafmagnstækin er gott
að taka úr sambandi á kvöldin,
eða nota fjöltengi með rofa á.
Öruggast er þó alltaf að taka
úr sambandi, sérstaklega þegar farið
er að heiman. Oft
fara rafmagnstæki
aðeins í dvala og það
eru dæmi um að kviknað hafi í út frá tækjum

Enginn fer til
Spánar því þar eru
NAUTABANAR.
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-ERKILEGAR EYJAR OG -ÎRTUVÎNDUR
Út af ströndum Afríkuhornsins þar sem Sómalía
skagar úr í Indlandshaf er dálítill eyjaklasi sem
nú tilheyrir ríkinu Jemen á Arabíuskaga. Eyjarnar
eru fjórar, en aðeins þrjár í byggð. Eyjar þessar
hafa verið aðskildar meginlandi Afríku í meira
en sex milljónir ára og vegna þessarar löngu
einangrunar hefur þarna myndast afar einstætt
gróðurríki með fjölda tegunda sem hvergi er að
finna annars staðar á jarðarkringlunni, þótt flóra
eyjanna hafi í grundvallaratriðum þróast út af
þeim plöntum sem algengar voru á afríska
meginlandinu í lok Júratímabilsins. En á meðan
stórir grasbítar röguðu um fastalandið og stýrðu
beint og óbeint gróðurframvindunni þar, fengu
eyjaplönturnar frið fyrir slíkum gestum og gátu
þroskast óáreittar í þá átt sem aðstæður á eyjunum buðu upp á. Stóra grasbíta, eða aðrar stórar
skepnur var þar ekki að finna fyrr en fólk fór að
flytjast til eyjanna fyrir svo sem tvö- til þrjúþúsund árum. En eyjaskeggjar, siðir þeirra og sérstakir lifnaðarhættir eru ekki til umfjöllunar hér,
þótt full ástæða væri til vegna þess að hvergi í
heiminum mun vera til jafn löng, samhangandi
saga um virka stjórnun á nýtingu náttúruaðlindanna með sjálfbærnina að leiðarljósi.

Kâso!ph!hmfs!fig!.!Tlûuvwphvs!2I
Cbslbswphtnfhjo!!.!!T;!69!69!:11
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Mikið úrval af
gjafavörum
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3ËL SANDUR OG SVÎL FJÎLL
Stærsta eyjan heitir Sókotra, eða Soqotra eins og
heimamenn vilja að ritað sé á latínuletri, og liggur
frá vestri til austurs. Íbúarnir eru um 40.000.
Eyjan er á stærð við Reykjanesskagann en á köflum mun hálendari, því að til beggja enda hennar
eru háir fjallaklasar með fjallatoppum í 1500
metra hæð yfir sjávarmáli. Láglendið er mest
sandar og sólbakaðar sandsteinsklappir en fjallakjarninn er úr hörðu graníti. Á sólbökuðu láglendinu er fremur þurrt og regnskúrir sjaldgæfar.
Gróður þar er kyrkingslegur. Margar plöntutegundirnar safna vatnsforða í rótarhnýði djúpt í
jörðu, eða þá að þær vaxa eins og tré og belgja
bolinn út sem einskonar vatnsforðabúr sem fyllt
er á eftir hverja skúr. Upp til fjalla dregur ský að
fjallatoppunum og þar rignir meira. Í hlíðunum
er strjáll runnaskógur sem gefur undirgróðri
skjól fyrir sterkustu sólargeislunum. Árstíða
gætir þarna: Mestan part ársins gassar sólin yfir
guma og grundir, en svo kemur svalur árstími
þegar kaldir hafstraumar að sunnan mæta hlýju
lofti norðan að. Þá verða nöprustu dagarnir þarna
eins og mildir júlídagar í úrkomusumri hjá
okkur.
'ËSENLAND PLÎNTUSAFNARA
Í þetta umhverfi hafa vestrænir garðyrkjumenn
sótt fjölda plöntutegunda sem við könnumst við
sem pottaplöntur. Flestar þeirra eru eftirsóttar
af söfnurum vegna þess hversu „skrýtnar“ þær
eru, en aðrar hafa verið vinsælar blómplöntur í
fjölda áratuga. Sem dæmi má nefna jólabegóníuna sem var „jólablómið“ áður en jólastjarnan
hafði vinninginn. Nú er jólabegónían sjaldgæf
sjón hér á landi, þótt enn sé hún mörgum jólavæmnum Norðmönnum jafn mikilvæg og jólatréð. Aftur á móti hefur mörtuvöndur átt vaxandi
viðtökum að fagna hérlendis síðustu áratugina.
Mörtuvöndurinn er afar nett og þybbin einær
jurt frá Sókotru. Þar sprettur hún upp um regntímann og blómstrar bláum, bleikum eða hvítum
blómum. Fellir síðan fræ og deyr þegar rakann
þverr. Mörtuvöndurinn tilheyrir ættkvíslinni
Exacum sem í eru um 60-65 tegundir dreifðar um
tiltölulega mjótt, skeifulaga belti sunnan frá

-ÎRTUVÎNDUR

Zimbabwe norður, austur og suðurum allt til
norðurstrandar Ástralíu. Carl von Linné nefndi
ættkvíslina Exacum. Það er gamalt grískt nafn á
kornblómi. Hann bætti svo um betur og gaf
mörtuvendinum tegundarheitið „affine“ sem
þýðir „næstum því eins og“. En mörtuvöndur er
alls óskyldur kornblómi. Hann er af Maríuvandarætt
og á nokkra ættingja hér uppi á Íslandi.

3TENDUR FYRIR SÅNU
Mörtuvöndur hefur líka verið kallaður „persafjóla“ og ber það alþýðuheiti á mörgum tungumálum, enda þótt hann hafi engin tengsl við
Persíu og sé allsendis óskyldur fjólum. Mörtuvöndurinn er fáanlegur í blómabúðum frá miðju
sumri og fram á haust. Blómgunartími hverrar
plöntu er langur, eða allt að þrír mánuðir. Plönturnar þurfa að standa á fremur björtum stað,
varðar gegn sterku sólskini. Moldinni er best að
halda jafnrakri allan tímann og snotrast er að
klípa sölnuð blóm burt um leið og þau sjást. Það
örvar líka blómgunina. Hægt er að fjölga plöntunum með græðlingum, en þeir skila litlu og lifa
sjaldan af veturinn svo að árleg endurnýjun er
nauðsynleg. Ýmist með innkaupum á nýjum
plöntum eða að ala þær upp af fræi á vorin.
¥ STUTTU M¹LI
¥3, (%)4) -ÎRTUVÎNDUR
0,®.4544 -ARÅUVANDAR¾TTIN 'ENTIANACEAE
6¥3).$!(%)4) %XACUM AFFINE
./4+5. "LËMSTRANDI PLANTA
")245¶®2& -IKIL ËBEIN BIRTA
+*®2()4) 3TOFUHITI  # 
6®+65. (ALDIÈ MOLDINNI RAKRI
5-0/445. «ÖÎRF PLÎNTUNNI FLEYGT EFTIR BLËMGUN
"52¨!2'*®& $AUF BLANDA VIKULEGA ¹ SUMRIN
!,-%..4 6ARIST OFHITUN OG STERKT SËLSKIN &ORÈIST OFVÎK
VUN OG STERKAR ¹BURÈARGJAFIR
&*®,'5. 3¹NING Å MARS p OG GR¾ÈLINGAR Å JÒNÅ
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Ekki bara puntmottur
Góð dyramotta getur komið
sér vel á haustin og veturna
þegar blautt og kalt er í veðri
og snjór og óhreinindi berast
inn með heimilisfólki. Finnbogi
Karlsson í Kjaran selur mottur
sem taka í sig megnið af því
sem á ekki að fara alveg inn á
gólf.
Finnbogi segir að dyramotta sé
ekki það sama og dyramotta og á
meðan sumar geti verið mjög
góðar séu aðrar meira upp á
punt. „Dyramotta þarf náttúru-

lega fyrst og fremst að geta tekið
við slabbinu og drullunni,“ segir
hann.
Í Kjaran má fá góðar
dyramottur sem gera sitt gagn
að sögn Finnboga. „Ég er til
dæmis með mottur sem taka við
níutíu prósentum af óhreinindunum á fyrstu sex metrunum, en
þetta eru mottur úr nælonefni
með vínylefni undir,“ segir
hann.
Mikilvægt er að hreinsa þessar mottur reglulega þar sem þær
taka svo mikið af óhreinindum í
sig. „Það er ágætt að ryksuga
þær reglulega eða fara með þær
og láta hreinsa þær en það má

líka alveg spúla þær og skrúbba,“
segir hann.
Finnbogi segir að ágætt sé að
vera líka með dyramottu fyrir
utan dyrnar ef fólk vill halda
gólfunum alveg hreinum hjá sér.
„Það er ekki verra að vera með
grófari mottur fyrir utan en
gúmmímottur með bursta eru til
dæmis ágætar þar sem situr vel
eftir í þeim og svo erum við með
sautján millimetra þykkan kókosdregil sem er hægt að búta
niður í ágætis mottustærð.“

.YLONMOTTURNAR Å +JARAN F¹ST Å ÕMSUM
LITUM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

¶ESSI LITUR FELLUR VEL AÈ PARKETGËLFI

EMILIA FRETTABLADIDIS

¥ +JARAN F¹ST B¾ÈI BRÒNAR OG SVARTAR
KËKOSMOTTUR

+ËKOSMOTTUR GETA VERIÈ GËÈAR DYRAM
OTTUR

Dönsk dýrð
Maddömurnar er nafn á nýlegri verslun með antikvörur og
skart. Hún er á Eyrarvegi 8 á
Selfossi.
Danskir antikmunir eru uppistaðan í vöruúrvali Maddamanna enda
er önnur maddaman, Helga Salbjörg Guðmundsdóttir, nýkomin
frá Danmörku eftir átta ára búsetu
þar. Hin er móðir hennar, Jósefína
Friðriksdóttir. Þær selja meðal
annars mublur, silfuráhöld og
útsaumaða dúka. Húsgögnin eru
af ýmsum gerðum, allt frá ekta
mahóní-mublum til málaðra vinnukonubekkja með hirslu undir setunni. Stell og ýmsir stakir hlutir
úr postulíni eru líka áberandi og
nú er meira að segja væntanlegt
skart úr sama efni. Helga er kunnug í antikbúðum í Köben og fer
reglulega þangað í innkaupaferðir. Afraksturinn má sjá á heimasíðunni maddomurnar.com og þess
má geta að þær mæðgur taka frá
hluti og senda í pósti eftir pöntunum.

%MALERAÈIR HLUTIR ÒTSAUMAÈIR DÒKAR
OG ALLSKONAR SKEMMTILEGAR VÎRUR ERU Å
-ADDÎMUNUM

(EIMILISLEGUR DISKAREKKI

0RISMAKRËNUR ERU VINS¾LAR

/LOOH&ROOHFWLRQ

;
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'ËÈUR SVEFN ER GULLS ÅGILDI 'ËÈ VENJA ER AÈ F¹ TÅU TÅMA SVEFN AÈ
MINNSTA KOSTI EINA NËTT Å VIKU 'ËÈUR SVEFN HJ¹LPAR LÅKAMANUM AÈ
KOMAST Å JAFNV¾GI OG DAGLEGA LÅFIÈ GENGUR ÖVÅ MUN BETUR FYRIR VIKIÈ

Blanx tannhvíttunartyggjó*
Tyggðu blettina burt og verðu þig gegn tannskemmdum
*Inniheldur m.a. xylitol, natron og heimskautamosa, sem vinna á
tannblettum eftir matarleifar, kaffi, te og nikótín, draga úr
tannskemmdum og gefa ferskan andardrátt.
Fæst aðeins í verslunum Lyf og Heilsu og Lyfjavals
,OVÅSA «SK 'UNNARSDËTTIR DANSKENNARI HJ¹ *3" KENNIR NEMENDUM SÅNUM SPORIN Å DJASSDANSTÅMA EN ÖEIR ERU OPNIR ÎLLU FËLKI
KONUM OG KÎRLUM STELPUM OG STR¹KUM SEM ERU  ¹RA OG ELDRI
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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Nicorette Fruitmint
Nýtt bragð
sem kemur á óvart
Nicorette nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð þegar reykingum er hætt eða þegar dregið er úr
reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávallt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðli. Skammtar eru
einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt, hvort hætta á reykingum eða draga úr þeim. Því ber að
kynna sér upplýsingar um notkun í fylgiseðli. Í fylgiseðlinum eru upplýsingar um: verkun og notkun,
varúðarreglur, mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að lesa áður en lyfin eru notuð, hugsanlegar
aukaverkanir og aðrar upplýsingar. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um
lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall,
óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarleg hjartsláttarglöp eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette
nikótínlyf. Börn yngri en 15 ára, þungaðar konur og konur með barn á brjósti eiga ekki að nota Nicorette
nikótínlyf nema að ráði læknis. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.
Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
Handhafi markaðsleyfis: Pfizer ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatúni 2, Garðabæ. www.nicorette.is

*Tilboðsverð 2006

Hvert skal halda til að dansa?
Að fara á dansnámskeið er frábær leið til að styrkja líkamann og stytta sér stundir í skammdeginu.
Á haustin byrja margir að huga að
hvers kyns dægradvöl. Fólk flykkist á alls konar námskeið sem
ýmist göfga andann, auka á þekkingu og færni eða kenna einfaldlega eitthvað nýtt. Eitt af því sem
hægt er að gera er að skella sér á
dansnámskeið, en í þeim geira er
af nógu að taka. Til dæmis geta
hjón, pör, sambýlingar eða bara
einhleypir tekið dansnámskeið
sem gera það að verkum að auðveldara verður að vekja aðdáun á
gólfinu. Ef upp úr samböndum
slitnar getur karlpeningurinn svo
nýtt sér þessa þekkingu til að
koma sér aftur á séns, því fátt er
betur til þess fallið að heilla konur,
en að vera góður á dansgólfinu.
(Þetta sannaðist t.d. svo um munar
fyrir tæpum þremur áratugum
þegar John Travolta varð kyntákn
á einni nóttu sökum þess hversu
heillandi hann þótti í myndinni um
Laugardagsfárið).
Einstaklingar geta líka farið á
margs konar dansnámskeið. Til
dæmis býður Jazzballettskóli
Báru upp á skemmtileg námskeið
fyrir karla og konur, átján ára og
eldri. Á þeim námskeiðum er
kenndur fjölbreyttur djassdans,
allt frá „lýrískum“ djassdansi, yfir
í dansa á borð við þá sem fólk sér í
tónlistarmyndböndum og þáttunum „So you think you can dance“
sem nú eru sýndir við miklar
vinsældir á sjónvarpsstöðinni
Sirkus. Kennslan hjá JSB fer
fram tvö kvöld í viku, klukkutíma
í senn en námskeiðin standa yfir í
sex vikur og er þemað þá endurnýjað. Tónlistin í tímunum fer
eftir því hvaða þema er notað

*ËN 0ÁTUR ²LFLJËTSSON DANSKENNARI HJ¹
$ANSSKËLA *ËNS 0ÁTUR OG +ÎRU (J¹
HONUM ER TD BOÈIÈ UPP ¹ EINSTAKLINGS
N¹MSKEIÈ OG EINKATÅMA FYRIR PÎR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

hverju sinni, en hægt er að fullyrða að engum ætti að leiðast á
slíku námskeiði. Um þessar mundir
var að fara af stað námskeið í
„commercial“ djassdansi („MTV“
dansar) og í janúarbyrjun hefst
námskeið í ljóðrænum djassdansi
hjá JSB.
Hjá
Dansskóla
Sigurðar
Hákonarsonar eru margs konar
námskeið í boði. Þangað geta einstaklingar komið til að læra magadans, salsa og fleiri suður-ameríska dansa en pörum stendur til
boða að læra almenna samkvæmisdansa þar sem víða er komið við.
Næsta námskeið fer af stað á
mánudaginn, en það mun standa
yfir í fimm vikur og er hugsað
sem undirbúningur fyrir áframhaldandi námskeið sem standa þá
í fjórtán vikur. Kennt er einu sinni
í viku en ef fólk langar til að æfa
sporin er alltaf opið í dansskólanum á laugardagskvöldum frá kl.
20.30 og þangað er öllum frjálst að
mæta.

%DGAR +ONR¹È 'APUNAY ER SKËLASTJËRI
$ANSSKËLA 3IGURÈAR (¹KONARSONAR ¶AR
ER H¾GT AÈ L¾RA MARGS KONAR DANSA
MA MAGADANS OG SAMKV¾MISDANSA EN
¹ LAUGARDAGSKVÎLDUM ERU ALLTAF DANSLEIKIR
Å SKËLANUM ÖAR SEM FËLK GETUR KOMIÈ OG
¾FT SPORIN
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Hjá Dansskóla Jóns Péturs og
Köru eru í boði sambærileg námskeið og hjá Dansskóla Sigurðar
Hákonarsonar – almenn námskeið
í samkvæmisdönsum sem undirbúa fólk fyrir góða skemmtun á
gólfinu. Fyrst og fremst er stuðst
við suður-ameríska dansa á borð
við mambó, salsa, cha-cha-cha,
tjútt og jive en þessa dansa er hægt
að nota við flest alla tónlist. Einnig
er hægt að fá þar einkatíma og
einstaklingsnámskeið í salsa, bæði
fyrir pör og einstaklinga. Í þeim
tímum eru pörum kennd salsaspor
en einstaklingstímarnir eru byggðir
upp eins og línudans (þ.e.a.s. fólk
sem stendur í röð, hlið við hlið líkt
og í gamla diskódansinum eða
kántrídansi) en þau námskeið voru
sett á þar sem aðal dansáhugafólkið
er konur sem skortir dansfélaga.
Næstu námskeið hjá Dansskóla
Jóns Péturs og Köru hefjast í janúar og því er um að gera að skrá
sig bara sem fyrst. MHG FRETTABLADIDIS

2ISTILKRABBI L¾KNAÈUR MEÈ PILLU
4),2!5.!,9&)¨ !:$ ,/&!2 '«¨5 ¥ "!2445..)
6)¨ 2)34),+2!""!-%). %. ¶!¨ %2 %)44 !,'%.'!34!
+2!""!-%).)¨
,YFIÈ HINDRAR VÎXT SVOKALLAÈRA KIRTIL¾XLA POLYPS  +IRTIL
¾XLI ERU ALGENG EN TALIÈ ER AÈ UM FJÎRUTÅU PRËSENT EIN
STAKLINGA YFIR FIMMTÅU ¹RA ALDRI HAFI SLÅK ¾XLI Å RISTLINUM
&¹I ¾XLIN AÈ VAXA Ë¹REITT ERU FIMM TIL TÅU PRËSENT
LÅKUR ¹ AÈ ÖAU MYNDI EIGIN ¾ÈAR OG VERÈI AÈ ILLKYNJA
KRABBAMEINS¾XLUM
%INS OG ¹ÈUR SAGÈI HINDRAR LYFIÈ VÎXT ¾XLANNA MEÈ ÖVÅ
AÈ HINDRA MYNDUN BOÈEFNA SEM SEGJA KIRTIL¾XLISFRUM
UM AÈ MYNDA ¾ÈAVEGGI
&YRSTU PRËFANIR BENDA TIL ÖESS AÈ LYFIÈ SÁ SÁRVIRKT OG ÖVÅ
FYLGI ENGAR ALVARLEGAR AUKAVERKANIR &REKARI PRËFANIR ERU
¹¾TLAÈAR OG VONIR STANDA TIL AÈ Å FRAMTÅÈINNI VERÈI B¾ÈI
H¾GT AÈ NOTA LYFIÈ TIL AÈ HINDRA MYNDUN RISTILKRABBA
MEINS OG HINDRA ÒTBREIÈSLU KRABBAMEINS SEM ÖEGAR
HEFUR SKOTIÈ RËTUM
TG

3Á RISTILKRABBAMEIN GREINT ¹ BYRJUNARSTIGI N¹ NÅU AF HVERJUM
TÅU SJÒKLINGUM SÁR FULLKOMLEGA
./2$)#0(/4/'%449 )-!'%3

LÍFIÐ Á VEGINUM

NÝR FJÓRHJÓLADRIFINN DAILY

Einar Þór Einarsson er
á fleygiferð um landið.

24 hraðastillingar fyrir ólíka vegi

SJÁ BLS. 2

SJÁ BLS. 10

[ SÉRBLAÐ UM VINNUVÉLAR – FIMMTUDAGUR 2. NÓVEMBER 2006 ]

vinnuvélar
EFNISYFIRLIT

RENAULT MASTER
Reynsluakstur BLS. 4
RISI Í BYGGINGARIÐNAÐI
Mest og Súperbygg
sameinast BLS. 6

FYRIR UNGA SEM ALDNA
Vinnuvélar fyrir litla fingur
BLS. 8

YFIR ÞÚSUND TONN Á
ÞYNGD
Borað við Kárahnjúka
BLS. 10

SKRIFSTOFAN Í
GRÖFUNNI
Finnur Aðalbjörnsson hjá
Finni ehf.
BLS. 12

KRÖFTUGAR KRAFTVÉLAR
Sendu gröfu til Kasakstans
-9.$'5..!2 '5..!233/.

BLS. 14

Hinrik Pétursson l www.mmedia.is/hip

     
"$#  ## 
!# ##   #
  %  
%    
!##  
#%       
##  # 
"
   
#   !

     

 22
108 
 540 1500540 1505

   

2

NNNN { vinnuvélar } NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

-JÎG HEFUR FJÎLGAÈ Å STÁTT VINNUVÁLA OG VÎRUBÅLSTJËRA HÁR ¹ LANDI ¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM OG VIRÈIST EKKERT L¹T ¹ FJÎLGUNNI

&2¡44!",!¨)¨4%)452

Bílstjórarnir á veginum
Bílstjórar á alvöru þungavigtarbílum eru sérstakir karakterar enda ekki fyrir hvern sem
er að keyra um á margra tonna járnflikki allan liðlangan daginn. Mennirnir við hið
gríðarstóra stýri eru þó magnaðir karakterar sem hafa margt að segja.
bíla og er Úlfar Örn Harðarson
einn þeirra. ,,Ég byrjaði bara með
einn bíl og síðan þá hef ég unnið
á alls konar bílum, allt frá Trader
yfir í þá sem ég er á í dag,“ útskýrir
Úlfar. Úlfar vinnur á Scania-kranabíl sem hann segir að sé Rollsinn í
bransanum en eins og Einar segist
Úlfar hafa keyrt nokkrar milljónir
kílómetra.
Skemmtilegast við starfið segir
Úlfar hversu tilbreytingaríkt það
sé. ,,Maður er aldrei á sama stað
og hittir marga. Tíminn er líka
alveg ótrúlega fljótur að líða og
oft vantar svolítið upp á daginn
hjá manni,“ útskýrir Úlfar glaður
í bragði enda er hann greinilega
ánægður í starfi. ,,Þetta er toppurinn.“
%INAR ¶ËR %INARSSON HEFUR UNNIÈ Å VUNNUVÁLA OG VÎRUBÅLABRANSANUM Å TUGI ¹RA OG LÅKAR VEL
2¡44!",!$)$6),(%,-
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ÁHUGASAMUR FRÁ BARNÆSKU
Einar Þór Einarsson hefur verið
í vinnuvélabransanum í nokkuð langan tíma en hann starfar
hjá GG. Stærsti bíllinn sem hann
hefur keyrt á er núverandi bíll Einars en hann er af gerðinni Man
og segir Einar það vera algjöran
draumatrukk. ,,Hann er þrettán
tonn í heildina en burðargeta hans
í drætti eru 180 tonn,“ útskýrir
Einar galvaskur. Einar segist samt
ekki vera sú manngerð sem segir:
,,Því stærra þeim mun betra.“
Að meðaltali segist Einar keyra
um 40 til 60 þúsund kílómetra á
ári og hann hefur því keyrt vel yfir
milljón kílómetra. En hvað þarf
maður að hafa til þess að vinna í
þessum geira? ,,Það þarf náttúrulega kunnáttu og reynslu og síðast
en ekki síst áhuga,” svarar Einar
sem hefur greinilega áhugann.
,,Já, ég hef haft hann síðan ég var
krakki.“

FJÖLBREYTILEGT STARF
Bylting varð í vegakerfi landsins
árið 1974 þegar hringvegurinn var
opnaður. Margir bílstjórar virðast
það ár hafa farið að keyra stærri

MARGAR GÓÐAR MINNINGAR
Þó að stétt vinnuvéla- og vörubílstjóra sé nokkuð fjölmenn þá virðist hún vera nokkuð samrýmd enda
hafa margir sem til hennar teljast,
verið þar í tugi ára. Þetta þekkir
Gunnar Margeirsson sölumaður
hjá Krafti. Hann byrjaði sjálfur

=VgYdmeaijg
BVg\[aYZcY^c\d\ha^iÄda
Ha^ieaijgb^`ajgkVa^
C^ÂjgZ[cjcd\Z[c^hhVaV
HbÂ^g=VgYdm

²LFAR ®RN (ARÈARSON OG 2OLLSINNn HANS

sem bílstjóri árið 1979 þegar hann
hóf að keyra austur á Reyðarfjörð.
,,Þetta var mikið ævintýri á sínum
tíma enda nær allt malarvegir og
túrinn tók um viku,“ segir Gunnar og hjá ungum pilti hefur þetta
vafalaust skilað miklu inn í reynslubankann.
Gunnar hætti hins vegar sem bíl-

'UNNAR -ARGEIRSSON STARFAÈI ¹ÈUR SEM
BÅLSTJËRI EN VINNUR NÒ VIÈ AÈ SELJA ALVÎRU
ÖUNGAVIGTARBÅLA &2¡44!",¨)¨6!,,)

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

stjóri árið 1996 eftir að hafa verið í
hinum og þessum bílstjórastörfum.
,,Sölustarfið er svolítið sambærilegt
(við bílstjórastarfið), því ég er alltaf
að heyra í þessum körlum sem ég
hef unnið með um árin,“ útskýrir
Gunnar sem segist oft fá fiðring
þegar hann sjái stóra flutningabíla
þeysast fram hjá. Gunnar segir bílstjórastarfið vera minnisstætt og að
hann gæti eytt heilu kvöldstundunum í að ræða gamlar bílferðir eins
og blaðamaður fékk að kynnast af
spjalli sínu við bílstjórana góðu.
steinthor@frettabladid.is

=ccjc$HbÂ^$K^Â\ZgÂ^g$Ã_cjhiV
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2ENAULT -ASTER ER GËÈUR KOSTUR EF VELJA ¹ SENDIBÅL
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Traustur og meðfærilegur
Í Renault Master er haft að leiðarljósi að sendibíll sé ekki einungis vinnutæki heldur einnig vinnuaðstaða.
Renault leggur mikið upp úr því að
sendibílar þeirra séu búnir ákveðnum fólksbílaeiginleikum. Þeir eiga
að vera þægilegir í akstri, auðveldir í umgengni, en um leið traustir
vinnuþjarkar. Þetta hefur tekist í
Master.
Renault Master kemur í fjölmörgum stærðum og gerðum sem
er ótvíræður kostur. Vélarnar eru
ýmist 2,5 lítra eða 3,0 lítra dísilvélar frá 100 hestöflum upp í
136. Bílinn er hægt að fá í þremur lengdum, 4.888, 5.388 og 5.888
millímetra og tveimur hæðum,
2.249 og 2.486 millímetra. Boðið er

upp á ýmsa aukahluti og -búnað,
allt frá aukahurðum og loftpúðum
til bakkmyndavélar með flatskjá.
Master er frekar lágur miðað við
keppinauta sína sem er gott þegar
hlaða á bílinn. Bíllinn er með burðargetu frá 1.050 kg upp í 1.910 kg,
en það fer eftir gerð, stærð og vél
hver hún er. Sama á við um farmrými en það er á bilinu 8 til 12,6
rúmmetrar. Aðgengi í farmrými er
gott, sérstaklega þegar valið er að
hafa rennihurðir báðum megin á
hliðum bílsins.
Bílstjórasætið er þægilegt og tiltölulega stutt er í alla takka. Það

er einna helst útvarpið sem er í
einhverri fjarlægð, en það kemur
ekki að sök nema þegar skipta þarf
snögglega um rás er David Hasselhoff byrjar að hljóma. Gírstöngin er
þægileg en hún er í mælaborðinu
líkt og í minni sendibílum. Auðvelt
er að komast inn og út úr bílnum
og í heildina er aðgengi ökumanns
með besta móti.
Í prufubílnum var svokölluð
Quickschift ROBO rafskipting. Bíllinn var því ekki sjálfskiptur í sjálfu
sér heldur beinskiptur án kúplingar. Án þess að fara nánar út í
tæknilýsingar er vert að taka fram

að hægt er að skipta handvirkt eða
láta skiptinguna um það sjálfa.
Einnig eru þrjár stillingar á gírkassanum: fyrir venjulegan akstur,
fyrir vel hlaðinn bíl, og fyrir akstur í snjó. Skiptingin virkaði vel í
öllum stillingum og var auðveld í
meðförum.
Renault Master er vel heppnaður sendibíll. Bestu meðmælin sem
hægt sé að veita honum eru að þrátt
fyrir mun meiri reynslu af fólksbílum átti undirritaður ekki í teljandi
vandræðum með að athafna sig og
finna stæði á Ránargötunni í 101.
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Meiri hagræðing
og aukið úrval
Súperbygg og Mest sameinuðust í eitt fyrirtæki fyrir
skömmu. Með sameiningunni verður til eitt öflugasta
fyrirtæki landsins með vörur og þjónustu fyrir aðila í
byggingariðnaði og verklegum framkvæmdum.
„Þetta eru tvö fyrirtæki sem sameinast, Súperbygg, sem var í Hafnarfirðinum og var með eina verslun
þar og timbursölu, og Mest,“ útskýrir
Elvar Bjarki Helgason, markaðsstjóri
Mest. Mest er í örum vexti, sérstaklega þegar miðað er við aldur þess
en fyrirtækið var stofnað í upphafi
árs með sameiningu Steypustöðvarinnar og Merkúr. „Með nýju
sameiningunni verður til enn meiri
hagræðing og gríðarleg aukning í
vöruúrvali sem á eftir að efla þjónustuna til viðskiptavina verulega“
segir Elvar um ávinninginn af

sameiningunni. „Við erum með allt
sem tengist byggingariðnaðinum
núna og erum þess vegna komnir
með meiri heildarlausn fyrir aðila á
þessum markaði.“
Eftir allar þessar sameiningar
hljóta margir að spyrja sig hverjum Mest sameinist næst. „Það hafa
ekki verið teknar neinar ákvarðanir
um það en við erum að skoða ýmis
markaðssvæði. Við ætlum okkur að
halda áfram að stækka, við erum
rétt að byrja,“ segir Elvar að lokum,
glaður í bragði.
- sha
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DEILDARINNAR AÈ FAGNA HUNDRAÈÖÒSUNDASTA SKOTBËMULYFTARANUM
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Hundrað þúsund
skotbómulyftarar
JCB framleiddi nýverið hundraðþúsundasta skotbómulyftarann í nýrri og endurhannaðri verksmiðju sinni.
Fyrirtækið JCB lauk nýverið endurhönnun á verksmiðju sinni í Rocester en verkið kostaði níu milljónir
punda. Um það leyti sem endurhönnuninni lauk rúllaði hundraðþúsundasti skotbómulyftarinn af
færibandinu en í nýrri verksmiðju
JCB er mögulegt að framleiða helmingi fleiri skotbómulyftara en áður.
Fyrsti skotbómulyftarinn var
framleiddur af fyrirtækinu árið
1977. Sá lyftari er enn að og er
staðsettur í Skotlandi. Fyrirtækið
hefur vaxið stöðugt síðan og í
dag koma um 700 manns að fram-

leiðslu og hönnun skotbómulyftara
hjá verksmiðju JCB. Framleiddar
eru 34 mismunandi gerðir af
skotbómulyfturum, þar af 29 gerðir
framleiddar í Rocester en hinar
fimm gerðirnar eru framleiddar í
verksmiðju fyrirtækisins í Cheadle.
Þessar 34 gerðir ná frá tvö þúsund
kílóa lyftigetu upp í 4.100 kílóa
lyftigetu og lyftihæð frá fjórum til
sautján metra.
Á næsta ári 2007 mun svo JCB
halda upp á þrjátíu ára afmæli sitt
sem leiðandi frumkvöðull á sviði
skotbómulyftara.
- jóa

8

NNNN { vinnuvélar } NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Fyrir unga jafnt sem aldna
Ekki eru allir sem hafa tækifæri til að erfiða í margra tonna tryllitækjum alla daga.
Hinir, og sérstaklega yngri kynslóðin, geta hins vegar fundið smjörþefinn með því að
leyfa ímyndunaraflinu að taka völdin.
Börn hafa frá því að bíllinn kom á
markað haft gaman af því að leika
sér með bíla og annað því tengdu.
Reglan virðist líka vera að því stærri
sem bílarnir eru því betra. Vinnuvélaleikfangabílar ættu því að geta
glatt að minnsta kosti einn eða tvo.
Dótabúðin í Kringlunni og Smáralind er með til sölu nokkuð flotta
línu fyrir þá sem langar í „raunverulegar“ leikfangavinnuvélar. Um
er að ræða breiða línu landbúnaðarog vinnuvéla sem eru nákvæm
eftirlíking alvöru véla en hönnun

3KEMMTILEGUR TRAKTOR ÒR (AGKAUPUM

og framleiðsla vörunnar gengur út
frá því að börn vilji alvöru leikföng.
Öryggi leikfanga skiptir miklu máli
og eru allar Bruder vörur metnar
af hlutlausum aðilum áður en þær
fara í sölu. Bruder vörurnar hafa á
síðastliðnum árum fengið fjölmargar
viðurkenningar fyrir vörur sínar og
ber þar hæst að nefna þýska gæðastimpilinn Speil Gut auk þess sem
valdar vörur hafa fengið bandarísku
Dr. Toy verðlaunin.
Bruder bílarnir henta þess vegna
breiðum aldurshópi og má nota þá
hvort heldur úti sem inni. Einn helsti

"RUDER GRAFA ÒR $ËTABÒÈINNI

kostur vörunnar er breið lína fylgihluta
og margir mismunandi notkunarmöguleikar en hægt er að kaupa litla sem
stóra bíla og síðar bæta við tengivögnum og alls kyns fylgihlutum. Bruder
bílarnir þýsku ættu því vel að geta
skemmt bæði ungum sem öldnum.

'RAFA FR¹ "RUDER SEM F¾ST Å $ËTABÒÈINNI

"ÎRN HAFA LENGI HEILLAST AF LITADÕRÈ STEYPU
BÅLANNA

¥ (AGKAUPUM ER TIL SÎLU SKEMMTILEG LÅNA AF
LANDBÒNAÈARVINNUVÁLUM

¶ESSI BELTAGRAFA HJ¹LPAR HUGMYNDARÅKUM HUGUM AÈ STYTTA SÁR STUNDIR $ËTABÒÈIN

.ÕI 2ENAULT 4RAFIC SENDIBÅLLINN

Nýr Renault Trafic
Renault Trafic hefur um árabil verið með mest seldu
atvinnubílunum í sínum flokki hér á landi. Hann er nú
væntanlegur í nýrri útgáfu með 2.0 lítra dísilvél.
Trafic kom fyrst á markað í núverandi mynd í byrjun árs 2002 og var
þá valinn sendibíll ársins í Evrópu.
Nýja útgáfan, sem er væntanleg til
landsins síðari hlutann í nóvember, verður fáanleg í fjölmörgum
útgáfum eða bæði sem sendibíll,
combi-fólksbíll og pallbíll. Þá verður Trafic áfram fáanlegur í tveimur
lengdarútgáfum, annars vegar með
2.410 mm og hins vegar 2.810 mm
flutningsrými.
Nýja 2.0 lítra dísilvélin verður

fáanleg annaðhvort í 90 hö eða
115 hö útgáfu og verður sú aflmeiri
jafnframt fáanleg með sex-þrepa
rafstýrðri Quickshift sjálfskiptingu.
„Í fullum afköstum skilar hún annars vegar 240 Nm og hins vegar 290
Nm, í báðum tilvikum við 1.600 sn/
m og í báðum tilvikum erum við að
tala um sömu eldsneytisnotkunina
eða 7,9 lítra á hundraðið miðað
við blandaðan akstur,“ segir Bjarni
Þ. Sigurðsson, sölustjóri hjá B&L
atvinnubílum.

Líka fyrir þig; lífið, fréttirnar og fjörið á ensku

Íslendingar og útlendingar fá allar upplýsingar á ensku um allt það sem heimsborgin Reykjavík státar af á hverjum
tíma.; menningarviðburðir, tónleikar, skemmtistaðir, veitingastaðir, söfn, gallerí, tíska, verslanir og næturlíf.

=VgYdmeaijg
BVg\[aYZcY^c\d\ha^iÄda
Ha^ieaijgb^`ajgkVa^
C^ÂjgZ[cjcd\Z[c^hhVaV
HbÂ^g=VgYdm

=ccjc$HbÂ^$K^Â\ZgÂ^g$Ã_cjhiV
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Snjótennur

Vélaburstar

allar stærðir

og vír
allar stærðir

Saltdreifarar
Nido Stratos

)VECO $AILY X ER MEÈ FJÎGURRA STROKKA SEXT¹N VENTLA VÁL MEÈ EINBUNU INNSPRAUTUN OG
ER  HESTÎFL 'ÅRKASSINN ER ALSAMH¾FÈUR MEÈ SÅTENGDU ALDRIFI "ÅLSTJËRINN HEFUR UM 
HRAÈASTIG AÈ VELJA ÒR 4ËLF FYRIR MALBIKIÈ ÖAR SEM H¾GT ER AÈ VELJA H¹TT OG L¹GT DRIF ¹ FERÈ OG
TËLF HRAÈASTIG FYRIR ËF¾RURNAR

Nýr Daily sendibíll
Vesturhrauni 3
Garðabæ
Sími 480 0000

Vesturhrauni 3
Garðabæ
Sími 480 0000

Vesturhrauni 3
Garðabæ
Sími 480 0000

Gæði á góðu verði Daewoo lyftarar

Partur-Spyrnan-Lyftarar • Eldshöfða 10 • 110 Reykjavík • Sími: 585-2500 • Fax: 567-9557

Nýr Iveco Daily sendibíll og Iveco Daily 4x4 pallbíll voru
kynntir nú í haust.
Iveco Daily hefur löngum verið
þekkt fyrir hönnun bíla sem ætlaðir eru til léttari flutninga innan
Evrópu.
Nýi sendibílinn frá Iveco Daily
er eins og fyrri útgáfur með afturdrifi sem gerir að verkum að stutt
er á milli hjóla og þar með fæst
góður beygjuradíus. Í sendibílnum
er vinnuvistfræðileg hönnun höfð
að leiðarljósi og er því gírskiptingin
komin í mælaborðið við stýrið
ásamt því að bíllinn er prýddur
þunnum og fyrirferðarlitlum sætum
sem henta vel í langakstur. Einnig
er hægt að fá ýmsan aukabúnað
eins og bakkskynjara, leiðsögukerfi og fleira.

Nýjasti fjórhjóladrifni bíllinn frá
Iveco Daily er smíðaður í samstarfi
við ítalska fyrirtækið SCAM sem
hefur um árabil framleitt fjórhjóladrifna ferðabíla. Samstarfið er á
þann hátt að Iveco leggur til húsið,
vélina og gírkassann, SCAM grindina og millikassann en öxlar eru frá
Carraro.
Vélaver HF, umboðsaðili IVECO
á Íslandi, áætlar að frumsýna nýju
Daily-bílana um miðjan desember á
þessu ári.
- jóa

-EÈ NÕJUSTU #AN $ATABUS RAF
KERFINU Å $AILY SENDIBÅLNUM
HEFUR )VECO $AILY F¾KKAÈ
RAFLEIÈSLUM OG LEIÈIR STRAUM
HAFANDI ÖR¹ÈA VERIÈ STYTTAR
¶ETTA DREGUR VERULEGA ÒR
LÅKUM ¹ BILUNUM Å RAFKERFI

6IÈ GANGAGERÈINA ¹ +¹RAHNJÒKUM ERU NOTAÈIR ÖRÅR BORAR SEM SAMAN VEGA YFIR ÖÒSUND TONN
-9.$'5..!2 '5..!233/.

Yfir þúsund
tonn að þyngd
Mesta jarðgangavinna Íslandssögunnar fer nú fram við
Kárahnjúka og sér senn fyrir endann á henni. Til þess þarf
stórtæka bora og eru þeir fengnir frá Bandaríkjunum.
Borarnir sem notaðir eru við gerð
ganganna við Kárahnjúka eru þrír,
og engin smásmíði. Þeir koma frá
Bandaríkjunum og með öllu eru
þeir yfir þúsund tonn að þyngd.
Við flutninga eru þeir teknir í
sundur, en stærsta einstaka stykkið
er sjötíu tonn. Bor eitt hefur þegar
lokið sínu hlutverki og verður
sendur úr landi bráðlega en enn
er unnið með tveimur seinni
borunum.

Verið er að taka Bor tvö út úr
göngunum núna til viðhalds og
verður haldið áfram að nota hann
að því loknu. Hann verður notaður
til að bora göng sem á eftir að
bora í Jökulsárveitu, austan við
Snæfell. „Það á eftir að bora tæpa
fjögur hundruð metra með bor þrjú
og klárar hann einhverntímann
fyrir lok nóvember,“ segir Sigurður
Arnalds, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar við Kárahnjúka.
- öhö
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Meiri vinnuafköst
Vilberg Ágústsson, yfirverkstjóri lagningar malbiks hjá
Malbikunarstöðinni Höfða er ánægður með malbikunarvél sem er af gerðinni Titan 326.
Vilberg hefur starfað hjá Malbikunarstöðinni í hvorki meira né meinna
en 41 ár og hefur því töluverða
reynslu af þeim tækjum og tólum
sem koma við sögu í malbikun.
Vilberg veit því hvað hann
syngur þegar hann segir kostina
við Titan 326 marga, meðal annars
hversu góðri yfirferð malbikunarvélin nær í einni ferð.
„Titan 326 getur tekið sjö metra
eða heila götubreidd í einni ferð,“
útskýrir Vilberg og bætir við að
hún geti þó náð allt að átta og hálfum metra. „Þó er fremur óalgengt

að vélar af þessu tagi nái jafn góðri
breidd, algengara er að þær taki á bilinu þrjá til sex metra í einu. Þú getur
því bara rétt ímyndað þér hve miklu
er hægt að afkasta með þessari vél.“
Titan 326 var keypt fyrir þremur
árum í Þýskalandi og er góð viðbót í flota Malbikunarstöðvarinnar
Höfða, sem átti fyrir þrjá útleggjara, fimm valtara, sjö vörubíla og
malbikunarstöð. Innan skamms
verður önnur malbikunarstöð tekin í
notkun og má þá búast við að starfsemi fyrirtækisins verði enn öflugri.
- rve

&INNUR !ÈALBJÎRNSSON ER FRAMKV¾MDASTJËRI VERKTAKAFYRIRT¾KISINS &INNUR EHF ¹ !KUREYRI &INNUR EYÈIR SAMT MESTUM TÅMA SÅNUM Å GRÎFUVINNU
&2¡44!",!¨)¨®2,9'52
OG ER ÖVÅ MEÈ HELDUR ËVANALEGA FRAMKV¾MDASTJËRASKRIFSTOFU

Fyrirtækið vex jafnt og þétt
Finnur Aðalbjörnsson rekur verktakafyrirtækið og vélaleiguna Finnur ehf. á Akureyri. Sjálfur vinnur hann á gröfu
hjá fyrirtækinu.
„Ég byrjaði í þessu af alvöru árið
2001, en hef verið að eiga við
vinnuvélar lengi,“ segir Finnur
Aðalbjörnsson, eigandi fyrirtækisins Finnur ehf. „Reksturinn byrjaði smátt en hefur vaxið jafnt og
þétt. Ég byrjaði sjálfur með lítinn
Bobcat, en núna er ég með tvær
sex tonna gröfur, eina tíu tonna
hjólavél, 20 tonna beltavél, tvo 170
hestafla traktora og það vinna sjö hjá
fyrirtækinu allt árið.“ Á sumrin hafa
bæst við ýmis verkefni hjá Finni og
fjölgar þá starfsmönnum töluvert.

Meðal annars hefur hann séð um
grasslátt fyrir Akureyrarbæ. „Þegar
mest var í sumar unnu fjórtán hjá
fyrirtækinu. Við erum í lagnavinnu
og minni jarðvegsvinnu en einnig
að vinna fyrir Vegagerðina,“ segir
Finnur. „Á veturna sjáum við síðan
um snjómokstur fyrir fjölda fyrirtækja hér á Akureyri. Það er mikil
vinna og öll á nóttunni því plönin
þurfa að vera snjólaus þegar fólk
kemur til vinnu á morgnana.“
Eldri bróðir Finns á verktakafyrirtæki
í Ólafsfirði og Finnur segir að það

hafi átt sinn þátt í því að hann gerðist
verktaki. „Ég var að vinna hjá honum
fyrst og maður hefur litið upp til
hans og gegnum tíðina hef ég leitað
mikið til hans,“ segir Finnur. Finnur
er framkvæmdastjóri fyrirtækisins
ásamt því að vinna á gröfu. „Ég er
níutíu prósent að vinna úti en kona
mín sér um bókhald og saman rekum
við fyrirtækið. Það má segja að þetta
sé nokkurs konar fjölskyldufyrirtæki.
Þá hef ég á að skipa frábæru starfsfólki og þetta væri ekkert án þess.“
hnefill@frettabladid.is

6ILBERG VIÈ MALBIKUNARVÁLINA 4ITAN  ÖAR SEM HANN VAR VIÈ STÎRF ¹ %YRARBAKKA
-9.$3)'2¥¨52 0¡4523$«44)2

Snjóblásarar
allar stærðir

Vesturhrauni 3
Garðabæ
Sími 480 0000
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Seldu gröfu til Kasakstans
Vinnuvélamarkaðurinn hefur vaxið gríðarlega á síðustu árum. Þar, eins og á svo
mörgum stöðum, hefur íslenska útrásin blómstrað.
Kraftvélar er eitt af leiðandi
fyrirtækjum á vinnuvélamarkaðnum. Fyrirtækið er mikilli sókn en
samkvæmt síðasta hefti Frjálsrar
verslunar jókst velta þess um 60
prósent á síðasta ári. „Það er mikill
uppgangur á markaðnum og það
á ekki bara við um okkur heldur alla,“ segir Ólafur Baldursson,
markaðsstjóri Kraftvéla. „Síðasta ár

var metár en þá voru menn mikið
að bæta við vinnuvélaflota sinn og
kaupa nýjar vélar.“
Uppgangur Kraftvéla er ekki
eingöngu bundinn við Ísland.
Markaðssvæði fyrirtækisins nær til
Grænlands, Færeyja og Danmerkur
en þar eiga Kraftvélar dótturfyrirtæki sem fer með mál Komatsu
í Danmörku. „Í Danmörku hefur

«LAFUR TELUR AÈ VINNUVÁLAMARKAÈURINN VELTI UM TÅU TIL TËLF MILLJÎRÈUM ¹ ¹RI

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

markaðurinn vaxið mikið og jafnvel meira en hér heima,“ segir Ólafur. „Vöxturinn hefur því bæði verið
hér heima, en við höfum bætt við
okkur mikið af umboðum, og líka
erlendis.“
Ólafur býst við svipuðum sölutölum á næsta ári og í ár en að
vöxturinn minnki. Hann spáir því
enn frekar að markaðurinn muni
snúast um endurnýjun véla frekar
en aukningu í flota. „Það er hlutur
sem menn hugsa út í þegar vél er
keypt. Hún þarf að vera góð í endursölu.“
Líftími vinnuvéla er mjög mismunandi en það fer að sjálfsögðu
eftir vélum og í hvað þær eru notaðar hver hann er. Reynslan sýnir
að hefðbundinn endingartími sé 10
til 20 ár en þó þekkist að tæki endist mun lengur.
„Sum tæki fara á tún hjá bændum eftir að hafa verið í harðri og
erfiðri vinnu hjá verktökum. Þá
eru þau notuð í að grafa skurði
og slíkt og eru kannski ekki keyrð
nema 200 tíma á ári. Þá lengist
endingartíminn,“ segir Ólafur. „Það
hefur líka vaxið að menn selji eldri
gröfur úr landi. Þær hafa farið til
Írans eða Íraks og auðvitað líka til
Evrópu. Við áttum eina stóra 100
tonna gröfu sem við tókum upp í
á sínum tíma. Það er enginn markaður fyrir slík tæki hér heima svo
við bútuðum hana í fjóra parta og
seldum til Kasakstans.”

(IN EITURSVALA TRUKKADERHÒFA ER TÅSKUFYRIRBRIGÈI Å DAG EN VAR ¹ÈUR HOLDGERVINGUR SVEITTRA
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3
VÎRUBÅLSTJËRA

Derhúfa undir stýri
Hinar klassísku trukkaderhúfur hafa hin seinni ár orðið
að algjöru tískufyrirbrigði.
Upprunalegur tilgangur derhúfa var
einmitt að halda sólinni frá augum
hafnaboltaleikmanna í Bandaríkjunum.
Derhúfan eins og við þekkjum
hana í dag tók þónokkur ár í þróun. Í
dag má segja að ekki sé hægt að finna
þjóðfélagsstétt sem ekki notar derhúfur. Trukkaderhúfurnar, svokölluðu, urðu til rétt eftir seinna stríð en
þá var byrjað að nota létt plast í stað
bómullarefnis sem var bæði léttara
og leyfði hausnum að ,,anda“ örlítið
betur. Þessar plastderhúfur tengdust
síðan trukkabílstjórum í Bandaríkjunum á sjötta og sjöunda áratug sein-

ustu aldar þar sem þeir þeyttust um
landið endilangt.
Meðal þess sem talið er að hafi
aukið vinsældir derhúfna og þar á
meðal trukkaderhúfnanna er sú staðreynd að þekktar persónur á borð við
tónlistarmenn, kvikmyndaleikstjórar
og leikarar hafa ýtt undir vinsældir
derhúfunnar.
Nostalgíustemningin
sem ríkir í kringum derhúfuna hefur
líka ýtt undir vinsældir hennar og
hefur gert það að verkum að hátískuliðið er í dag orðið líklegra til að sjást
með trukkaderhúfur en sjálfir trukkabílstjórarnir.
- sha

Partner K750 / Þyngd 9,7 kg / Skurðdýpt 12,5 cm

Smágröfur
KUBOTA gröfur frá einum stærsta
smágröfuframleiðanda heims
Sýningarvélar á staðnum.
ÞÓR HF
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Sækir þú mikið í sætindi,
halda þér engin bönd?

(EILBRIGÈ S¹L
"/2'(),$52 36%22)3$«44)2
%).+!¶*,&!2) /' "! ¥ 3,&2¨)

Gott ráð er að taka
inn Living Food
Engergy duftið frá
dr. Gillian McKeith.

Jæja, nú eru ekki nema átta
vikur til jóla. Ótrúlega stutt, en
samt nóg til að framkvæma
mikið á þeim tíma ef maður
ætlar sér það. Í framhaldi af síðasta pistil er nú lag að setja sér
snjallt markmið fyrir jólin. Mörg
okkar eru með örlitla frestunarhneigð og finnst voðalega gott að
ýta óþægilegum hlutum frá
okkur í von um að þeir leysist
sjálfkrafa eða að einhver bjargi
okkur. En það kann sjaldan góðri
lukku að stýra. Frestum því ekki
markmiðum okkar þangað til
eftir jól, heldur hefjumst handa
nú þegar.

%IGIN VELGENGNI ER OKKAR VERK
EFNI
Þegar takast þarf á við stór verkefni er mikilvægt að brjóta verkefnin niður í minni einingar, svo
að þau virðist ekki óyfirstíganleg og klára hverja einingu fyrir
sig.Við þurfum líka að vera raunsæ og ætla okkur ekki um of, en
vera frekar sívinnandi í átt að
markmiðum okkar, því árangurinn liggur í ástunduninni. Þegar
við sjáum afreksfólk uppskera
árangur erfiðisins eða einstaklinga sem eiga mikilli velgengni
að fagna, skulum við minnast
þess að ekkert er ókeypis og allt
tekur sinn tíma. Það liggur mikil

vinna, dugnaður og elja að baki
allrar velgengni og hún er okkar
verkefni. Ekki bankans eða annarra, þó við gefum okkur það að
þau vilji okkur vel. Ekki láta
mistök fortíðarinnar trufla þig
til að setja þér markmið og framkvæma. Mistökin voru æfingaleikurinn, en nú er komið að því
að taka öll þrjú stigin heim!

%KKI VERA ¹ BYRJUNARREIT EFTIR
JËLIN
Að klára eitthvað fyrir jól er gott
markmið, en það má ekki verða
endapunkturinn, heldur upphaf
að einhverju meiru og ánægjulegu. Ef þú byrjar núna verðurðu komin(n) lengra en flestir
sem byrja ekki fyrr en eftir jól.
Engu skiptir hvort markmiðin
þín séu bætt heilsa, meiri tími
með fjölskyldunni eða að ljúka
stóru verkefni í vinnunni. Ef þú
byrjar núna ertu komin(n) á gott
skrið fyrir jól og auðveldara að
halda stefnunni eftir jól, heldur
en að vera þá á byrjunarreit.
Nýtum því tímann til jóla í
uppbyggileg verkefni til árangurs. En gleymum ekki að njóta
skammdegisins framundan með
kertaljósum og góðu fólki. Bara
af því að það er svo miklu léttara
að njóta en að bölva.
Kær kveðja, Borghildur

¶ÕSKIR N¹LASTUNGUL¾KNAR VONAST TIL AÈ
N¹LASTUNGA VERÈI VIÈURKENND

Nálarstunga
gegn gigt
Þýsk rannsókn bendir til þess
að nálarstungur geti létt þjáningar gigtarsjúklinga.
Rannsóknin var viðamikil, en rúmlega 3.500 einstaklingar voru rannsakaðir. Allir þjáðust þeir af krónískum verkjum í mjöðm eða hnjám
vegna gigtar.
Niðurstöðurnar urðu þær að
einstaklingum sem fengu nálarstungumeðferð auk hefðbundinnar meðferðar leið mun betur en
þeim sem fengu eingöngu hefðbundna meðferð. Lífsgæði bötnuðu og sársaukinn minnkaði og
varð batinn varanlegur.
Lengi hefur verið deilt um
ágæti nálarstungumeðferðar en
með þessum niðurstöðum vonast
þýskir nálarstungulæknar til að
þarlend heilbrigðisyfirvöld gefi
þeim aukinn gaum og viðurkenni
meðferð þeirra sem löggilda læknismeðferð.
TG

1 til 2 tsk. 5 mínútur fyrir
t.d. morgunmat og
kvöldmat
Það veldur mettunartilfinningu,
jafnar blóðsykur og kemur
meltingunni í jafnvægi.
Duftið er troðfullt af öllum
helstu vítamínum, steinefnum,
ammónísýrum, góðum fitusýrum
og próteinum. Lífrænt ræktað,
eykur orku, úthald og vellíðan!
Útsölustaðir: Apótek, Heilsubúðir, Fjarðarkaup og Hagkaup
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.OKKRAR ÅSLENSKAR BYGGINGAR VORU BAÈAÈAR BLEIKUM LJËMA Å OKTËBERM¹NUÈI TIL AÈ
VEKJA ATHYGLI ¹ BAR¹TTUNNI GEGN BRJËSTAKRABBAMEINI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Brjóstakrabbamein
í brennidepli
Evrópska þingið vill herða róðurinn í baráttunni gegn brjóstakrabbameini.
Á fundi Evrópska þingsins í
Strassborg í vikunni var þeirri
skoðun fleygt fram að 25 aðildarríki Evrópusambandsins þyrftu
að herða baráttuna gegn brjóstakrabbameini.
Aðeins 11 af 25 aðildarríkjunum bjóðu nú upp á brjóstamyndatöku á landsvísu, það er Finnland,
Frakkland, Ungverjaland, Lúxemborg, Holland, Svíþjóð, Spánn,
Bretland, Belgía, Eistland og
Tékkland.
Um 275.000 konur frá aðildarríkjunum greinast árlega með
brjóstakrabbamein og leggur það
88.000 konur að velli. Krabbamein veldur flestum dauðsföllum

hjá konum á aldursbilinu 35-59
ára.
Evrópska þingið álítur að
konur á aldrinum 50-69 eigi rétt á
brjóstamyndatöku annað hvert
ár, þar sem það gæti fækkað
dauðsföllum af völdum brjóstakrabbameins um 35 prósent.
Dauði af völdum brjóstakrabbameins getur verið allt að
50 prósentum algengari í sumum
ríkjum Evrópu. Einnig er 60 prósenta munur á fjölda skurðaðgerða framkvæmdum á brjóstakrabbameinssjúklingum,
eftir
því um hvaða ríki ræðir.
Frá þessu er greint á fréttavef
CNN, www.cnn.is.
- rve

Stelpur - Konur / Staðurinn - Ræktin

Ný og kraftmikil TT-námskeið!
Innritun haﬁn

núna í síma 581 3730.

Þú léttist og styrkist andlega og líkamlega!

Áfengis og vímuefnaráðgjöf
Einnig ráðgjöf um meðvirkni
í fjölskyldum og uppeldisáhrif
Erna Sigrún Hákonardóttir
Áfengis og vímuefnaráðgjafi ICRC
Sími: 848 4528
Netfang: ernasigrun@msn.com

EINKATÍMAR, HÓPAR OG NÁMSKEIÐ
Tímapantanir: Mánudaga og fimmtudaga kl. 16-19

Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri.
TT-1
• Lokuð 9 vikna námskeið 3 x í viku
• Fræðslufundir 1x í viku, vigtun og mælingar
• Líkamsrækt
• Glæsilegur lokafundur þar sem sérfræðingar í hári
og förðun veita ráð
• Persónuleg þjónusta í notalegu umhverﬁ þar sem
alger trúnaður ríkir
• Frjáls aðgangur að tímum í opna kerﬁnu og tækjasal

TT-2
• Lokuð 9 vikna framhaldsnámskeið eftir TT-1
Loksins! TT á besta tíma: 16:30 og 17:40 og
aukið rými fyrir morgunhænurnar: 6:15 og 7:20
Barnagæsla – Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • www.jsb.is
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4OYOTA (ILUX $OUBLE CAB $# 32 )
¹RGERÈ   GÅRA EKINN  ÖKM
6ERÈ  2NR

-6 !GUSTA &  ¹RGERÈ  
GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

6OLVO 6 !7$ 8# 8  V NÕTT ,AGOO
¹RGERÈ  SJ¹LFSKIPTUR EKINN  ÖKM
6ERÈ  2NR

*EEP 7RANGLER 3PORT  ¹RGERÈ  
GÅRA EKINN  ÖMÅLUR 6ERÈ 
2NR

67 4OUREG ¹RGERÈ  SJ¹LFSKIPT
UR EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

*EEP 'RAND #HEROKEE ,IMITED 7$
¹RGERÈ  SJ¹LFSKIPTUR EKINN  ÖKM
6ERÈ  2NR

.ISSAN 0ATROL '2 ¹RGERÈ  SJ¹LFSKIPT
UR EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

.ISSAN 4ERRANO )) 3%3'8 ¹RGERÈ 
 GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

3SANGYOUNG -USSO %  ¹RGERÈ 
SJ¹LFSKIPTUR EKINN  ÖKM 6ERÈ
 2NR

'-# *IMNY ¹RGERÈ  SJ¹LFSKIPT
UR EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

--# ,ANCER 7' ',8) 7$ ¹RGERÈ
  GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ
 2NR

3UBARU &ORESTER 7' #3 7$ ¹RGERÈ
 SJ¹LFSKIPTUR EKINN  ÖKM 6ERÈ
 2NR

.ISSAN 4ERRANO )) 3 ¹RGERÈ  
GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

*EEP #HEROKKE ,IMITED ¹RGERÈ 
SJ¹LFSKIPTUR EKINN  ÖKM 6ERÈ
 2NR

,AND 2OVER $ISCOVERY 347 7INDSOR
¹RGERÈ  EKINN  ÖKM 6ERÈTILBOÈ
ÖARFNAST VIÈGERÈAR 2NR

--# 0AJERO LANGUR 6  ¹RGERÈ 
3 SJ¹LFSKIPTUR EKINN  ÖKM 6ERÈ
 2NR

--# 3PACEWAGON 7' 7$ ¹RGERÈ
 SJ¹LFSKIPTUR EKINN  ÖKM 6ERÈ
 2NR

.ISSAN 4ERRANO )) %8% ¹RGERÈ  
GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

.ISSAN 4ERRANO )) 3'8 ¹RGERÈ  
GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

.)SSAN 4ERRANO )) ,UXURY 3,8 ¹RGERÈ
  GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ
 2NR

3SANGYOUNG -USSO  ¹RGERÈ 
 GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

3SANGYOUNG -USSO 'RAND ,UXE 4$)
¹RGERÈ  SJ¹LFSKIPTUR EKINN 
ÖKM 6ERÈ  2NR

3UBARU )MPREZA 7' ', 7$ ¹RGERÈ
 SJ¹LFSKIPTUR EKINN  ÖKM 6ERÈ
 2NR

3UBARU )MPREZA 7' ,8 7$ ¹RGERÈ
  GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ
 2NR

3UBARU ,EGACY 7' ', 7$ ¹RGERÈ
 SJ¹LFSKIPTUR EKINN  ÖKM 6ERÈ
 2NR

3UZUKI *IMNY *,8) ¹RGERÈ  
GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

3UZUKI 6ITARA *,8) ¹RGERÈ  
GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

3UZUKI 6ITARA *,8) 6  ¹RGERÈ  SJ¹LF
SKIPTUR EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

4OYOTA ,AND#RUISER  ¹RGERÈ  
GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

4OYOTA 2AV ¹RGERÈ  SJ¹LFSKIPT
UR EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

4OYOTA 2AV ¹RGERÈ   GÅRA EKINN
 ÖKM 6ERÈ  2NR

(YUNDAI 'OLLOPPER 347 ¹RGERÈ 
 GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ 4ILBOÈ
¶ARFNAST LAGF¾RINGAR 2NR

3SANGYOUNG -USSO %  ¹RGERÈ
 SJ¹LFSKIPTUR EKINN  ÖKM 6ERÈ
 2NR

3UBARU )MPREZA 3$ ', ¹RGERÈ 
 GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

3UZUKI 6ITARA *,8 ¹RGERÈ  
GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

.ISSAN 4ERRANO )) %8% ¹RGERÈ  
GÅRA EKINN  ÖKM 6ERÈ 
2NR

,MFUUIÈMTJo3FZLKBWÓL4ÓNJ
0QJ§WJSLBEBHBt-BVHBSEBHBt4VOOVEBHBMPLB§
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08 /PEL :AFIRA #OMFORT 
NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

,3
3UBARU
,EGACY
7AGON
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ
!LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

&3 3UBARU
,EGACY
7AGON
NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/,
3UZUKI "ALENO 7AGON
X NÕSKR BS %KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


3& .ISSAN 4ERRANO )) NÕSKR BS
EKÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

24 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


3+ /PEL :AFIRA #OMFORT 
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

09 /PEL !STRA  NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


2" -ITSUBISHI , NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

5+
3UBARU ,EGACY 7AGON
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

!6 .ISSAN -ICRA '8 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


25
/PEL 6ECTRA %LEGANCE
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

*% .ISSAN !LMERA ,UXURY NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

*& 0EUGEOT  NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

9" /PEL !STRA 7AGON NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


.5 /PEL :AFIRA #OMFORT 
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

.) 4OYOTA 2AV NÕSKR SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

,( /PEL :AFIRA #OMFORT 
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

./ 2ENAULT ,AGUNA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

0* 6OLKSWAGEN "ORA NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


.3 !UDI ! NÕSKR SSK %K
ÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

5/ /PEL 6ECTRA '43 NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

3$ 4OYOTA !VENSIS NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

96 4OYOTA #OROLLA 664I NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


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

3+ &ORD &OCUS 4REND NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/4
4OYOTA
#OROLLA
3/,
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

/$ 3UBARU ,EGACY 7AGON
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ L¹NAMÎGU
LEIKAR SÅMI  

,* .ISSAN 4ERRANO )) 32 NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

,, 3UZUKI 6ITARA *,8 3% NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

5$
3UBARU ,EGACY 7AGON
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

!2 /PEL #ORSA #OMFORT NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


.) 4OYOTA #OROLLA 6ERSO NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


0. #ITROEN # NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


43 .ISSAN 0ATHFINDER  ,%
)4 NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ
!LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

0, -ERCEDES "ENZ % NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 
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(YUNDAI 3ANTA &E ¹RG  EK Ö
SSK ¹LFELGUR 6ERÈ  Ö

(ONDA !CCORD %XECUTIVE   ¹RGl
EK  Ö b ¹LFELGUR SSK LEÈUR LÒGA
SPOILERKIT 6ERÈ  Ö

-"ENZ % #LASSIC ¹RG l EK
Ö SSK LÒGA 6ERÈ  Ö

(ONDA !CCORD 3 ¹RGl EK Ö
GÅRA ¹LFELGUR 6ERÈ  Ö

3UBARU )MPRESA '8 ¹RGl EKÖ
SSK ¹LFELGUR DR¹TTARBEISLI 6ERÈ Ö
4ILBOÈ  Ö

(ONDA #IVIC ,SI ¹RG EK Ö 
GÅRA ¹LFELGUR 6ERÈ  Ö

-AZDA -8  ¹RG EK Ö  GÅRA
¹LFELGUR 6ERÈ  Ö

--# 0AJERO 6 ¹RG  EK Ö
SSK ¹LFELGUR 6ERÈ  Ö

3UBARU ,EGACY   ', ¹RG l EK
Ö SSK ¹LFELGUR DR¹TTARKÒLA 6ERÈ ¹ÈUR
 Ö 4ILBOÈ  Ö

3UBARU ,EGACY   ', ¹RG  EK 
Ö SSK ¹LFELGUR 6ERÈ  Ö

4OYOTA !VENIS ¹RG  EK  Ö
GÅRA ¹LFELGUR DR¹TTARKÒLA 6ERÈ Ö

4OYOTA 9ARIS 3OL   ¹RG l EK Ö
SSK 6ERÈ  Ö

6W 0ASSAT   ¹RG  EK Ö 
GÅRA LFELGUR 6ERÈ  Ö

6W 'OLF 6   ¹RG l EK Ö SSK
¹LFEGUR 6ERÈ  Ö HV Ö 
ÖÒS ¹ M¹N

$ODGE $URANGO 3,4 ¹RG  EK
Ö SSK LEÈUR DR¹TTARKÒLA 6ERÈ  Ö
4ILBOÈ  Ö

&ORD %XPLORER 8,4 ¹RG  EK Ö
SSK DR¹TTARKÒLA 6ERÈ Ö 4ILBOÈ
 Ö

6OLVO 6 ¹RGl EK Ö GÅRA
¹LFELGUR LEÈUR 6ERÈ  Ö HV 
Ö  ÖÒS ¹ M¹N

-AZDA  ¹RG  EK Ö SSK ¹LFELG
UR 6ERÈ  Ö

4OYOTA ,AND #RUISER 68 ¹RGl
EK Ö SSK ¹LFELGUR 6ERÈ  Ö
HV  Ö  Ö ¹ M¹N

4OYOTA #OROLLA ,% ¹RG  EK Ö
SSK !# ¹LFELGUR 6ERÈ  Ö 4ILBOÈ
 Ö

$ODGE 3TRATUS   ¹RG EK  Ö
SSK ¹LFELGUR NÕ TÅMAREIM OFL 6ERÈ 
Ö HV Ö Ö ¹ M¹N

--# 3PACE3TAR   ¹RGl EK Ö
SSK 6ERÈ ¹ÈUR  Ö 4ILBOÈ  Ö

&IAT 3TATION ¹RGl EK Ö  GÅRA
¹LFELGUR NÕ TÅMAREIM 6ERÈ ¹ÈUR 
Ö 4ILBOÈ  Ö HV  Ö  ÖÒS
¹ M¹N

4OYOTA 9ARIS ¹RG l EK Ö  GÅRA
6ERÈ  Ö

-"ENZ -, ¹RG  EK Ö "ÅLL
MEÈ ÎLLU 6ERÈ ¹ÈUR  Ö 6ERÈ NÒ
 Ö HV  Ö

+IA 3ORENTO $IESEL ¹RG  EK
Ö SSK ¹LFELGUR LEÈUR DR¹TTARKRËKUR
6ERÈ  Ö

.ISSAN 4ERRANO b ¹RGl EK Ö
SSK ¹LFELGUR EINN EIGANDI 6ERÈ  Ö

3UBARU )MPRESA X ¹RG EK
Ö SSK ¹LFELGUR 6ERÈ ¹ÈUR  ÖÒS
4ILBOÈ  Ö

3UBARU ,EGACY   ¹RG EK Ö
SSK ¹LFELGUR 6ERÈ ¹ÈUR  Ö 4ILBOÈ
 Ö

2ANGE 2OVER (3%   5MBOÈSBÅLL
¹RGl EK Ö SSK LEÈUR LÒGA OFL
6ERÈ  Ö HV Ö
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6OLVO 3 SKRD  EK 
KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 3   59

-AZDA  3EDAN SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   2!

&ORD -ONDEO 'HIA SKRD  EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   ,0

&ORD %XPEDITION %DDIE "AUER SKR
D EK  KM CC
SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ  KR 3
  ..

#ITROEN # !MBIENTE SKRD
EK  KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   -6

&ORD %XPLORER 8,4 SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   ,2

6OLVO 3  4 SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   ,)

6OLVO 3 4 SKRD EK 
KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 3   3!

&ORD &OCUS 4REND SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   +'

6OLVO 6  ) SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   ,0

&ORD -ONDEO 'HIA SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   6.

6OLVO 3  4 SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   6*

6OLVO 3  4 SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   !)

6OLVO 3  4 SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   25

#ITROEN # 38 SKRD EK
 KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   :3

6OLVO 3  ) SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   9(

6OLVO 6  ) SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   /(

&ORD &OCUS 4REND SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   4&

#ITROEN # 642 SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   $8

&ORD &OCUS 4REND SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   !(

&ORD &IESTA 4REND SKRD EK
 KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   4+

&ORD 'ALAXY 4REND SKRD EK
 KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   0(

&ORD &USION 4REND SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   /:

&ORD &OCUS 4REND SKRD EK
 KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3   30
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"ÅLAR TIL SÎLU

4IL SÎLU ER -)435")3() 0!*%2/  $)$
m RG  %KINN  ÖKM  6ERÈ
KR  HVL   Ö ¹
M¹N !TH SK ËD

&ORD &OCUS ¹RG  EK  ÖKM
SETT  Ö 4ILBOÈ  Ö 'ETUM
B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3 


(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS
4IL SÎLU ER *%%0 '2!.$ #(%2/+%%
,)-)4%$ 7$ RG  %KINN  ÖKM
 6ERÈ KR  HVL  
Ö ¹ M¹N !TH SK ËD

"ÅLALIND
6AGNHÎFÈI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILALINDIS

"ESTU BÅLAKAUPIN 3J¹ TUGI UMM¾LA
¹ WWWISLANDUSCOM FR¹ ¹N¾GÈUM
VIÈSKIPTAVINUM SEM KEYPTU NÕJAN EÈA
NÕLEGAN BÅL LANGT UNDIR MARKAÈSVERÈI
¹ ISLANDUSCOM (J¹ OKKUR VELUR ÖÒ
BESTA EINTAKIÈ OG BESTU KAUPIN ÒR
ÖÒSUNDUM BÅLA TIL SÎLU Å %VRËPU EÈA
"ANDARÅKJUNUM ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI 5MFANGSMIKIL ¹STANDSSKOÈUN
¹ÈUR EN BIFREIÈIN ER KEYPT OG ¥SLENSK
BYRGÈ FYLGIR "ÅLAL¹N 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

(YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR 
CC  DYRA &IMMGÅRA 'R¹R TVÅLITUR
%KINN  Ö 6ERÈ 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

(95.$!) %,!.42!
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR 'R¹R %KINN
 Ö 6ERÈ 

(95.$!) 42!*%4
.ÕSKR  CC
 DYRA "EINSKIPTUR ,JËSGR¹R
%KINN  Ö 6ERÈ 

.)33!. 02)-%2!
.ÕSKR  CC
 DYRA &IMMGÅRA 2AUÈUR
%KINN  Ö 6ERÈ


/0%, :!&)2! !
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR ,JËS
GR¹R %KINN  Ö 6ERÈ
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.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR 2AUÈUR
%KINN  Ö 6ERÈ
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.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR 'R¾NN
%KINN  Ö
6ERÈ 

(95.$!) '%4:
.ÕSKR  CC
 DYRA &IMMGÅRA (VÅTUR
%KINN  Ö 6ERÈ
4ILBOÈ  

(95.$!) 3!.4! &%
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR "RÒNN 
'R¹R %KINN  Ö 6ERÈ
 TILBOÈ  

.)33!. 02)-%2!
.ÕSKR  CC
 DYRA &IMMGÅRA 'R¾NN
%KINN  Ö 6ERÈ
 TILBOÈ  

2%.!5,4 ,!'5.!
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR 'U
LUR %KINN  Ö 6ERÈ
 TILBOÈ  
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.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR $ÎKK
GR¾NN %KINN  Ö
6ERÈ  TILBOÈ
 

2%.!5,4 -%'!.% ))
.ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR 2AUÈUR
%KINN  Ö 6ERÈ
 TILBOÈ  
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5BOHBSIÚG§J WJ§#ÓMETIÚG§B tT
XXXCJGSFJEBTBMBOJT

3TAREX 8   DÅSEL TÒRBË ¹RG 
%KINN  Ö 6ERÈ  Ö HV 
Ö %R ¹ STAÈNUM

'RAND #HEROKEE ,IMITED  ¹RG 
%KINN  Ö 6ERÈ  Ö 'OTT EINTAK
ER ¹ STAÈNUM

.ÕIR 2ENAULT -ASTER -ILLILANGIR H¹ÖEKJU
%IGUM NOKKRAR ÒTF¾RSLUR ¹ LAGER BEIN
SKIPTA OG SJ¹LFSKIPTA MEÈ PLÎTU Å BOTNI
SKILRÒM MEÈ GLUGGA  OPNUN ¹ AFT
URHURÈUM &ULL ¹BYRGÈ 4IL SÕNIS ¹ STAÈN
UM  ÖÒS UNDIR LISTAVERÈI /KKAR VERÈ
FR¹  ÖÒS ¹N VSK

/*44"/5&33"/0**ÈSH  FLJOO 50:05"$030--"9-*4&%"/ÈSH 
¢ÞTLN CMÈHSOOÈIWÓM IWÓU CFJOTLJQU FLJOO¢ÞT Ó
7FS§TLJQUJÈØEâSBSJ
GÓOVTUBOEJ7FS§

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

'/,& #/-&/24,).% RG  %KINN
 Ö 4ILBOÈSVERÈ  Ö ER ¹ STAÈN
UM

"ÅLASALA ¥SLANDS
3KËGARHLÅÈ   2VK
3ÅMI  
WWWBILASALAISLANDSIS

..$-%06#-&$"#5%*ÈSH 
FLJOO¢ÞTLN HSOOUWÓMJUVS
TKÈMGTTLJQUVS ÈIWÓMBOEJ7FS§


67 0OLO "ASICLINE ¹RG  EK
 ÖKM .ÕYFIRFARINN OG SMURÈUR X
GËÈ DEKK 6ERÈ  Ö HV  Ö
 ¹ M¹N

-ERCEDES "ENZ #,3  ¹RGERÈ 
EK  ÖKM #UBANIT METALLIC "I 8ENON
LOFTPÒÈAFJÎÈRUN SJËNVARP HITI  K¾LING
Å S¾TUM OFL 6ERÈ 

"ÅLALÅF
+LETTH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILALIFIS

!UTO 2EYKJAVÅK
+RËKH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
HTTPWWWAUTO REYKJAVIKIS

4), 3®,5

781"44"5$0.'035-*/&ÈSH 
 FLJOO¢ÞTLN HSÈS CSÈ§GÓOOPH
CFJOTLJQUVS7FS§UFLVSHBN
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.&3$&%&4#&/;.-ÈSH   #.8*5%5063*/(ÈSH 
TJMGVSHSÈS FLJOOB§FJOT¢ÞTLN GBMM TWBSUTBOT FLJOO¢ÞTLN TKÈMGTLJQUVS
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UJMHSFJOBB§UBLBUWPCÓMBVQQÓ7FS§
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..$1"+&30-"/(635%*wTJMGVSHSÈS 
 HVMMTBOT FLJOO¢ÞTLN
FLJOO¢ÞTLN GBMMFHVSCÓMM
ÈIWÓMBOEJ7FS§ UBMTWFSUVQQHFS§VS CFJOTLJQUVS7FS§


/*44"/.63"/0ÈSH HVMMTBOT 
FLJOO¢ÞTLN HVMMGBMMFHVSCÓMMÓ
UPQQTUBOEJ ÈIWÓMBOEJGSÈ4KØWÈ
7FS§½MMTLJQUJ
TLP§V§

.*/*$001&3%*&4&-ÈSH FLJOO
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#OROLLA k   VÁL EK ÖÒS  GÅRA
SUMAR OG VEDRARDEKK ¹ FELGUM 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

$ODGE $AKOTAl6   .Õ DEKK
DEMPARAR BREMSUR RAFG OG FL 6IPER
ÖJËFAV CD "ÅLL Å TOPPSTANDI OG FENGIÈ
TOPPVIÈHALD %K Ö MÅLUR 3 


'ËÈUR VINNUBÅLL TIL SÎLU --# STATION
k Å GËÈU STANDI EN AÈEINS SK k
3ELST ¹  ÖÒS 3  
-ERCEDES "ENZ  E k 3K k ,EÈUR
OG RAFMAGN Å ÎLLU 'L¾SIKERRA Å 
VIÈHALDI 3  

6EL MEÈ FARIN 3KODA &ELICIA ¹RG k
.ÕL SKOÈAÈUR .Õ HEILS¹RSD %K  Ö
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  
4ILBOÈ 67 0OLO ¹RG k  DYRA
%K ÖÒS 6EL MEÈ FARINN NÕ TÅMAR
 GÅRK 6ERÈ  Ö3  

4IL SÎLU ER --# ,ANCER ¹RG l
SJ¹LFSK %KINN  ÖÒS 3PIOLER CD RAFM
6ERÈ  KR HV  KR 
Ö ¹ M¹N 5PPL Å S  

3J¹LFSKIPTUR

4IL SÎLU ER $AIHATSU #UORE ¹RG k %KINN
 ÖÒS 3KOÈAÈUR k 6ERÈ  KR
4ILBOÈ  KR  L¹N MÎGULEGT
5PPL Å S  
/PEL !STRA  ¹RG k TIL SÎLU 3K
k NÕJIR DEMPARAR NÕTT Å BREMSUM NÕ
TÅMAREIM OG DEKK 'ËÈUR BÅLL SETT VERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  
&ORD ÒTSÎLUDAGAR .ÕR FR¹ VERKSMIÈJU
&ORD & FR¹ +R  &ORD &
DÅSEL FR¹ +R  %INNIG ÒRVAL NOT
AÈRA BÅLA FLEIRI HUNDRUÈ ÖÒSUND KRËN
UM UNDIR MARKAÈSVERÈI ,¾KKUN DOLLAR
ÒTSÎLUR BÅLAFRAMLEIÈENDA OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

  ÖÒS

-"ENZ % k BENSÅN EKINN 
Ö KM NÕSKOÈAÈUR TILBVERÈ 
5PPL Å S  

4OYOTA YARIS k EK   DYRA #$
6ERÈ AÈEINS KR 5PPL Å SÅMA
 

  MILLJËNIR

  ÖÒS

#OROLLA ST k EK Ö 6  Ö &ORD
-ONDEO k ¹SETT VERÈ  Ö TILBOD
 ÖÒS /PEL VECTRA ST k EK Ö
SETT VERÈ  Ö 4ILBOD  Ö !LLIR
SKl VETRARDEKK 3  

«DÕR

67 0OLO ¹RG k EK  ÖÒS %R Å ¹G¾T
IS STANDI EN ÖARFNAST SM¹ VIÈGERÈAR FYRIR
SKOÈUN 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA 
 EFTIR KL 
4IL SÎLU AFABÅLL --# ,ANCER X 
¹RG k EK  ÖÒS NÕSK VERÈTILBOÈ
5PPL Å S  

'ËÈ SNYRTILEG 4OYOTA #OROLLA k ¹RG
 ' 6ERÈ  %KINN  ÖÒS
KM 3  

4IL SÎLU 3UBARU )MPREZA ¹RG k %K
 ÖÒS 5PPL Å  

#RYSLER 04 #RUSIER  ¹RG EKINN 
KM , SSK GULLFALLEGUR BÅLL VERÈ AÈEINS
 ¶ÒS UPPL WWWAUTOMAXIS 3
 

4OYOTA 2UNNER ¹RG k 'ËÈUR JEPPI
6 VÁL m DEKK RAFM Å RÒÈUM SAM
L¾SINGAR ÒTVARP MCD  GÅRA SK k
EKINN  6ERÈ  ÖÒS 3TGR 3
 

  ÖÒS
--# ,ANCER  ',8I ¹RG   GÅRA
%K  ÖÒS LFELGUR SUMAR VETRARDEKK
SPOILER 5PPL Å S  
0AJEROl GËÈUR BÅLL EKINN  Ö
3KOÈAÈUR k 6ERÈ  Ö 5PPL Å SÅMA
 

4ILBOÈ

(ONDA !CCORD 3PORT ¹RG l %K
 KM 4ILBOÈ  MILLJËNIR 5PPL Å S
    

4IL SÎLU 3UZUKI 3WIFT ¹RG k EKINN
AÈEINS  ÖÒS  ÖÒS ÒT  ÖÒS Å
L¹N EÈA  ÖÒS STGR !LLUR NÕYFIRFARINN
OG NÕSMURÈUR 5PPL Å S   
 

&¾ST GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI

67 "ORA  ¹RG k EK  ÖÒS BL¹R
NÕSK L¹N  ÖÒS ¹ M¹N 5PPL Å S
 

4OYTOA COROLLA  EK Ö TIL SÎLU
UPPLÕSINGAR Å SÅMA  BJARKI

#IVIC k EK  Ö  Ö ÒT YFIRTAKA
¹ L¹NI  Ö AFB  Ö ¹ M¹N EÈA
TILBOÈ ¶ARF AÈ SKIPTA UM BREMSUR 3
 

4IL SÎLU ER (ONDA #IVIC ¹RG k )
3J¹LFSKIPTUR %KINN  ÖÒS 6ERÈ 
ÖÒS 3  

3UBARU ,EGACY  ', X ¹RG k SSK
EKINN  ÖÒS KM 3KOÈAÈUR 
6ETRARDEKK ¹ FELGUM SETT VERÈ 
ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS STGR 5PPL Å SÅMA
 

#BMEVSTOFTJ "LVSFZSJT

5PZPUB-BOE$SVJTFS-9/Å3
5PZPUB3VOOFS7 FLJOO #¶--wCSFZUUVSIKÈ5PZPUBÈ
¢LNw ESÈUUBSLÞMB TVNBS "LVSFZSJ,BTUBSBS LBTUBSBHSJOE 
PHWFUSBSEFLL MPGUEMB PGMPGM5PQQ IÞEEPHHMVHHBWIMÓGBSPGM7FS§
GKBMMBCÓMM7FS§LS
LS

5PZPUB-BOE$SVJTFS797
 FLJOO¢LN4KTL CFOTÓO 
5&.4 ESÈUUBSLÞMB5PQQFJOUBL7FS§
LS

5PZPUB-BOE$SVJTFS79
 FLJOO¢LN4KTL EJTFM 
ESÈUUBSLÞMB TVNBSPHWFUSBSEFLL
7FS§LS

5PZPUB-BOE$SVJTFS-9  5PZPUB-BOE$SVJTFS(9 
FLJOO¢LN4KTL EJTFM NBOOB  FLJOO¢LN4KTL EJTFM NBOOB
ESÈUUBSLÞMB GJMNVS7FS§LS 7FS§LS

,JB4PSFOUP-VYVSZ FLJOO 5PZPUB3BW(9 FLJOO¢
¢LN4KTL CFOTÓO MF§VS ISB§B LN4KTL ÈMGFMHVS TQPJMFS
TUJMMJS UPQQMÞHB7FS§LS 7FS§LS

-FYVT39&9& FLJOO .#FOT$,PNQSFTTPS 
¢LN4KTL MPGUQGKÚ§SVO MF§VS ISB§ FLJOO¢LN4KTL TQØMWÚSO ISB§
BTUJMMJSPGM7FS§LS
BTUJMMJS UPQQMÞHB PGM7FS§
LS

4LPEB0DUBWJB"NCJFOUF$PNCJY 4VCBSV'PSFTUFS$4 
 FLJOO¢LN#TL7FS§
FLJOO¢LN4KTL ÈMGFMHVS7FS§
LS
LS

/JTTBO5FSSBOP**-VYVSZ 
FLJOO¢LN#TL NBOOB 
CFOTÓO ESÈUUBSLÞMB TVNBSPHWFUS
BSEFLL7FS§LS

5PZPUB:BSJT4PM FLJOO
¢LN#TL TQPJMFS GJMNVS WJOETLFJ§
BSB§GSBNBOPHÈIMJ§VNPGM7FS§
LS
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--# , ¹RG  %K Ö 6EL MEÈ
FARINN BÅLL GOTT VIÈHALD .ÕSKOÈAÈUR
3J¹LFSKIPTUR KL¾DDUR PALLUR OG HÒS 3KIPTI
¹ ËDÕRARI 5PPL Å SÅMA  

3ENDIBÅLAR

3UZUKI 2-: ¹RG k Å GËÈU STANDI
6ERÈ TILBOÈ 5PPL Å SÅMA  
+TM CC SX Å GËÈU STANDI 6ERÈTILBOÈ
5PPL Å SÅMA  
4IL SÎLU +AWASAKI +8   'OTT
HJËL  LÅTIÈ NOTAÈ 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

!UDI ! k ¹RGERÈ

 VÁL EK  ÖÒS SSK &¾ST GEGN YFIR
TÎKU ¹ L¹NI  Ö 3  
4IL SÎLU DÅESEL 0EUGEOT STATION M
GLERÖAKI ¹RGERÈ  KEMUR ¹ GÎT
UNA  VEL MEÈ FARINN OG LÅTIÈ
KEYRÈUR 3DEKK 6DEKK ¹ FELGUM LITAÈ
GLER FR¹ FRAMLEIÈANDA 9FIRTAKA ¹ L¹NI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   

6ESPUR

4IL SÎLU 4OYOTA ,AND#RUISER '8 ¹RG k
EK CA  ÖÒS MIKIÈ AF AUKAHLUTUM
MEÈ 5PPL Å S  

"OBCAT JARÈVEGSÖJÎPPUR

"OBCAT JARÈVEGSÖJÎPPUR OG HOPPARAR
FYRIR LAGNASKURÈI 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  3ÅMI 


-!.  4IL SÎLU -AN SENDIBÅLL 
M KASSI LYFTA 5PPL Å SÅMA  

"ÅLAR ËSKAST
-ÒRVERKTAKA VANTAR GËÈAN SENDIBÅL
SKOÈUM ÎLL TILBOÈ ¹RG k OG YNGRI
5PPL Å S  
4OYOTA ÒTSÎLUDAGAR .ÕR 4OYOTA TORF¾RUJ
EPPI FR¹ +R  4OYOTA 4ACOMA
FR¹ +R  2UNNER !MERÅSKUR
,ANDCRUISER FR¹ +R  2!6
SJ¹LFSKIPTUR MEÈ ST¾RRI VÁL FR¹ +R
 (I,UX  4URBO DÅSEL SJ¹LF
SKIPTUR MEÈ LEÈRI OG HLAÈINN AUKABÒN
AÈI ,¾KKUN DOLLAR ÒTSÎLUR BÅLAFRAMLEIÈ
ENDA OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

*EPPAR

6ERTU KALDUR 4RYGGÈU ÖÁR EINTAK ¹
ÖESSU FR¹B¾RA VERÈI FJARSTARTFERÈABOX
FYLGIR FRÅTT MEÈ ¹ MEÈAN BIRGÈIR ENDAST
N¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWBMSISRACE
"-3 2!#% SÅMI  

3ANTA &E NÕJI BÅLLINN DISIL
SSK RG 

%K  ÖÒS KM D BL¹R SPOILER FILM
UR F¾ST GEGN YFIRTÎKU ¹ BÅLASAMNING
(EILS¹RSDEKK ¹ ¹LFELGUM AUKADEKK ¹
¹LFELGUM -JÎG VEL MEÈ FARINN 5PPL Å
SÅMA  

4IL SÎLU 76 TRANSPORTER k EK  Ö
CC BENSÅN NÕ DEKK NÕ SKOÈAÈUR
VEL MEÈ FARINN BÅLL 3  

+ERRUR

6ÎRUBÅLAR

4IL SÎLU $OLLY BÅLAKERRA TILBOÈ ËSKAST
EKKI UNDIR  KR 3  

4OYOTA ,AND #RUISER 68   4$) 3SK
%K Ö m BREYTTUR 4OPPLÒGA LEÈUR
 MANNA %INN MEÈ ÎLLU 6ERÈ Ö
HV CA Ö 4ILBOÈ Ö STGR 5PPL
Å S  

(JËLHÕSI

4IL SÎLU ER 'ALLOPER  SSK %KINN
 ÖÒS 3K k 6ERÈ  KR 
L¹N MÎGULEGT 5PPL Å S  

-EGANE 3PORT 4OURER ¹RG  6ERÈ
 MÎGULEIKI ¹  L¹NI %NN
Å FULLRI ¹BYRGÈ 3ILFURGR¹R HVÅLANDI L¹N
 ÖÒS ¹ M¹N !THSKIPTI ¹ ËDÕRARI 5PPL
Å SÅMA  
#HEVROLET 0ICUP :  8 RG k
%KINN  Ö KM 6ERÈ  5PPL Å
SÅMA  

3%!4 VINNUVÁLAS¾TI

%IGUM TIL S¾TI Å JEPPA VÎRUBÅLA VINNU
VÁLAR DR¹TTARVÁLAR OG LYFTARA 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & 2EYKJAVÅK GENGIÈ INN FR¹
*¹RNH¹LSI  3ÅMI   OG .JARÈARNESI
 !KUREYRI 3ÅMI  

0ALLBÅLAR
3NJËPLËGAR OG SNJËKEÈJUR

²TVEGUM MEÈ STUTTUM FYRIRVARA SNJËP
LËGA OG SNJËKEÈJUR ¹ TRAKTORSGRÎFUR
HJËLASKËFLUR OG VÎRUBÅLA 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & 2EYKJAVÅK GENGIÈ INN FR¹
*¹RNH¹LSI  3ÅMI   OG .JARÈARNESI
  !KUREYRI 3ÅMI   3KOÈIÈ
EINNIG ÒRVALIÈ ¹ VELABORGIS

 MILLJËNIR
*EEP ÒTSÎLUDAGAR .ÕR FR¹ VERKSMIÈJU
*EEP 'RAND #HEROKEE ,IBERTY OG
#OMPASS FR¹ +R  %INNIG ÒRVAL
NOTAÈRA BÅLA FLEIRI HUNDRUÈ ÖÒSUND KRËN
UM UNDIR MARKAÈSVERÈI ,¾KKUN DOLLAR
ÒTSÎLUR BÅLAFRAMLEIÈENDA OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

.Ò FER HVER AÈ VERÈA SÅÈ
ASTUR

4ËKST AÈ ÒTVEGA  (OBBY HÒSBÅLA ¹
STËRL¾KKUÈU VERÈI EIGUM EINNIG TIL ÎRF¹
HJËLHÕSI MEÈ MIKLUM AFSL¾TTI

4IL SÎLU VÎRUFLUTNINGALYFTA 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

,¹TTU EKKI HAPP ÒR HENDI SLEPPA
(OBBYHÒSIÈ

-ËTORHJËL
&ELLIHÕSI
.ÕTT FELLIHÕSI FYRIR  4¾KIF¾RI FYRIR
LAGHENTAN 2OCKWOOD k M FORTJALDI
3KR¹NINGARBREYTING EFTIR 5PPL Å SÅMA
 

6INNUVÁLAR

&ORD ÒTSÎLUDAGAR .ÕR FR¹ VERKSMIÈJU
&ORD %XPLORER FR¹ +R  %XPLORER
3PORT 4RACK FR¹ +R  %INNIG
ÒRVAL NOTAÈRA BÅLA FLEIRI HUNDRUÈ ÖÒSUND
KRËNUM UNDIR MARKAÈSVERÈI ,¾KKUN
DOLLAR ÒTSÎLUR BÅLAFRAMLEIÈENDA OG
HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

TIL SÎLU 0ATROL k BEINSK EKINN 
Ö KM 6ERÈ  Ö 5PPL Å SÅMA 


4IL SÎLU 0ATROL ¹RG  EKINN  Ö
SJ¹LFSK m DEKK TOPPLÒGA DR¹TTARK
LEÈURKL 5PPL Å S  

$ODGE ÒTSÎLUDAGAR .ÕJU $ODGE PALL
BÅLARNIR RAKA INN VERÈLAUNUM Å 53!
-IKIL BURÈAR OG DR¹TTARGETA $ÅSEL OG
BENZÅNVÁLAR ²TSÎLUVERÈ FR¹ AÈEINS +R
 FYRIR SPLÒNKUNÕJA BÅLA FR¹
VERKSMIÈJU %INNIG ÒRVAL NOTAÈRA BÅLA
FLEIRI HUNDRUÈ ÖÒSUND KRËNUM UNDIR
MARKAÈSVERÈI .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹
53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TIL
BOÈ Å SÅMA   EÈA ¹ WWW
ISLANDUSCOM

(EILS¹RSGR¾JA CC FJËRGENGIS MEÈ
SKÅÈI OG SNJËBELTI DEKK FYLGJA EINNIG
.ÕTTU ÖÁR MAGNTILBOÈ ¹ WWWBMS
ISRACE OG VERTU COOL %RUM BYRJAÈIR AÈ
SKR¹ PANTANIR NÒNA "-3 2!#% bÖAÈ ER
GAMAN AÈ LIFAm SÅMI  
4IL SÎLU TRAKTORSGRAFA +OMATSU ¹RG k
VÁL Å MJÎG GËÈU STANDI 4ILBOÈ ËSKAST Å
S  

4), 3®,5

,YFTARAR

*UNGHEINRICH PALLETTUTJAKKAR M¹LAÈIR
EÈA GALVANISERAÈIR B¹ÈAR GERÈIR MEÈ
bQUICK LIFTm 6ERÈ FR¹ KR  ¹N
VSK 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN
FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK SÅMI 
 .JARÈARNESI   !KUREYRI 3ÅMI
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0ARTAR S  

6ERSLUN

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA

,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR LYFTU
BORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR OG
ÕMIS LÁTTIT¾KI 6ANDAÈAR VÎRUR GËÈ VERÈ
ÎFLUG VIÈGERÈA OG VARAHLUTAÖJËNUSTA
,ÁTTIT¾KNI EHF 3TËRHÎFÈA  S 
 !LLAR UPPLÕSINGAR ¹ WWWLETT
ITAEKNIIS

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

6ÎRUFLUTNINGAR
*OHN $EERE H¹G¾ÈAOLÅUR

4EK AÈ MÁR SM¹VÎRUFLUTNINGA FYRIR FYR
IRT¾KI OG EINSTAKLINGA ÒT UM ALLT LAND
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

3MUROLÅUR VÎKVAKERFISOLÅA KOPPAFEITI
OG FROSTLÎGUR  LENGRI ENDINGATÅMI
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ SÎLUMÎNN
UM 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &  
.JARÈARNESI   !KUREYRI  

(REINGERNINGAR

 VARAHLUTI Å JA DYRA 3UNNY ¹RG k
,EGACY k !CCENT k  STK DEKK
m ¹  Ö 3  

6IÈGERÈIR

#OMET IÈNAÈARRYKSUGUR

4V¾R GERÈIR VERÈ FR¹ KR  MVSK
6ÁLABORG EHF +RËKH¹LSI &  2VK
  .JARÈARNESI   !K 


4IL SÎLU M¹LMLEITART¾KI HLUSTUNAR
BÒNAÈUR NÕTT m REIÈHJËL NÕ ML
LOFTPRESSA RAFSUÈU TRANSARI OFL RAFM
¹HÎLD %INNIG VANTAR BANDSÎG OG VÁLA
FLUTNINGARVAGN  TONN 5PPL Å S
 

(LJËÈF¾RI

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

!LMENNAR VIÈGERÈIR HJËLASTILLINGAR
BREMSUVIÈGERÈIR +APLAHRAUNI  3 

,¹TTU MIG UM PÒLIÈ .ÕBYGGINGAR FLUTN
INGSÖRIF OG FYRIRT¾KI &ÎST VERÈTILBOÈ
STA S  

"ÅLAÖJËNUSTA

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

3TËRT SKRIFBORÈ "ËKALAGER "ÅLL ¹RG
TIL UPPG&LOTGALLAR 4ÒRB FCYL9ANMAR
0ENINGASK¹PUR 6ÁLARG¹LGI .-4 MEÈÎLLU
0RJËNAVÁL 5PPL 

4IL SÎLU

²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM ST¾RÈ
UM OG GERÈUM AUK FYLGIHLUTA 6ERÈ FR¹
KR %' 4ËNAR 3ÅMI !KUREYRI 
   SÅMI 2EYKJAVÅK 
    (ARMONIKUKENNSLA
FYRIR BYRJENDUR

4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM FLUTN
INGSÖRIF OG HREINGERNINGAR VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ &ÎST VERÈTILBOÈ 2AKEL S
 

'ET ÒTVEGAÈ ALLAR GERÈIR AF HARMONIKUM
.OTAÈAR OG NÕJAR ¹ FR¹B¾RU VERÈI 6ERÈ
FR¹  KR %INNIG HARMONIKKU KENNSLA
FYRIR BYRJENDUR OG LENGRA KOMNA WWW
HARMONIKANIS 3  

(JËLBARÈAR

'ARÈYRKJA

3JËNVARP
3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  
4IL SÎLU NÕJAR ¹LFELGUR 8m MEÈ GATA
DEILINGU X 6ERÈ ¹ÈUR  KR
4ILBOÈ  KR STK &ELGURNAR PASSA
MA UNDIR -AZDA 4RIBUTE &ORD %SCAPE
4OYOTA 2AV (YUNDAI 3ANTA &E .ISSAN
8TRAIL (YUNDAI 4UCSON OFL 5PPLÕS 

4IL SÎLU  LÅTIÈ NOTUÈ m .OKIA NAGALD
EKK UNDAN 6OLVO 3T¾RÈ 8 6ERÈ
 5PPL Å SÅMA  

6ARAHLUTIR

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

4ÎLVUVIÈGERÈIR

3TIGALAGERINN

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

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL STIGA ¹ LAGER TILBÒNA
TIL UPPSETNINGAR 2YÈFRÅTT EFNI TIL HAND
RIÈASMÅÈA FESTINGAR OFL -JÎG HAGST¾È
VERÈ 3TIGALAGERINN 

"¾KUR

4«-345.$)2&%2¨)2

'EFINS

"ËKHALD

%LDHÒSINNRÁTTING F¾ST GEFINS GEGN ÖVÅ
AÈ VERA TEKIN NIÈUR OG SËTT 5PPL Å S
 
«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  

µMISLEGT

+ERAMIK MÊTBRENNSLUOFNAR KRINGUM
 MÊT OG  , OFNAR HR¾RIVÀL OG
FL 3KIPTI ¹ BÄL TJALDV EÈA ÎÈRU 5PPL
 

3T¹LBITAR ( BITAR XMM  METRA
LANGIR TIL SÎLU ¹ GËÈU VERÈI 5PPL Å S
 
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

4), 3®,5

2¹ÈGJÎF

!LHLIÈA FJ¹RM¹LA OG
REKSTRARR¹ÈGJÎF

RSH¹TÅÈARFERÈIR (VATAFERÈIR
&UNDIR  2¹ÈSTEFNUR 6EIÈI
WWWFAEREYJAFERDIRIS
"ÅLAPARTASALAN S

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

4), 3®,5

%NDURSKIPULAGNING FJ¹RM¹LA
SAMNINGAR VIÈ LÎGMENN L¹NA
DROTTNA OG INNHEIMTUMENN
AÈSTOÈ VNAUÈUNGARUPPBOÈA
STOFNUN EINKAHLUTAFÁLAGA OFL
'EYMIÈ AUGLÕSINGUNA 3¥-)
  (LÅÈARSM¹RI  
+ËPAVOGUR KAFLASKIPTI KAFLA
SKIPTIIS
3¥-)   (LÅÈARSM¹RI
  +ËPAVOGUR KAFLASKIPT
I KAFLASKIPTIIS

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

"ÅLAPARTASALA SEM SÁRH¾FIR SIG Å -USSO
"ENS 67 3KODA !UDI -MC &REELANDER
OG FL /PIÈ M¹N FÎST   )ÈNDALUR 
 6OGUM 3  

"ÅLAPARTAR EHF 3 

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

-¹LARAR
4VEIR M¹LARAR GETA B¾TT VIÈ SIG VIÈHALDS
VERKEFNUM OG FL 3ANNGJARNT VERÈ 5PPL
Å S  
-¹LARAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
5PPL Å S  
4ÎKUM AÈ OKKUR M¹LNINGU VIÈHALD OG
ÖRIF ÒTI OG INNI 3   &RIÈRIK
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-EINDÕRAVARNIR

(ÒSGÎGN

3P¹DËMAR

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
«SKA EFTIR HERBERGI EÈA EINSTAKLINGSÅBÒÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   EFTIR KL

(ERBERGI EÈA EINSTAKLINGSÅBÒÈ ËSKAST
¹ (ÎFUÈBORGARSV (ELST Å (FJ 5PPL Å S
 
«SKA EFTIR JA JA HERB ÅBÒÈ ANNAÈHVORT
¹ JARÈH¾È EÈA  H¾È %R MEÈ G¾UDÕR
«SKA EINNIG EFTIR BÅLSKÒR FYRIR BÅLAVIÈ
GERÈIR 3  

(EILSUVÎRUR

-EINDÕRAVARNIR
3UÈURLANDS
!LLUR BÒNAÈUR TIL MEINDÕRA
VARNA -ÒSAFELLUR MÒSASTOPP
KÅTTI MEINDÕRAFORVARNIR OFL
'AGNHEIÈI   3ELFOSS
3ÅMI   WWWMEINDYRA
VARNIRIS

«SKA EFTIR STÒDÅË EÈA JA HERBERGJA
ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 3KILVÅSUM
GREIÈSLUM HEITIÈ 5PPL Å S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
(ILLUSAMST¾ÈA 4IL SÎLU VEL MEÈ FARIN
HILLUSAMST¾ÈA 4- SMÅÈI 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å SÅMA  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

µMISLEGT

3TÅFLUÖJËNUSTA
+RISTJANA SP¹MIÈILL TEKUR FËLK Å EINKA
TÅMA ¶EIR SEM TIL MÅN VILJA LEITA PANTIÈ
TÅMA Å S     

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

®RLAGALÅNAN   
 

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ
SPURNINGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINAN
IS
3P¹SÅMINN   2¾È DRAUMAR OG
SP¹I Å TARROT %R VIÈ SÅMANN ALLA DAGA FR¹
  3TÅNA ,ËA

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA 3   
    MÅN KL   NEMA
3UNNUDAGA "ELLAIS
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

(ANNA S   6)3!
%52/

(ÒSAVIÈHALD

!NDLEG LEIÈSÎGN 3PILASP¹ 4AROT
$RAUMR¹ÈNINGAR &YRIRB¾NIR  MÅN %R
VIÈ ALLA DAGA FR¹   3   
 !TH HEF LAGT NIÈUR   

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

,ÅKAMSR¾KT
(¾TTU AÈ REYKJA ¹  MÅN (AFÈU SAM
BAND Å SÅMA   6IÈ LOSUM ÖIG VIÈ
NÅKËTÅNÖÎRFINA WWWHEILSURADIS

(AUST TILBOÈ ¹ HEITUM POTTUM %IGUM
ÎRF¹A "EACHCOMBER HEITA POTTA EFTIR
&IMM ¹RA ¹BYRGÈ &RÅ HEIMSENDING
HVERT ¹ LAND SEM ER 3ENDUM B¾KLINGA
SAMD¾GURS «SKUM HUNDRUÈUM NÕRRA
POTTAEIGENDA ¹ ¥SLANDI TIL HAMINGJU MEÈ
POTTINN SINN -EÈ VON UM AÈ ÖIÈ NJËTIÈ
VEL OG TAKK FYRIR VIÈSKIPTIN /PIÈ ALLA
DAGA FR¹  TIL  !LLAR N¹NARI UPPL Å
S   EÈA MVEHF HIVEIS
(ORNBAÈKAR MEÈ NUDDI TIL SÎLU CA 
¹RA ST¾RÈ X VERÈ  ÖÒS UPPL
 

&¾ÈUBËTAREFNI

!TVINNUHÒSN¾ÈI
'EYMSLUHÒSN¾ÈI
4IL LEIGU ER CA  FM HÒSN¾ÈI
¹  H¾È MEÈ GËÈU AÈGENGI
3V¾ÈI  SKRIFSTOFAKAFFI
STOFASALERNI %INNIG KEMUR
TIL GREINA AÈ LEIGJA ÒT HLUTA AF
HÒSN¾ÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

+EILUHÎLLIN ®SKJUHLÅÈ
«SKAR EFTIR STARFSFËLKI ¥ KVÎLD OG
HELGARVINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
WWWKEILUHOLLINIS

"ORGARGRILL
«SKAR EFTIR FËLKI Å VINNU -IKIL
VINNA FYRIR DUGLEGA EINSTAKLINGA
$AGVINNA KVÎLD OG HELGARVINNA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
"ORGARGRILL VIÈ -IKLUBRAUT
BORGARGRILL INTERNETIS

4ANGARHÎFÈI (AGST¾È LEIGA 'L¾SILEGT
 FM SKRIFSTHÒSN ¹  H¾È TIL LEIGU
¹ CA KR  PR FM 2ÒMGOTT ANDDYRI 
HERB MPARKETGËLFI FUNDAR OG ELDUNAR
AÈSTÎÈU GEYMSLU OG SNYRTINGU 5PPL Å
VS     
-JÎG GOTT  FM ATVINNUHÒSN¾ÈI TIL
LEIGU ¹ GÎTUH¾È VIÈ &AXAFEN GLUGGAR
ERU Å  ¹TTIR HENTAR VEL FYRIR SKRIFSTOF
UR HEILDVERSLUN EÈA VERSLUN (AGST¾È
LEIGA 5PPL Å S  

4IL LEIGU

6IÈ +RËKH¹LS  FM MEÈ INNKEYRSLU
DYRUM 6IÈ SUND  FM SKRIFSTOFUHÒS
N¾ÈI 6IÈ ,AUGAVEG  FM VERSLUNAR
HÒSN¾ÈI 3ÅMI   OG  
WWWLEIGUVALIS
 FM HÒSN¾ÈI Å (LÅÈARSM¹RA  +ËP
LAUST STRAX (ENTAR VEL FYIR JËLAMARKAÈ
EÈA LAGER SÎLU !LDA 3  

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

!TVINNA Å BOÈI

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

6ETRARSTARF

6IÈ ËSKUM EFTIR VÎNU STARFSFËLKI Å SAL
OG VÎNUM BARÖJËNUM !LDURSTAKAMARK
 ¹RA HUGASAMIR VINSAMLEGAST HAFIÈ
SAMBAND VIÈ %VU Å SÅMA  
WWWCAFEOLIVERIS

"AKARÅ Å +ËPAVOGI
«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN
FAST STARF Å VERSLUN 4VÅSKIPTAR
VAKTIR (ELGARVINNA SAMKV¾MT
SAMKOMULAGI
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

3P¹I Å SPIL

3P¹I Å SPIL TEK FËLK HEIM GEF GËÈ R¹È
R¾È EINNIG DRAUMA 4ÅMAP Å S 
 3TELLA

&YRIR VEIÈIMENN

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

2AFVIRKJUN

(EIMILIST¾KI

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

6IÈHALD BREYTINGAR ÒTI OG INNI
3ËLPALLAR GERUM TILBOÈ 3MÅÈALAUSNIR
 

µMISLEGT

6ERKMÒR EHF

'UFUSTRAUBORÈ FYRIR KRÎFU
HARÈA 

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM
&LOTGËLF FLÅSALAGNIR ALMENNT MÒRVERK
HÒSAVIÈGERÈIR 3  

0ÅPULAGNIR

0ÅPULAGNINGARMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG
STËRUM SEM SM¹AUM VERKEFNUM 5PPL
Å SÅMA  

-ÒRBROT

4ÎKUM AÈ OKKUR HVERSKONAR MÒRBROT
FJARL¾GA EFNI FR¹GANGUR OG PÅPULAGNIR
5PPL Å S  
(ÒSBYGGJENDUR ATHUGIÈ 4ÎKUM AÈ
OKKUR INNRÁTTINGAR OG MILLIVEGGI 4ILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA 3  
6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

3MIÈUR

6ANUR OG VANDVIRKUR GET B¾TT VIÈ MIG
VERKEFNUM 5PPL Å SÅMA  
4EK AÈ MÁR ALLT ALM VIÈHALD HÒSA
SS M¹LUN MÒRUN FLÅSA  PARKETLAGNIR
OG TRÁSMÅÈI NÕSMÅÈI ¹ GLUGGUM OG
ÅSETNINGU &ÎST TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
3  

4RÁSMÅÈI

-ÒRARAR
-ÒRVERKTAKAR 'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR
INNIMÒRVERKUM OG FLÅSALÎGNUM 5PPL
Å S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
&ELLIHÕSITJALDVAGNAR
HÒSBÅLAR

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

 WWWRENTUSIS FINNUR ÖÒ ALLT UM
LEIGUHÒSN¾ÈI
,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  

,AUSAR ÅBÒÈIR

JA HERB ÅBÒÈIR ¹ 3ELFOSSI JA HERB SJ¹
WWWLEIGULIDARIS

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

6ÎNDUÈ VINNA VANIR MENN &ÎST TILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA 3  

4IL LEIGU AÈ ¶VERHOLTI 
-OSFELLSB¾

4ÎLVUR
¶ARFTU AÈSTOÈ VIÈ TÎLVUNA +EM ¹
STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR AF
-ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR 3
    ALLA DAGA

2YKSUGUKERFI
2AFVIRKJAR
.UDDPOTTAÖJËNUSTA 2AFT¾KJAVERKST¾ÈI
2AFBYLGJUM¾LINGAR 6ERSLUN OPIN  
(AMRABORG  3ÅMAR   EÈA 
  WWWRAFHEIMILIDIS

3"$ 4RÁSMÅÈI
3"$ &LYCASE GETUR B¾TT VIÈ SIG
VERKEFNUM Å TRÁSMÅÈUM ÒTI SEM
INNI 4ILBOÈTÅMAVINNA
3"$ 4RÁSMÅÈI EHF
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA FAX  

®KUKENNSLA
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

.ONNABITI

«SKA EFTIR LÅTIÈ NOTUÈUM GLERBR¾ÈSLU
OFNI 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

 FM HÒSN¾ÈI ¹ GÎTUH¾È GENGIÈ
BEINT INN SÁR INNGANGUR (¾GT AÈ NOTA
UNDIR ÕMISLEGT LAUS STRAX 3  
EÈA NETFANG GRENSAS ISLIS
2ISHERB CA  FM N¹L¾GT (¥ M HÒS
GÎGNUM 3AMEIGINL SNYRTIAÈST ,AUST
STRAX ,EIGIST REYKL EINSTAKL 3 


4EK Å GEYMSLU Å UPPHITUÈU OG
GËÈU HÒSN¾ÈI FELLIHÕSI TJALD
VAGNA OG HÒSBÅLA
5PPL Å S     
¹ KVÎLDIN

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

4ÎKUM TIL GEYMSLU TJALDVAGNA FELLIHÕSI
BÒSLËÈIR OFL 5PPL Å S    


2ËTGRËINN VEITINGASTAÈUR Å MIÈ
BORGINNI ËSKAR EFTIR J¹KV¾ÈU
OG STUNDVÅSU FËLKI DAG KVÎLD
HELGAR OG N¾TUR VINNU &ULLT
STARF VAKTAVINNA 3VEIGJANLEGAR
VAKTIR LÅFLEGT STARFSUMHVERFI OG
GËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTA AÈILA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

3TARFSMAÈUR ËSKAST TIL
AÈ SJ¹ UM SÎLUTURN Å 2VK
5M ER AÈ R¾ÈA ALMENNA
AFGREIÈSLU PANTANIR UPPGJÎR
OG ÖRIF OG ÖARF VIÈKOMANDI AÈ
GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT OG HAFA
REYNSLU AF AFGREIÈSLUSTÎRFUM
VERA STUNDVÅS OG ¹REIÈANLEGUR 
6INNUTÅMI ER FR¹   VIRKA
DAGA OG   ¹ LAUGARDÎGUM
'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTAN
AÈILA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4),+9..).'!2
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"JÎRNSBAKARÅ VESTURB¾ ËSKAR EFTIR
STARFSKRAFTI TIL AFGREIÈSLUSTARFA Å BAKARÅ
UM OKKAR 6INNUTÅMI ER FR¹ KL  
DAGLEGA (ELGARVINNA KEMUR EINNIG TIL
GREINA 6INSAMLEGAST HAFIÈ SAMBAND VIÈ
3IGRÅÈI Å SÅMA   EÈA ¹ NETFANGIÈ
BJORNSBAKARI BJORNSBAKARIIS

¶JËNANEMAR ËSKAST
'RILLIÈ ER EINN BESTI VEITINGA
STAÈUR LANDSSINS ¶JËNAN¹MIÈ
TEKUR ÖRJÒ ¹R OG ER UNDIR LEIÈ
SÎGN MEISTARA Å FREMSTU RÎÈ %F
ÖÒ HEFUR METNAÈ Ö¹ ER 'RILLIÈ
RÁTTI STAÈURINN FYRIR ÖIG TIL AÈ
L¾RA ¹ %INNIG VANTAR AÈSTOÈAR
FËLK Å SAL
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ VEIT
INGASTJËRA 'RILLSINS 3¾VARI -¹
3ÅMI  

+VÎLD OG HELGARVINNA
3UBWAY (RINGBRAUT OG
!USTURSTR¾TI VANTAR FËLK Å KVÎLD
OG HELGARVINNU ,EITUM AÈ
J¹KV¾ÈU OG LÅFSGLÎÈU FËLKI MEÈ
MIKLA ÖJËNUSTULUND (¾GT ER
AÈ S¾KJA UM ¹ SUBWAYIS EÈA
STÎÈUNUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFA *ÒLÅA
(RINGBRAUT GSM   OG
*ËHANNA !USTURSTR¾TI 


,EIKSKËLINN 3JËNARHËLL
3TARFSMANN VANTAR Å SKILASTÎÈU
FR¹   ¹ LEIKSKËLANN
3JËNARHËL
5PPLÕSINGAR VEITIR "ESSÕ Å
SÅMA     

!ÈSTOÈARVERSLUNARSTJËRI
SÎLUMAÈUR

(ÒSASMIÈIR
«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA GËÈAN
ALHLIÈA HÒSASMIÈ VERÈUR AÈ
GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
5PPL Å S   ¶IL EHF
"YGGINGARFÁLAG

6ILJUM R¹ÈA RÎSKAN OG DRÅF
ANDI MANN SEM SÎLUMANN OG
AÈSTOÈARVERSLUNARSTJËRA TIL
STARFA SEM FYRST Å VEL ÖEKKTRI
VERKF¾RAVERSLUN 6IÈ LEITUM EFTIR
STUNDVÅSUM OG HEIÈARLEGUM
MANNI MEÈ GËÈA FORYSTUH¾FI
LEIKA TIL STARFA HJ¹ TRAUSTU OG
VAXANDI FYRIRT¾KI 6IÈ BJËÈUM
GËÈ LAUN ¹RANGURSTENGD FYRIR
RÁTTAN MANN MEÈ METNAÈ TIL AÈ
AUKA OG EFLA SÎLUNA HJ¹ VERSL
UNINNI 3¾MILEG TÎLVUKUNN¹TTA
OG ÖOKKALEGT VALD ¹ ENSKU
NAUÈSYNLEGT
5PPL UM FYRRI STÎRF OG MEÈ
M¾LI SENDIST ¹ TÎLVUPËSTI
VL SIMNETIS SEM ALLRA FYRST Ö

+OKKUR ËSKAST ¹
,AUGAVEGINN
¶ARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM
FYRST +RÎFUR ERU METNAÈUR
STUNDVÅSI OG SJ¹LFST¾È VINNU
BRÎGÈ %INNIG VANTAR AÈSTOÈAR
MANN Å ELDHÒS
5PPLÕSINGAR GEFUR "IRGIR Å S
  MILLI KL   

3TÎRF ¹ 3ELECT

"LËMAHEILDSALAN 'R¾NN -ARKAÈUR VILL
R¹ÈA HÎRKULIÈ Å TÅMABUNDIÈ STARF VIÈ
FRAMLEIÈSLU BLËMASKREYTINGA 5M ER AÈ
R¾ÈA TÅMABILIÈ NËVEMBER TIL JËLA "¾ÈI
ERU MÎGULEIKAR ¹ HEILSDAGS OG HLUTA
STÎRFUM 6INSAMLEGA SENDIÈ UMSËKNIR 
FYRIRSPURNIR ¹ NETFANGIÈ INFO FLORAIS

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VAKTSTJËRA
OG AFGREIÈSLUFËLK ¹ 3ELECT
6ESTURLANDSVEGI 5M VAKTAVINNU
ER AÈ R¾ÈA
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA 
 EÈA ¹ STARF SKELJUNGUR
IS 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹
N¹LGAST ¹ WWWSKELJUNGURIS

6ANTAR UNGAN RÎSKAN MANN Å VINNU VIÈ
GLUGGA OG HURÈASMÅÈI OG FL -ÎGULEGT
ER AÈ TAKA MANN ¹ N¹MSSAMNINGI Å
TRÁSMÅÈI HUGASAMIR SENDI UMSËKN ¹
ALGLUGGAR ALGLUGGARIS

&OLDASK¹LINN 'RAFARVOGI

3TARFSFËLK ËSKAST ¹ NÕJAN OG GL¾SILEG
AN VEITINGASTAÈ Å +ËPAVOGI 5PPLÕSINGAR
VEITIR !UÈUR Å S   1UIZNOS 3UB

&OLDASK¹LINN SEM ER GRILL OG
SÎLUTURN Å 'RAFARVOGI ËSKAR EFTIR
STARFSFËLKI Å KVÎLD OG HELGAR
VINNU
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ
«SKAR Å SÅMA  

,ÅTIÈ HËTEL Å 2EYKJAVÅK LEITAR EFTIR FËLKI
Å ÖRIF ¹ MORGNANA FR¹  .ËV (ENTAR
VEL MEÈ SKËLA 6INSAMLEGAST SENDIÈ
UMSËKN ¹SAMT FERISKR¹ TIL ALFA HOT
ELVIKIS

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR
(¾RRI TEKJUR

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

%INKAM¹L

 KLÒBBURINN ¹ VEF 2AUÈA 4ORGSINS
3ÕNDU ÖIG SJ¹ÈU AÈRA !ÈEINS FYRIR
FULLORÈNA .ÒNA  KR VERÈ
LAUN FYRIR FLOTTUSTU MYNDINA 6ERTU
VELKOMINN
WWWRAUDATORGIDIS
%RT ÖÒ KARLMAÈUR 6ILTU L¹TA DEKRA VIÈ
ÖIG (AFÈU SAMBAND Å SÅMA  
.OTALEGT NUDD 5PPL Å S  
%XOTIC
STELPA

%RËTÅSK
5PPL Å

SVÎRT
S 

NUDD


!TVINNA ËSKAST
 ¹RA FJÎLSKMAÈUR ËSKAR EFTIR GËÈU
FRAMTSTARFI %R AÈ KOMA AFTUR ¹ VINNU
MARK EFTIR NOKKURT HLÁ %R AÈ LEITA TD
AÈ GËÈU G¾SLU EÈA VAKTMANNSSTARFI
EN SKOÈAR ALLT 3     

3ÅMASPJALL  

(¾ ÁG HEITI !NNÕ OG ER HEIT OG LJÒF
OG LANGAR AÈ HEYRA Å ÖÁR /PIÈ ALLAN
SËLAHRINGINN

¶JËNANEMAR ËSKAST
6EITINGAHÒSIÈ 6/8 ¹ .ORDICA
(ËTELI ËKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
ÖJËNANEMA SEM FYRST 6/8 ER Å
FREMSTU RÎÈ MEÈAL VEITINGAHÒSA
¹ .ORÈURLÎNDUNUM ÖAR SEM
MIKIL ¹HERSLA ER LÎGÈ ¹ FAG
MENSKU VÅNÖEKKINGU STUNDVÅSI
REGLUSEMI OG SAMVINNU
HUGASAMIR ERU BEÈNIR UM AÈ
HAFA SAMBAND VIÈ «LAF Å SÅMA
 EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI ¹
OO ICEHOTELSIS

®2,!'!,¥.!.

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

3MART

3MURSTÎÈ
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA ÎFLUG
AN STARFSMANN ¹ SMURSTÎÈ
3KELJUNGS HF VIÈ ,AUGAVEG 
3TARFIÈ FELST Å SMURNINGU BIF
REIÈA OG ÎÈRUM TENGDUM VERK
EFNUM 3AMVISKUSEMI OG ¹HUGI
¹ BÅLAVIÈGERÈUM ER SKILYRÈI
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
0¹LÅNA Å SÅMA   EÈA
MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA PËST ¹
STARF SKELJUNGURIS (¾GT ER
AÈ N¹LGAST UMSËKNAREYÈUBLÎÈ
¹ WWWSKELJUNGURIS

3TARFSFËLK

3TARFSMAÈUR ËSKAST ¹ SËLBAÈ
STOFUNA 3MART EHF 'RENS¹SVEGI
 2EYKLAUS VINNUSTAÈUR
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
3ËLBAÈSTOFAN 3MART

«SKAR EFTIR H¾FILEIKARÅKUM
MIÈLUM OG LESURUM ¹ LÅNUNA
$RAUMR¹ÈENDUR ERU SÁRSTAKLEGA
BOÈNIR VELKOMNIR TIL STARFA ¹
LÅNUNNI
6INSAMLEGA SENDIÈ UMSËKN ¹
BJORK NTIS EÈA HRINGIÈ Å SÅMA

b3KËLAFËLKm ËSKAST Å AUKAVINNU HJ¹ HEILD
SÎLU VIÈ ÕMIS STÎRF 5MSËKNIR SENDIST
FRÁTTABLAÈINU ¹ SMAAR VISIRIS MERKT
b3KËLAFËLKm

(JËLBARÈAVERKST¾ÈIÈ
"ARÈINN

2ÎSKA MENN VANTAR ¹ HJËLBARÈAVERKST
5PPL Å S   EÈA ¹ STAÈNUM
"ARÈINN 3KÒTUVOGI 
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

²THRINGJARAR

#%%0 %0%5'( 

«SKUM EFTIR ÒTHRINGJURUM Å AUKASTARF
¹ KVÎLDIN 'ËÈIR TEKJUMÎGULEIKAR
5PPLÕSINGAR VEITIR %LÅ Å SÅMA  
OG ELI TMIIS
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,EIKARINN *OHN -ALKOVICH  HAFÈI
LEIKIÈ Å LEIKHÒSI OG KVIKMYNDUM UM
NOKKURT SKEIÈ ÖEGAR HANN FÁKK SÅNA FYRSTU
TILNEFNINGU TIL ËSKARSVERÈLAUNA ¹RIÈ 
FYRIR HLUTVERK SITT Å 0LACES IN THE (EART (ANN
SKAUST ÖË FYRST UPP ¹ STJÎRNUHIMININN FYRIR
LEIK Å KVIKMYNDINNI $ANGEROUS ,IAISONS
 EN MÎRGUM ÖYKIR TÒLKUN HANS ¹
HINUM SIÈLAUSA 6ALCOMTE GREIFA SÒ EFTIR
MINNILEGASTA ¹ LEIKFERLINUM 3ÅÈAN Ö¹ HAFA
KVIKMYNDATILBOÈIN STREYMT TIL -ALKOVICH
SEM HEFUR ALDREI VEIGRAÈ SÁR VIÈ ÖVÅ AÈ TAKA
AÈ SÁR ¹H¾TTUSÎM HLUTVERK EINS OG SANNAST
MEÈ MYNDUM ¹ BORÈ VIÈ 4HE 3HELTERING
3KY  ÖAR SEM HANN BERAR MEÈAL
ANNARS ÖAÈ ALLRA HEILAGASTA -ALKOVICH ¹ AÈ
VONUM ANSI LITSKRÒÈUGAN LEIKFERIL AÈ BAKI
EN HÁR ER LISTI YFIR FIMM BESTU MYNDIR HANS
 $ANGEROUS ,IAISONS   +VIK
MYND UM SIÈSPILLINGU FRANSKA AÈALSINS

6)33)2 ¶²
 AÈ 4SUNAMI ÖÕÈIR FLËÈBYLGJA
EN ORÈIÈ ÖÕÈIR UPPHAFLEGA
HAFNARALDA
 AÈ H¾STA ÖEKKTA FLËÈBYLGJA VAR
 METRAR ¹ H¾È
 AÈ SÒ FLËÈBYLGJA GEKK ¹ LAND Å
,ITUYA FIRÈI Å !LASKA Å "ANDARÅKJUN
UM ¹RIÈ 
 AÈ GRÅÈARLEGT SKRIÈUHLAUP OLLI
FLËÈBYLGJUNNI
 AÈ FLËÈBYLGJAN FËR YFIR HAFIÈ ¹
 KÅLËMETRA HRAÈA ¹ KLUKKU
STUND
 AÈ FLËÈBYLGJAN VAR ÖAÈ H¹ AÈ
HÒN HEFÈI KAFF¾RT HINA  METRA
H¹U %MPIRE 3TATE BYGGINGU Å .EW
9ORK SEM Ö¹ VAR H¾STA BYGGING
JARÈAR
 AÈ H¾STA SJ¹VARALDA SEM M¾LST
HEFUR VAR  METRAR FR¹ RËTUM AÈ
TOPPI
 AÈ ÖESSI ALDA MYNDAÈIST Å FELLIBYL
¹RIÈ  ¹ +YRRAHAFINU ÖAR SEM
VINDHRAÈINN N¹ÈI  KÅLËMETRUM
¹ KLUKKUSTUND
 AÈ KYRRS¾VI ¶ANGHAFSINS Å NORÈ
ANVERÈU !TLANTSHAFI ER VÅÈFEÈMASTA
KYRRS¾VI JARÈAR
 AÈ KYRRS¾VIÈ ER UM   MILLJËNIR
FERKÅLËMETRA
 AÈ L¹DEYÈA ¶ANGHAFSINS ER SLÅK
AÈ ÖANGGRËÈUR HEFUR VAXIÈ ÖAR
ËHINDRAÈ OG ÖEKUR NÒ MESTALLT
YFIRBORÈ ÖESS
 AÈ ¹RIÈ  H¾KKAÈI SJËRINN
UM   METRA ¹ STËRSTREYMI VIÈ
,EAFVOG Å +ANADA OG ER ÖAÈ TALINN
VERA MESTI MUNUR ¹ FLËÈI OG FJÎRU
SEM M¾LST HEFUR

¹  ÎLD ,EIKSTJËRINN 3TEPHEN &EARS SLË
HVERGI FEILNËTU ÖEGAR HANN RÁÈI Å HLUT
VERKIN -ALKOVICH FER ¹ KOSTUM SEM R¹N
DÕRIÈ 6ALCOMTE GREIFI SEM HEFUR D¹L¾TI ¹
ÖVÅ AÈ T¹LDRAGA SIÈPRÒÈAR KONUR
 /F -ICE AND -EN   !ÈLÎGUN
¹ SK¹LDSÎGU *OHNS 3TEINBECK UM TVO
VERKAMENN SEM REYNA AÈ AFLA SÁR VIÈ
URV¾RIS Å KREPPUNNI MIKLU -ALKOVICH ER
EINKAR BRJËSTUMKENNANLEGUR Å HLUTVERKI
EINFELDNINGSINS ,ENNY SEM KEMUR SÁR OG
FÁLAGANUM Å VANDR¾ÈI ÖEGAR HANN BANAR
ËVART EIGINKONU YFIRMANNSINS
 3HADOW OF THE 6AMPIRE  
-YND UM TÎKUR ¹ HROLLVEKJUNNI .OSFER
ATU  ÖAR SEM LÅKUR ERU LEIDDAR AÈ
ÖVÅ AÈ HÒN EIGI SÁR STOÈ Å RAUNVERULEIKAN
UM -ALKOVICH ER FLOTTUR SEM LEIKSTJËRINN
&7 -URNAU SEM ER TILBÒINN AÈ F¾RA

ËTRÒLEGUSTU FËRNIR SVO AÈ MYND HANS
VERÈI AÈ VERULEIKA
 4HE ,IBERTINE   -YND UM ¾VI
JARLSINS AF 2OCHESTER SK¹LDS FR¹  ÎLD
SEM ER EINKUM KUNNUR FYRIR KL¹M OG
NÅÈVÅSUR %KKI ER NËG MEÈ AÈ -ALKOVICH
LEIKI +ARL %NGLANDSKONUNG AF STAKRI SNILLD
HELDUR FRAMLEIDDI HANN MYNDINA Å FÁLAGI
VIÈ AÈRA OG ¹TTI STËRAN Ö¹TT Å ÖVÅ AÈ HÒN
VARÈ AÈ VERULEIKA
 )N THE ,INE OF &IRE   ²TBRUNN
INN LEYNIÖJËNUSTUMAÈUR F¾R ÖAÈ HLUTVERK
AÈ VERNDA "ANDARÅKJAFORSETA FYRIR
MORÈËÈUM GEÈSJÒKLINGI -ALKOVICH F¾R
EINSTAKT T¾KIF¾RI TIL AÈ BREGÈA SÁR Å ËLÅK
LEGUSTU GERVI SEM LAUNMORÈINGINN ,EARY
(ANN HLAUT EINRËMA HRËS FYRIR OG AÈRA
ËSKARSVERÈLAUNATILNEFNINGU AÈ AUKI
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Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600, Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Opið virka daga kl. 9–18

Auglýsing um skipulagsmál
í Sveitarfélaginu Árborg

HVERFISGATA - GLÆSIÍBÚÐIR
Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum nr.73/1997
með síðari breytingum, auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að deiliskipulagi á lóðunum Fossnes
16 og 18 á Selfossi í Sveitarfélaginu Árborg.

Frum

Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Suðurlandsvegi (þjóðvegi 1) og Árbæjarvegi og grænu belti á sveitarfélagsmörkum Ölfus við bæinn Hátún. Deiliskipulagssvæðið
er 9,0 ha að stærð.
Lóðin hefur tvær aðkomur frá Fossnesi, eina frá Árbæjarvegi og eina frá Suðurlandsvegi. Á lóðinni sem er 65.370
m2 að stærð er gert ráð fyrir tveim byggingum annars
vegar Fossnes 16 með verslun og þjónustu og hins vegar Fossnes 18 með verslun, þjónustu og bensínstöð. Eitt
bílastæði skal vera á lóð fyrir hverja 35 m2 birts flatarmáls
byggingar. A.m.k. eitt prósent stæða skal vera bílastæði
fyrir fatlaða.

Vorum að fá í einkasölu nokkrar nýjar
glæsiíbúðir í miðbænum. Íbúðirnar eru
allar nýjar, búnar vönduðum innréttingum
og gólfefnum. Verð frá 29,9 millj.

Á lóðinni Fossnes 16 er hámarks flatarmál bygginga
27.800 m2 og hámarkshæð bygginga 10 m. Tveir auglýsingaturnar á lóð nr. 16, við Árbæjarveg 25 m2 og 12
m hár og annar Fossnes 16 m2 og 12 m hár. Á lóðinni
Fossnes 18 er hámarks flatamál bygginga 824 m2 og hámarkshæð bygginga 6 m. Auglýsingarturn bensínstöðvar

8 m2 að flatarmáli og mesta hæð 12 m. Nýtingarhlutfall
lóðarinnar er 0.44.
Teikningar og greinargerð mun liggja frammi á skrifstofu
framkvæmda - og veitusviðs Árborgar að Austurvegi 67 á
Selfossi frá og með 02. nóvember til og með 30. nóvember 2006.
Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 14.
desember 2006 og skal þeim skilað skriflega til skipulagsog byggingarfulltrúa á skrifstofu framkvæmda- og veitusviðs Austurvegi 67, 800 Selfossi.
Á sama tíma er teikning og greinagerð til kynningar á
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt
er að skoða hana og senda athugasemdir til skipulagsog byggingarfulltrúa í netfangi skipulag@arborg.is.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan ofangreinds frests, teljast samþykkja hana.
Selfossi, 30. október 2006.
Bárður Guðmundsson, skipulags- og
byggingarfulltrúi Árborgar.

F í t o n / S Í A

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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 &JÎLDI ÖEIRRA SEM ÒTSKRIFAST MEÈ MEISTARAGR¹ÈU ¹ ¥SLANDI

Samræming Bologna-ferlisins




 



 

 

 

(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

nám, fróðleikur og vísindi

¥SLENDINGAR ERU Ö¹TTTAKENDUR Å SAMEVR
ËPSKU VERKEFNI SEM KALLAST "OLOGNA
FERLIÈ EN MÎRG AF LÎNDUM %VRËPU ERU
Ö¹TTTAKENDUR Å FERLINU
-EGINMARKMIÈ "OLOGNA FERLISINS ER AÈ
AUÈVELDA NEMENDUM AÈ NÕTA MENNTUN
SÅNA Å ÖEIM LÎNDUM SEM TAKA Ö¹TT Å ÖVÅ
-EGINMARKMIÈIÈ ER AÈ FËLK GETI FARIÈ ¹
MILLI LANDA MEÈ MENNTUN SÅNA OG NÕTT
HANA ANNAÈ HVORT TIL FREKARA N¹MS EÈA
TIL VINNU m SEGIR 'ÅSLI &ANNBERG VERKEFNIS
STJËRI ¹ KENNSLUSVIÈI (¹SKËLA ¥SLANDS
TLUNIN ER AÈ KOMA ¹ KERFI N¹MSGR¹ÈA
SEM AUÈVELT ER AÈ LESA ÒR OG BERA
SAMAN OG AÈ INNLEIÈA N¹MSSKIPULAG
SEM BYGGIR ¹ TVEIMUR ÖREPUM  TIL 
¹RA GRUNNN¹MI TIL "! EÈA "3 PRËFS OG
SVO FRAMHALDSN¹MI SEM ER SAMB¾RILEGT VIÈ MEISTARAPRËFIÈ m SEGIR
'ÅSLI

N 3KËLINN

-ENNTASKËLINN ¹ ¥SAFIRÈI
-ENNTASKËLINN ¹ ¥SAFIRÈI VAR
STOFNAÈUR ¹RIÈ  SEM
BËKN¹MSSKËLI MEÈ HEFÈ
BUNDNU BEKKJAKERFI RIÈ
 VAR GERÈUR SAMN
INGUR VIÈ SVEITARFÁLÎGIN ¹
6ESTFJÎRÈUM UM STOFNUN
&RAMHALDSSKËLA 6ESTFJARÈA OG
VAR SKËLINN STARFR¾KTUR UNDIR
ÖVÅ HEITI TIL ¹RSINS  ÖEGAR
FYRRA NAFN HANS VAR TEKIÈ UPP -ENNTASKËLINN ¹ ¥SAFIRÈI HEFUR ÖVÅ ENDURHEIMT SITT
UPPRUNALEGA HEITI (ANN ER NÒ FJÎLBRAUTASKËLI MEÈ BUNDNU ¹FANGAKERFI

N &YRIRLESTUR

¶ÎGLAR RADDIR KVENNA
!NNA +ARLSDËTTIR LANDFR¾ÈINGUR HELDUR FYRIRLESTUR Å .ORR¾NA HÒSINU FIMMTUDAG
INN  NËVEMBER KL  &YRIRLESTURINN KALLAST ¶ÎGLAR RADDIR KVENNA UM AUÈ
LINDANÕTINGU OG ÖRËUN p EIGINDLEG ATHUGUN ¹ ¹HRIFUM ATVINNUH¹TTABREYTINGA ¹
!USTURLANDI ¹ KONUR Å SJ¹VARÒTVEGI
'REINT VERÈUR FR¹ MEGINNIÈURSTÎÈUM VIÈTALSRANNSËKNAR UM KONUR Å SJ¹VARÒT
VEGI OG LANDBÒNAÈI ¹
SV¾ÈINU FR¹ $JÒPAVOGI
TIL 6OPNAFJARÈAR ÖAR SEM
LEITAST VAR VIÈ AÈ RANNSAKA
¹KVARÈANATÎKU KVENNA Å
TENGSLUM VIÈ ATVINNU NÒ
OG Å FRAMTÅÈINNI

N %RINDI

2ANNSËKNIR NËBELSVERÈLAUNAHAFA
3IGURÈUR )NGVARSSON FORSTÎÈUMAÈUR ¹ +ELDUM FLYTUR ERINDIÈ .ËBELSVERÈLAUN Å
LÅFEÈLIS EÈA L¾KNISFR¾ÈI  2.!
ÅHLUTUN FIMMTUDAGINN  NËVEMBER
KL  Å 4ILRAUNASTÎÈ (¹SKËLA
¥SLANDS Å MEINAFR¾ÈI AÈ +ELDUM
¥ ERINDINU ER SAGT FR¹ NIÈURSTÎÈUM
RANNSËKNA PRËFESSORANNA !NDREWS :
&IRE VIÈ 3TANFORD H¹SKËLA OG PRËF
ESSOR #RAIGS # -ELLO VIÈ (¹SKËLANN
Å -ASSACHUSETTS SEM DEILA .ËBELS
VERÈLAUNUM Å LÅFEÈLIS EÈA L¾KNIS
FR¾ÈI ¹RIÈ 

N -¹LÖING

2ADDIR FATLAÈRA Å .ORR¾NA HÒSINU
-¹LÖINGIÈ 2ADDIR FATLAÈRA BARNA VERÈUR HALDIÈ Å .ORR¾NA HÒSINU  NËVEMBER
2ANNSËKNASETUR Å FÎTLUNARFR¾ÈUM VIÈ FÁLAGSVÅSINDADEILD (¥ STENDUR FYRIR M¹L
ÖINGINU ¶AR VERÈA KYNNTAR NÕJAR RANNSËKNIR SEM FJALLA UM LÅF OG REYNSLU FATLAÈRA
BARNA OG UNGMENNA
!ÈALFYRIRLESARI ER $R +IRSTIN 3TALKER DËSENT VIÈ 5NIVERSITY OF 3TRATHCLYDE Å 3KOT
LANDI %RINDI HENNAR GEFUR YFIRLIT YFIR NIÈURSTÎÈUR ALÖJËÈLEGRA RANNSËKNA SEM
HAFA BEINST AÈ REYNSLU OG SJËNARHORNI BARNANNA SJ¹LFRA

N (JÒKRUNARFR¾ÈIDEILD (¹SKËLA ¥SLANDS

.EMENDUM FJÎLGAR
 SÅÈASTA FUNDI H¹SKËLAR¹ÈS VAR SAMÖYKKT BEIÈNI HJÒKRUNARFR¾ÈIDEILDAR UM
FJÎLDA ÖEIRRA SEM F¹ RÁTT TIL AÈ HEFJA N¹M ¹ VORMISSERI  ¹RS H¹SKËLA¹RIÈ
  ÒR  Å  AÈ LOKNUM SAMKEPPNISPRËFUM Å DESEMBER  ¥
FUNDARGERÈ H¹SKËLAR¹ÈS KEMUR FRAM AÈ ,ANDSPÅTALI
H¹SKËLASJÒKRAHÒS GETUR Å SAMVINNU VIÈ HJÒKR
UNARFR¾ÈIDEILD VEITT NAUÈSYNLEGA
AÈSTÎÈU OG STARFSÖJ¹LFUN FYRIR
ÖENNAN HËP *AFNFRAMT ER
ÖVÅ BEINT TIL FJ¹RM¹LANEFNDAR
AÈ TEKIÈ VERÈI TILLIT TIL AUKINS
KOSTNAÈAR VEGNA VIÈBËTAR
KENNSLU SEM AF ÖESSU HLÕST Å
FJ¹RHAGS¹¾TLUN 

N 2¹ÈSTEFNA

4VEGGJA DAGA HUGVÅSINDAÖING
(UGVÅSINDAÖING VERÈUR HALDIÈ   NËVEMBER Å AÈALBYGGINGU (¹SKËLANS ¶INGAÈ
VERÈUR ¹ FÎSTUDEGI FR¹ KL  TIL  OG ÖINGI FRAM HALDIÈ ¹ LAUGARDAGS
MORGNI KL  TIL KL  !È
ÖVÅ LOKNU VERÈUR BOÈIÈ
UPP ¹ LÁTTAR VEITINGAR
!È ÖINGINU STANDA HUG
VÅSINDADEILD GUÈFR¾ÈI
DEILD OG 2EYKJAVÅKURAKA
DEMÅAN

"OLOGNA FERLIÈ ¹ EFTIR AÈ GAGNAST
STÒDENTUM VEL ÖVÅ ÖAÈ GERIR N¹M
ÖEIRRA VERÈM¾TARA AUK ÖESS SEM
MAT ¹ N¹MI ÖEIRRA VERÈUR MIKLU
AUÈVELDARA m SEGIR VERKEFNISSTJËR
INN SEM R¾DDI "OLOGNA FERLIÈ ¹
N¹MSSTEFNU UM VIÈMIÈ OG ¾ÈRI
MENNTUN OG PRËFGR¹ÈUR ¹ N¹MS
STEFNU Å +ENNARAH¹SKËLA ¥SLANDS ¹
M¹NUDAGINN
TLUNIN ER AÈ BÒIÈ VERÈI AÈ KOMA
¹ ÖVÅ SAMEVRËPSKU H¹SKËLASV¾ÈI
SEM STEFNT ER AÈ MEÈ "OLOGNA
FERLINU FYRIR ¹RIÈ  %N Å DAG
ER N¹MSFYRIRKOMULAG Å H¹SKËLUM
MJÎG MISMUNANDI ¹ MILLI LANDA
%VRËPU OG Ö¹ SÁRSTAKLEGA Å 3UÈUR
%VRËPU ÖAR SEM GRUNNN¹M ER LENGRA ER NORÈAR Å ¹LFUNNI SEGIR 'ÅSLI
"OLOGNA FERLINU ER MEÈAL ANNARS ¾TLAÈ AÈ GERA BRAGARBËT ¹ ÖESSU

Formenn nemendafélaga mun oftar strákar
Stelpur gegndu stöðu
formanns nemendafélags í
fjórða hverjum framhaldsskóla síðasta vetur og höfðu
þá aldrei verið fleiri. Þetta
er eitt af því sem fram
kemur í MA ritgerð Hönnu
Bjargar Vilhjálmsdóttur
sem hún gerði í kennslufræði við Háskóla Íslands.
Ástæður þess að svo fáar
stelpur gefa kost á sér er
skortur á sjálfstrausti og
fullkomnunarárátta.
Ritgerð Hönnu Bjargar Vilhjálmsdóttur bar yfirskriftina Ég fékk
alltaf hvatningu: leiðtogaynjur í
framhaldsskólum, og í tengslum við
hana tók Hanna viðtöl við tíu stelpur sem allar voru starfandi formenn nemendafélaga í framhaldsskólum.
„Þær stelpur sem ég ræddi við
áttu það sameiginlegt að þær töldu
sig frekar góða námsmenn og höfðu
alist upp við hvatningu.“
Þegar saga kynjahlutfalls í embætti formennsku nemendafélaga er
skoðuð kemur í ljós að um fjögur
hundruð strákar hafa verið formenn nemendafélaganna, svo langt
aftur sem gögn hvers skóla ná, en
einungis þrjátíu stelpur. Þetta þýðir
að hlutfall kvenna í þessari stöðu er
einungis 6,9 prósent. Þessar upplýsingar koma fram í athugun Kristínar Tómasdóttur sem kannaði stöðu
stelpna í forystu framhaldsskólanna.
Hanna segir að síðasta vetur hafi
ellefu stelpur verið formenn nemendafélaga og höfðu þá aldrei verið
fleiri. „Þrátt fyrir þetta voru stelpur aðeins formenn í fjórða hverjum
framhaldsskóla í fyrravetur og er
hlutur stráka í embættinu því enn
mun meiri en hlutur stelpna, en alls
voru strákar sem gegndu embætti
formanns nemendafélaganna 28.“
Hanna segir að það sem einkenndi þær stelpur sem hún ræddi
við hafi verið metnaður og allar
hugðu á frekara nám í framtíðinni.

(!..! "*®2' 6),(*,-3$«44)2 ,ÅTIÈ SJ¹LFSTRAUST OG FULLKOMNUNAR¹R¹TTA KOMA Å VEG
FYRIR AÈ STELPUR GEFI KOST ¹ SÁR TIL LEIÈTOGASTARFA Å FRAMHALDSSKËLUM
&2¡44!",!¨)¨ (®2¨52 36%).33/.

svo fáar þeirra hefðu verið for„Eitt af því sem viðmælendur
menn nemendafélaga sögðu þær
mínir töluðu um voru fordómar í
að kynsystur þeirra byðu sig ekki
þeirra garð sem kvenna í embætti
fram vegna fullkomnunaráráttu og
formanns nemendafélags. Fordómskorts á sjálfstrausti. „Í uppeldi
arnir birtust meðal annars í því að
sínu er strákfyrirtæki sem þær höfðu
um frekar gefsamband
við
vegna
inn laus taumstyrkja litu gjarnan svo „Jafnréttisfræðsla á öllá að stelpa frá nemenda- um skólastigum, sem get- ur og þeir eru
endalaust
félagi væri annaðhvort
hvattir áfram,
ritari
eða
gjaldkeri ið er um í lögum, hefur
þetta er hins
félagsins en ekki for- verið í skötulíki í grunnvegar ekki alltmaður. Fordómana var og framhaldsskólum og
af raunin með
ekki síður að finna meðal
Að
annarra nemenda fram- tel ég að leiðtogafræðslan stelpur.
þessum sökum
haldsskólanna en meðal gæti verið beinn eða
tel ég þörf á að
þeirra voru uppi háværkenna stúlkum
ar raddir um að strákur óbeinn hluti af henni.“
tæki við embættinu (!..! "*®2' 6),(*,-3$«44)2 leiðtogaþjálfun í framhaldsþegar stelpan léti af
skólum sem myndi um leið hvetja
störfum.“
þær til þátttöku í félagsmálum.
Hanna segir þessar raddir hafa
Jafnréttisfræðsla á öllum skólaverið háværar óháð því hvernig
stigum, sem getið er um í lögum,
stelpan þótti standa sig í embætthefur verið í skötulíki í grunn- og
inu og líkir þessu við umræðuna
framhaldsskólum og tel ég að leiðsem fór á stað eftir að Vigdís Finntogafræðslan gæti verið beinn eða
bogadóttir, fyrrverandi forseti,
óbeinn hluti af henni.“
ákvað að hætta. „Þá komu einnig
Hanna segir að jafnari hluti
upp raddir um að karlmaður tæki
kvenna í stöðu formanns nemendavið forestaembættinu þrátt fyrir
félags sem og öðrum störfum sé
að Vigdís hafi þótt standa sig með
krafa nútíma samfélags sem vilji
eindæmum vel í embættinu.“
jafnari stöðu kvenna í skólum og á
Hanna segir að þegar stelpurnvinnumarkaði.
ar voru spurðar út í ástæðu þess að
HUGRUN FRETTABLADIDIS

3TARFSMENNTA¹¾TLUN %VRËPUSAMBANDSINS VEITIR VERKEFNUM VIÈURKENNINGU

&JÎGUR ÅSLENSK VERKEFNI VALIN
Fjögur íslensk verkefni frá Tannsmíðaskólanum, Stúdentaferðum,
Háskóla Íslands og Félagi ferðaþjónustubænda fengu viðurkenningu sem fyrirmyndarverkefni
Leonardó fyrir árin 2003 og 2004.
Tólf íslensk verkefni voru tilnefnd
sem fyrirmyndarverkefni í fjórum flokkum.
Leonardo da Vinci er starfsmenntaáætlun Evrópusambandsins og geta íslensk fyrirtæki, stofnanir, skólar og félagasamtök sótt
um styrki frá áætluninni til mannaskipta- og tilraunaverkefna.
Tannsmíðaskólinn sigraði í
flokki verkefna fyrir fólk í grunn-

starfsnámi og fóru þrír tannsmíðanemar í starfsþjálfun á eitt stærsta
og fullkomnasta tannsmíðaverkstæði í Svíþjóð.
Stofnun stjórnsýslufræða og
stjórnmála í Háskóla Íslands sigraði í flokki háskólanema. Tveir
nemendur í opinberri stjórnsýslu
fóru í starfsþjálfun við opinberar
stofnanir í Írlandi og Estilandi.
Stúdentaferðir sigruðu í flokki
verkefna fyrir stúdenta og ungt
fólk á vinnumarkaði. 37 ungmenni
fóru í starfsþjálfun til nokkurra
Evrópulanda.
Félag
ferðaþjónustubænda
sigraði í flokki leiðbeinenda og

6%2¨,!5.). !&(%.4 &ULLTRÒAR VERK

EFNANNA FJÎGURRA TËKU VIÈ VERÈLAUNUM
SÅÈASTLIÈINN FIMMTUDAG

stjórnenda.
Sex
félagsmenn
kynntu sér starfsemi á ferðaþjónustubæjum í Skotlandi, Eistlandi
og Noregi.
SDG

Takk
* FM957 er með 37% uppsafnaða hlustun hjá Íslendingum á aldrinum 12–80 ára!

FYRIR AÐ HLUSTA!

Ný könnun – aldrei vinsælli

F í t o n / S Í A

Samkvæmt nýjustu dagbókarkönnun
Capacent – Gallup* er FM957 langsterkasti miðill ungs fólks í dag.
Þetta er mikil hvatning fyrir FM957
og við þökkum hlustendum okkar
fyrir að taka þátt og standa
með okkur.

FM957 sigurvegari
COOLBRANDS 2006!
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ingibjörg Jónsdóttir
lést á dvalarheimilinu Eir þriðjudaginn 31. október.
Anna Jóna Óskarsdóttir
Auður Inga Óskarsdóttir Hansen
barnabörn og barnabarnabörn.

Þórir Þorsteinsson
Bent V. Hansen

Ég sé ekki þjóðina heldur
bara textavélina mína. Ég
er innilokuð í herbergi og er
ekki meðvituð um þá sem
eru að horfa. Mér líður
stundum eins og Palla
þegar hann var einn í
heiminum.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

Klara Ásgeirsdóttir
Kirkjuvegi 1, Keflavík,

verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju föstudaginn
3. nóvember og hefst athöfnin klukkan 14.00.
Kjartan Sædal Sigtryggsson
Sigríður Sædal Anatrella
Steinar Sædal Sigtryggsson
Kristín Sædal Sigtryggsdóttir
Hólmfríður Sædal Sigtryggsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Ása S. Atladóttir
William Joyner
Birna Martinsdóttir
Hallur A. Baldursson
Þórður Kárason

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Sólveig Pálsdóttir
fyrrum húsfreyja frá Svínafelli, Öræfum,
til heimilis að Heilbrigðisstofnun
Suðausturlands, Höfn í Hornafirði,

verður jarðsett frá Hofskirkju í Öræfum laugardaginn
4. nóvember klukkan 14.00.
Guðlaugur Gunnarsson
Þuríður Gunnarsdóttir
Pálína Gunnarsdóttir
Svavar Magnússon
Jón Ólafur Gunnarsson
Inger Ipsen
Halla Þuríður Gunnarsdóttir
Jóhanna Gunnarsdóttir
Kjartan Gunnarsson
Anna María Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.


 
 

   
     
   

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

Howard Hughes tekst á loft
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 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  FLAUG HINN
SMÅÈA FYRIR SIG ÖRJ¹ bFLUGB¹TAm SEM
SÁRLUNDAÈI BANDARÅSKI AUÈKÕFINGUR
¹TTU AÈ GETA FLUTT MIKINN MANNAFLA
OG VOPN 3MÅÈI FLUGB¹TSINS LAUK
(OWARD (UGHES RISAFLUGVÁLINNI
3PRUCE 'OOSE Å
ÖË EKKI FYRR EN AÈ
FYRSTA OG EINA SKIPT
STRÅÈINU LOKNU OG VAR
IÈ &LUGVÁLIN SEM VAR
ÖVÅ FLUGVÁLIN SEM
AÈ MESTU SMÅÈUÈ ÒR
HLAUT VIÈURNEFNIÈ
TIMBRI ER RÒMLEGA
3PRUCE 'OOSE EÈA
 TONN AÈ ÖYNGD
'RENIG¾SIN ALDREI
OG V¾NGHAFIÈ ER
NOTUÈ EÈA FRAMLEIDD
T¾PIR  METRAR
Å FLEIRI EINTÎKUM
3025#% '//3% (/7!2$
SEM ER MESTA V¾NG (5'(%3
(UGHES SEM VARÈ
SÁRLUNDAÈRI EFTIR ÖVÅ
HAF FLUGVÁLAR FYRR OG
SÅÈAR &LUGIÈ STËÈ YFIR
SEM ¹RIN LIÈU HAFÈI
Å RÁTT UM ÖAÈ BIL MÅNÒTU OG ¹ ÖEIM
HINS VEGAR FLUGB¹TINN ¹VALLT REIÈUBÒ
TÅMA FLAUG FERLÅKIÈ RÒMLEGA EINS OG
INN Å FLUGGEYMSLU SEM KOSTAÈI HANN
OFFJ¹R 3PRUCE 'OOSE ER NÒ TIL SÕNIS Å
H¹LFS KÅLËMETRA VEGALENGD
¥ SÅÈARI HEIMSSTYRJÎLDINNI FENGU
FLUGMINJASAFNI Å /REGON ÖAR SEM HÒN
BANDARÅSK STJËRNVÎLD (UGHES TIL AÈ
VAR GERÈ UPP FYRIR NOKKRUM ¹RUM
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«LÅKAR SYSTUR EN SAMRÕMDAR
Það er ekki á hverjum degi sem fjórburar verða sjálfráða á Íslandi en það gerðist þó í vikunni því systurnar Alexandra,
Brynhildur, Diljá og Elín Guðjónsdætur
fögnuðu átján ára afmæli 1. nóvember.
Þær eru því 72 ára samtals.
Stúlkurnar voru hins vegar pollrólegar yfir þessum tímamótum. „Við
ætlum út að borða en fyrir utan það er
ekkert sérstakt á döfinni,“ segir Diljá,
sem hefur orðið fyrir þeim systrum.
„Þetta er eins og hvert annað afmæli í
okkar huga.“
Þær systur vörðu afmælisdeginum
ekki allar saman, Diljá og Alexandra
voru hér heima en Brynhildur er au pair
á Englandi og Elín hélt utan í vikunni til
að heimsækja hana. Diljá segir að þær
systur séu samrýmdar en ólíkar.
„Þegar við vorum litlar vorum við
alltaf klædd í eins föt og það fór ósegjanlega í taugarnar á okkur,“ segir hún
og hlær. „Við erum auðvitað mikið
saman hérna heima en höfum líka eignast okkar eigin vini og fórum hver í sinn
skólann. Ekki svo að skilja að við værum
að forðast hver aðra, þetta bara þróaðist
svona.“ Sjálf er Diljá í Borgarholtsskóla
en var í Verzló, Alexandra í MR, Elín
útskrifaðist frá Menntaskólanum Hraðbraut í sumar og vinnur nú tískuvöruversluninni Zöru og Brynhildur var í
Borgarholtsskóla áður en hún fór út.
Það er enginn hægðarleikur að ala
upp fjögur börn, hvað þá þegar þau
koma öll á sama tíma, en Diljá segir þær
systur ávallt hafa verið prúðar og stilltar. „Að minnsta kosti held ég að það hafi
ekki verið mikið umstang sem fylgdi
okkur.“
Diljá segir að óneitanlega dragi það
úr hátíðahöldunum að afmælið bar upp
á virkan dag. „Þetta er frekar leiðinleg
tímasetning, en hver veit nema við
gerum eitthvað skemmtilegt um helgina.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS
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TEKIN AF FJËRBURASYSTUNUM
Å APRÅL 

Ástkær frænka okkar,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Legsteinar

Ásta Lára Jóhannsdóttir

Valgerður Jóna Pálsdóttir

Kynningarafsláttur af
völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð
Stuttur afgreiðslufrestur

lést á elliheimilinu Grund 23. október. Jarðarförin
fer fram frá Fossvogskapellu föstudaginn 3. nóvember og hefst athöfnin kl. 11.00. Jarðsett verður í
Fáskrúðarbakka kirkjugarði sama dag kl. 16.00.

Dalbraut 20, Reykjavík,

Kristjana Björnsdóttir
Kristján Björnsson
Agnes Björnsdóttir
Guðni P. Kristjánsson
Kristján Kristjánsson

60 ára afmæli
Sunnudaginn 5. nóvember nk. verður

Snorri Þór Tómasson
bifreiðastjóri 60 ára. Eiginkona hans
er Kristjana Unnur Valdimarsdóttir.
Þau vonast til að sjá sem ﬂesta vini og
vandamenn fagna þessum tímamótum
á sunnudaginn í félagsheimili Fáks,
Víðidal, milli kl. 17 og 20.

frá Sunnutúni, Eyrarbakka, Baugstjörn 6
Selfossi,

verður jarðsungin frá Eyrarbakkakirkju laugardaginn
4. nóvember kl. 13.30.
Ingunn Hinriksdóttir
Sigurður Ingólfsson
Jón Halldórsson
Svana Pétursdóttir
Stefán Halldórsson
Erna Friðriksdóttir
Páll Halldórsson
Ingibjörg Eiríksdóttir
Anna Oddný Halldórssdóttir Jón Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

90 ára afmæli
Guðni Eyjólfsson
fyrrverandi skipstjóri og vigtarmaður,
Höfðagrund 23, Akranesi,

varð 90 ára í gær, 1. nóvember. Hann tekur
á móti gestum í sal Félags eldri borgara á
Akranesi, Kirkjubraut 40, laugardaginn
4. nóvember, klukkan 15 til 18. Hann biðst
eindregið undan öllum blómum og g jöfum
en biður sem ﬂesta að gera sér þá ánæg ju
að líta við og þigg ja veitingar.

ÓM ÓT ST Æ ÐI LE GT

ÁS KR IFTARTIL BO Ð

650 KR. Á MÁNUÐI*

Áskrift á www.bistro.is
eða í síma: 550 5060

Fyr sta tölu bla ðið frít t og
tap pat oga ri fylg ir me ð!

*Miðað við 12 mánaða áskrift.
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Mál málanna í dag eru
hvalveiðar og virðast
menn seint ætla að komast
að einni niðurstöðu í þeim
efnum.
Nú virðist annað stórmál er varðar dýraríkið í uppsiglingu. Maður nokkur hringdi í
Þjóðarsálina í vikunni og var svo
mikið niðri fyrir að hann vissi varla
hvernig hann átti að bera upp erindi
sitt. Eftir nokkurt hik greindi hann
frá því að hann hefði um síðustu
helgi farið með unga dóttur sína í bíó
að sjá teiknimyndina Bæjarhlaðið
(Barnyard), sem væri ekki í frásögur færandi hefðu kýrnar í myndinni
ekki reynst algjörlega siðlausar.
Þegar þáttarstjórnandi bað vesalings manninn um að útskýra betur

við hvað hann ætti, stundi hann upp
úr sér að kýrnar hefðu gerst óþarflega vinalegar hver við aðra. Með
öðrum orðum væru beljurnar í
myndinni meira en bara vinkonur!
Ein kýrin var að mati mannsins sérstaklega frökk, karlleg í alla staði og
hagaði sér eins og versta naut! Maðurinn spurði hálfklökkur hvernig
faðir ætti eiginlega að útskýra svona
hátterni fyrir barninu sínu.
Mér var auðvitað brugðið við að
heyra þetta enda umhugað um að
vernda æsku landsins fyrir spillingaráhrifum, sem samkvæmt þessari
frásögn virðist teygja anga sína
víða. Mér fannst því hálfskrítið
þegar ég endursagði foreldrum
mínum þetta að þeir skyldu gera sér
lítið fyrir og skella upp úr, með þeim

orðum að kýr sýndu oft svona tilburði á sumrin nýkomnar úr fjósinu.
Þá væri talað um að þær væru yxna
og naut yfirleitt sótt til að róa þær
niður.
Mig rak í rogastans við að heyra
þetta því ég skil ekki af hverju þessi
ósómi hefur verið hafður fyrir ungdómnum öldum saman. Nú er mér
skapi næst að hringja sjálfur í Þjóðarsálina og leggja til að blátt bann
verði lagt við frekari skólaferðalögum í sveitina. Svo finnst mér að setja
eigi reglur sem meina gæludýraeigendum að eiga tvö eða fleiri dýr af
sama kyni, enda aldrei að vita upp á
hverju málleysingjarnir geta tekið.
Hversu lengi ætla menn að býsnast
yfir hvalveiðunum á meðan siðleysi
af þessi tagi veður uppi?
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Keppt um bestu „ábreiðuna“
Í tilefni af 20 ára afmæli „Ammælis“ Sykurmolanna og
stórtónleikum þeirra í Laugardalshöll 17. nóvember
ætlar Rás 2 að efna til samkeppni um bestu Sykurmola„ábreiðuna“.
Rás 2 hvetur íslenska tónlistarmenn til að hljóðrita
Sykurmola-lag að eigin vali með sínu nefi og senda Rás
2 á geisladiski fyrir 9. nóvember.
Sérstök dómnefnd hlustar og velur áhugaverðustu
útgáfurnar sem verða svo settar á vef Popplands www.
ruv.is/poppland og það er síðan íslenska þjóðin sem
velur besta lagið. Sigurvegarinn fær í verðlaun flugmiða fyrir fjóra til einhvers af áfangastöðum Icelandair í Evrópu, auk miða á tónleikana með Sykurmolunum í Höllinni. Einnig verður sigurvegaranum boðið
út að borða á veitingastaðinn Vox. Verðlaunin verða
afhent í beinni útsendingu í Popplandi á tónleikadag,
17. nóvember.
39+52-/,!2.)2 3YKURMOLARNIR SPILA Å
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EKKI ¹ LEIÈINNI UPP AÈ ALTARINU

Gifting ekki
í vændum
Leikkonan Elizabeth Taylor hefur
vísað á bug sögusögnum um að
hún ætli sér að ganga upp að altarinu í níunda sinn.
Taylor, sem er 74 ára, segist
ekki eiga í sambandi við Firooz
Zahedi sem var ljósmyndari hennar á áttunda áratugnum, hvað þá
heldur ætla að giftast honum.
Taylor var tvívegis gift breska
leikaranum Richard Burton. Hún
var síðast gift Larry Fortensky en
þau skildu árið 1996 eftir fimm
ára hjónaband.

"2¥%4 35..! 3ÎNGKONAN "RÅET 3UNNA ER

AÈ GEFA ÒT SÅNA FYRSTU SËLËPLÎTU
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Fyrsta plata
Bríetar
Fyrsta sólóplata Idol-stjörnunnar
Bríetar Sunnu Valdemarsdóttur
er komin út. Lagið „Bara ef þú
kemur með“ hefur verið eitt vinsælasta lag sumarsins og er það að
sjálfsögðu að finna á plötunni.
Meðfram því að vinna við gerð
plötunnar hefur Bríet Sunna
skemmt vítt og breitt um landið og
fengið góðar viðtökur hvar sem
hún hefur komið.
Einn færasti upptökustjóri
landsins, Óskar Páll Sveinsson,
stýrði upptökum á plötunni. Hljóðfæraleikarar eru þeir Jóhann
Hjörleifsson, Guðmundur Pétursson, Þórir Úlfarsson og Valdimar
Kolbeinn Kristinsson.
Bríet Sunna syngur næst í Vestmannaeyjum á laugardaginn á
hinu árlega verslunarmannaballi
Eyjaskeggja.

Þriðja plata My
Chemical Romance
Bandaríska hljómsveitin My Chemical Romance hefur gefið út sína
þriðju plötu, sem nefnist The Black
Parade. My Chemical Romance var
stofnuð í New Jersey árið 2001 af
þeim Gerard Way, Mikey Way, Bob
Bryar, Frank Iero, og Ray Toro.
Síðasta plata sveitarinnar, Three
Cheers for Sweet Revenge, seldist
í tveimur milljónum eintaka og
kom sveitinni rækilega á kortið.
Upptökustjóri nýju plötunnar
var Rob Cavallo sem hefur áður
unnið með Green Day. Hefur plötunni verið lýst sem blöndu af rokki,
pönki og poppi.

-9 #(%-)#!, 2/-!.#% "ANDARÅSKA
ROKKSVEITIN ER AÈ GEFA ÒT SÅNA ÖRIÈJU
PLÎTU

Fyrsta smáskífulagið, Welcome
to the Black Parade, hefur náð
miklum vinsældum í Bretlandi að
undanförnu.
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Bravúraríur og fleira fjör

!

Kl. 21.00
Hljómsveit Guðrúnar Drafnar
Ólafsdóttur kemur fram á Domo
bar í Þingholtsstræti á vegum
Jazzklúbbsins Múlans. Sveitina
skipa auk Guðlaugar þeir Vignir
Þór Stefánsson píanóleikari, Róbert
Þórhallsson bassaleikari og Jóhann
Hjörleifsson trommuleikari.

MENNING FRETTABLADIDIS

3ËPRANSÎNGKONAN 'UÈRÒN
)NGIMARSDËTTIR KEMUR FRAM
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HÒN HEFUR VERIÈ BÒSETT HÁR ¹
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 EFNISSKR¹ TËNLEIKANNA
SEM HEFJAST STUNDVÅSLEGA KL
 ¹ H¹DEGI ERU ARÅUR EFTIR
2OSSINI -OZART OG "ERNSTEIN
EN EINS OG YFIRSKRIFTIN b"RAV
ÒRARÅUR FLÒR OG FJÎRm GEFUR
TIL KYNNA VERÈUR LÁTTLEIKINN Å
FYRIRRÒMI
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5M ¹LFUNA RÅKIR ËVISSA EIN
Á laugardag verður opnuð
í Hafnarhúsi - Listasafni
Reykjavíkur sýning á
bandarískri samtímalist.
Verk þeirra yngstu í bandarísku listalífi munu ryðjast
inn í skynfæri gesta þar
næstu vikur og hætta á að
fólk láti sér bregða.
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LISTARUNNENDUM
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Húsfyllir í Háskólabíói
Færri komast að en vilja á tónleika píanóleikarans Víkings
Heiðars Ólafssonar sem leikur
með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
Uppselt er á tónleikana í kvöld og
engar ósóttar pantanir í boði en
þess má geta að húsfyllir varð
einnig á nýafstöðnum afmælistónleikum Karlakórsins Fóstbræðra fyrr í vikunni.
Fyrirhyggjusamir
tónlistarunnendur fá notið efnisskrár
kvöldsins og tónsmíða Beethovens og Brahms undir stjórn
Rumons Gamba í Háskólabíói en
aðrir áhugasamir verða að láta
sér nægja útsendingu Rásar 1 frá
tónleikunum sem hefst kl. 19.30.
Á hinn bóginn er nóg af spennandi tónleikum fram undan því
um helgina halda félagar úr Sinfóníunni sína þriðju tónleika í
kammertónleikaröð þeirri er
kennd er við Kristal. Tónleikarnir fara fram í Listasafni Íslands
og mun fríður flokkur hljóðfæraleikara flytja verk eftir Astor
Piazzolla, Steve Reich og André
Jolivet í safninu undir stjórn
Eggerts Pálssonar á laugardaginn.

Á döfinni eru einnig hinir
sívinsælu
kvikmyndatónleikar
Sinfóníuhljómsveitar
Íslands.
Þrjár þöglar myndir verða sýndar á bíódögum sveitarinnar sem
hefjast að viku liðinni. Hin fyrsta
er kvikmyndin Intolerance, sem
var gerð árið 1916 en efniviður
hennar er sóttur í fjögur söguleg
tímabil sem öll fjalla um hörmulegar afleiðingar af óþoli mannsins: Babýlon til forna, krossfesting Krists, Frakkland miðalda og
Bandaríkin í byrjun 19. aldar.
Bandaríska tónskáldið Carl Davies samdi tónlistina við myndina.
Annan laugardag er síðan
komið að Charles Chaplin að
heilla bíógesti en tvær kvikmynda hans verða á dagskrá, The
Kid og Idle Class. Chaplin samdi
sjálfur tónlist við kvikmyndir
sínar þótt hann læsi ekki nótur.
Hljómsveitarstjóri á bíódögum er Frank Strobel frá Þýskalandi sem hefur sérhæft sig í að
stjórna flutningi tónlistar við
undirleik þögulla mynda.
Nánari upplýsingar um dagskrána er að finna á heimasíðunni www.sinfonia.is.
KHH

Sýningin er stór fjölþjóðleg samsetning: það eru Gunnar Kvaran,
fornvinur íslenskra listunnenda,
Hans Ulrich Obrist, sem tekinn er
að venja komur sínar hingað af
ýmsum tilefnum, og Daniel Birmbaum, sem eru sýningarstjórar.
Hefur sýningin þegar komið upp í
Osló, London og New York og er
ferð hennar um heiminn ekki lokið
enn.
Átök stórveldanna í myndlistinni standa yfir; álfurnar takast á.
Hið forna vígi samtímalistanna,
gamla Evrópa, hefur mátt þola
margar innrásir Bandaríkjamanna
á síðustu hundrað árum og um
þessar mundir sækir Asía á. Raunar spá margir því að tími Asíu í
heimslistinni sé að rísa upp og þar
eru Kínverjar að verða æ fyrirferðarmeiri.
Samt hafa Bandaríkjamenn
tekið sér pláss í listalífi Reykjavíkur síðustu daga. Í Kling og
Bang hefur hópur bandarískra
listamanna hreiðrað um sig. Og í
vikulok verður sýningin Uncertain States of America opnuð. Sömu
helgi er að ljúka í London stórsýning Saatchi á bandarískum nútímaverkum: USA Today.
Sýningin í Listasafninu er með
ferskari svip. Sýningarstjórarnir
hafa á ferðum sínum um Bandaríkin safnað sér upplýsingum um
yfir þúsund listamenn og þaðan er
úrvalið dregið: 42 aðilar og allir
fæddir eftir 1970.
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Er mögulegt að greina straum í
list ungra myndlistarmanna frá
nýja heiminum? Þar hefur krafan
svo lengi sem elstu menn muna
verið „Make It New“. Glæsileg
sýningarskrá leiðir í ljós að hér
fer mörgum sögum fram, sumar
eru í lausu bandi, kjalarlausar og
óbundnar, sumar jafnvel ekki
sögur heldur hugarástand, staður,
stund, afdrep jafnvel.
Það verður gestum Listasafns-

ins hollt að minnast hvað rammar
inn sýninguna: árásin 11. september og nú yfirvofandi kosningar,
þar í milli innrásir og náttúruhamfarir.
Gestir sem hafa farið um Ameríku gera sér ljósan kraftinn í sköpun listamanna þar, líka hefðarveldið sem ræður og almennan
smekkinn. Þar ganga menn á vegg
auðs og fátæktar, menntunar og
þekkingarskorts. Þar æpa andstæður. Breski rithöfundurinn
Zadie Smith lýsti því svo í textasafninu Burned Children of America að djúpt í amerískri vitund
ríkti sorg um þessar mundir:
„Bakvið fagmannlegt brosið er
svo djúp sorg í menningunni að
bragðið af henni finnst af seríosinu
á morgnana.“
Tækifærið sem sýningarstjórarnir og safnið gefur listunnendum til að kanna með eigin skynjun
bandaríska list er einstakt. Sýningin verður opnuð á laugardag og
varir til 27. janúar.
PBB FRETTABLADIDIS

Lísa í Sundralandi á leiksvið
Nýlega var fyrsti samlestur á
desemberverki
Leikfélags
Reykjavíkur í Borgarleikhúsinu.
Það er eftir Bretann Anthony
Neilson og kallast í þýðingu Þórarins Eldjárns Ó, fagra veröld en
á frummálinu Wonderful world of
dissosia. Þetta er nútíma ævintýri um Lísu í „Sundralandi“ eins
og Þórarinn snýr út úr.
Við fylgjum Lísu inn í undraheim geðveikinnar, litríkan heim
ótrúlegra andstæðna þar sem
Lísa mætir alls kyns dularfullum
verum og lendir í krefjandi ævintýrum. Við fáum líka að skyggnast yfir landamærin þar sem við
mætum náköldum raunveruleikanum, þar eru litirnir horfnir og
Lísa þarf að takast á við hið raunverulega líf. Hvort er betra
draumur eða veruleiki? Það er
Benedikt Erlingsson sem leikstýrir en sviðsetning hans á
Draumleik Strindbergs á stóra
sviðinu vakti mikla athygli og lof
fyrir fáum misserum og var verðlaunuð af Grímugenginu. Með
honum er Gretar Reynisson sem

.²4¥-!6).4µ2) ,¥35 ,EIKHËPUR OG AÈSTANDENDUR SÕNINGARINNAR « FAGRA VERÎLD
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var verðlaunaður fyrir sömu sýningu.
Leikhópurinn er ekki stór:
Ilmur Kristjánsdóttir, Laddi, Guðmundur Ólafsson, Margrét Helga
Jóhannsdóttir, Þór Tulinius, Björn
Ingi Hilmarsson, Bergur Þór Ing-

ólfsson og Charlotte Böving.
Ilmur snýr nú aftur til starfa eftir
mæðraorlof og Charlotte Böving
kemur nú á stóra sviðið undir
stjórn bónda síns en hún er virt
leikkona í heimalandi sínu, Danmörku.
PBB
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Útgáfu fagnað

Næsta Who-plata

Forlagið Nýhil heldur útgáfufagnað í Þjóðleikhúskjallaranum í
kvöld þar sem þrír höfundar munu
lesa úr splunkunýjum skáldsögum
sínum.
Haukur Már Helgason les úr
bókinni Svavar Pétur og 20. öldin
og Bjarni Klemenz úr bók sinni
Fenrisúlfur en þetta eru fyrstu
skáldsögur þeirra beggja. Auk
þess les Eiríkur Örn Norðdahl úr
bók sinni Eitur fyrir byrjendur, en
hann hefur áður gefið út skáldsöguna Hugsjónadrusluna.
Meðlimir
hljómsveitarinnar
múm munu spila ljúfa tóna af skífum milli upplestra en kynnir er
Ingibjörg
Magnadóttir.
Óttar
Martin Norðfjörð kynnir að auki
væntanlega ljóðabók sína og

Fyrstu dómar tóku að birtast í gær
um nýjan disk bresku hljómsveitarinnar Who en hann ber yfirskriftina Endless Wire og er fyrsta
safn nýsmíða sem kemur frá
hljómsveitinni í 24 ár. Raunar eru
aðeins tveir af upphaflegu hljómsveitarmönnunum á lífi, Keith
Moon og John Entwhistle, eru
báðir látnir og verður engu kennt
um ótímabært andlát þeirra en
ofneyslu áfengis og annarra vímuefna. Á lífi eru þeir Pete Townshend
og Roger Daltrey. Á diskinum nýja
eru níu lög, þar af tíu mínútna
ópus sem kallast Wire and Glass.
Bandarísku útgáfunni fylgir dvddiskur með tónleikum þeirra frá
liðnu sumri í Lyon, en hér á landi
verður hann án þess viðauka.
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fyrsta bindi ævisögu Hannesar
Hólmsteins Gissurarsonar.
Húsið verður opnað kl. 20 og
hefst dagskráin hálftíma síðar.

Bæði gagnrýnandi Washington
Post og Boston Globe eru hrifnir
af verkinu og segja þá félaga feti
framar flestum jafnaldra hljómsveitum frá sjöunda áratugnum
sem enn eru að − eða í öndunarvélum. Telja þeir upp fjölda laga sem
hafa í sér gamla neistann sem sé
til vitnis um að þeir félagar séu
enn í þróun og síður en svo staðnaðir. Gagnrýnandi Times er ekki
hrifinn og gefur disknum fjórar
stjörnur, segir frægan raddstyrk
Daltreys ekki svip hjá sjón og
verkið standi langt að baki þeirra
bestu verkum fyrr á tíð.
Who var ein af unglingahljómsveitunum sem fram komu á miðjum sjöunda áratugnum í Bretlandi
og áttu þeir hvað mestum vinsæld-
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um að fagna er rokkóperan Tommy
kom út en hún var síðar kvikmynduð. Þeir gáfu út fjölda lagasafna og telja margir verk þeirra
frá 1971, Who´s Next, vera eina
bestu rokkplötu allra tíma.
Von mun á Endless Wire í allar
betri hljómlötuverslanir í dag.
PBB FRETTABLADIDIS
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Skrifstofuhúsgögn
Beyki

....á miklu betra verði !

Einn helsti sagnamaður þjóðarinnar, Einar Már Guðmundsson,
hefur sent frá sér nýja ljóðabók:
Ég stytti mér leið framhjá dauðanum.
Síðasta ljóðabók hans, Í auga
óreiðunnar, kom út árið 1995.
Einar sló fyrst í gegn sem ljóðskáld með bókunum Er nokkur í
kórónafötum hér inni? og Sendisveinninn er einmana. Ári síðar
kom út Róbinson Krúsó snýr aftur,
árið 1991 sendi Einar frá sér ljóðabókina Klettur í hafi sem var tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna og árið 2002 komu þessar
fimm bækur út saman í einni bók,
Ljóð 1980-1995.
Bókin hefur
þegar verið seld til Danmerkur
þar sem hún mun koma út næsta
vor í danskri þýðingu Eriks Skyum
Nielsen.

Kirsuber

Hnota

Nýjasta ljóðabók Vésteins Lúðvíkssonar, Sumir láta einsog holdið eigi sér takmörk, kom út hjá
forlaginu Bjarti á dögunum.
Vésteinn olli vissum vatnaskilum í
íslenskum
bókmenntum
með
skáldsögum sínum og smásögum á
áttunda áratugnum. Hann kvaddi
sér síðan hljóðs að nýju eftir langt
hlé með ljóðabókinni Úr hljóðveri
augans sem Bjartur gaf út árið
2003. Árið eftir fylgdi bókin Svona
er að eiga fjall að vini.

Hæðarstillanleg skrifborð frá kr. 31.300
Hlynur

Samstæðan kr. 56.400

Dönsku Prima línunni má raða saman á ótal
vegu. Níðsterk og endingargóð húsgögn á
mjög góðu verði, til afhendingar strax.

Smiðsbúð 6 210 Garðabæ Sími 564 5040

www.hirzlan.is
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Músíkalskur málaliði
Tónlistarmaðurinn Jóel
Pálsson gaf á dögunum út
sína fjórðu plötu með eigin
tónsmíðum. Hann kveðst
vera starfandi málaliði í
tónlistarbransanum en nýjasta platan er sannkallaður
suðupottur.
Á plötunni Varp má merkja sterk
áhrif rokktónlistar í bland við
djass, rafpopp, kirkjumúsík og
frjálsan spuna. Jóel fæst við alls
konar tónlist en hann kveðst ávallt
reyna að feta nýjar slóðir í tónsmíðum sínum.
„Þetta er suðupottur af ýmiss
konar áhrifum en það eru ansi mikil
rokkáhrif á þessari plötu og hún er
kannski ágengari fyrir vikið,“ segir
Jóel. Einvalalið tónlistarmanna
leikur með honum en Jóel útskýrir
að félagar hans hafi allir sterk
karktereinkenni sem skili sér vel á
plötunni. Davíð Þór Jónsson leikur
á Hammond-orgel, píanó og minimoog, Hilmar Jensson á raf- og
kassagítar, Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson á kontra- og rafbassa og
Matthías Hemstock leikur á trommur og slagverk auk þess að eiga við

&*«2¨! 0,!4!. +/-). ²4 $EIGLUDJASS

DISKURINN 6ARP

trommuheila sem er nokkuð óvenjulegt í djassmúsík.
„Það mætti alveg teljast skipulagslegt afrek að ná þessum mönnum saman inn í stúdíó í nokkra
daga,“ segir Jóel, „við tókum plötuna upp í einni lotu – vorum allir í
sama herberginu og það myndaðist
skemmtileg orka og kraftur í stúdíóinu sem skilar sér vel í upptökunni. Ég skrifa lögin mín upp og
mæti með þau á blaði upp á gamla
mátann. Með þessum spilunum
koma síðan fram milljón hugmyndir í viðbót og lögin eiga það til að
fara í allt aðrar áttir en maður ætlaði.“
Titill plötunnar hefur viðeigandi
skírskotun í vinnuferlið. Jóel
útskýrir að varp geti þýtt jaðar,
„varp er fjallshringur þar sem eru
vatnaskil, en lögin verpast líka í
meðförum
hljómsveitarinnar,“
áréttar hann.
Jóel kveðst spenntur að flytja
efnið á tónleikum enda sé þarna
dúndurhljómsveit á ferð. Útgáfutónleikarnir verða þó ekki fyrr en
um miðjan desembermánuð enda
ekki hlaupið að því að samstilla
dagskrár tónlistarmannanna. Tónleikarnir verða haldnir innan
vébanda Jazzklúbbsins Múlans og
munu þeir fara fram í nýjum höfuðstöðvum þeirra á skemmtistaðnum Domo í Þingholtsstræti.
Jóel hefur sjálfur í ýmsu að snúast og er til að mynda nýkominn
heim úr sinni fyrstu ferð til Kína
þar sem hann hélt tónleika á listahátíð í Sjanghæ ásamt Sigurði Flosasyni, Einari Scheving og Valdimar
Kolbeini Sigurjónssyni. „Það gekk
vonum framar, við fengum mikla
kynningu þarna úti og hljóðrituðum plötu sem kemur út í Kína á
næstunni. Þetta var mjög sérstakt
því við tókum hana upp í kommúnísku stúdíói, þarna er bara ríkisstúdíó, ríkisupptökumaður og ríkis-

Bíó í heila öld
Í
dag
eru
hundrað
ár
liðin frá því
reglulegar
kvikmyndasýningar hóf&*!,!+®4452)..
ust á Íslandi 2.
nóvember 1906
í Fjalakettinum við Aðalstræti. Þá
efndi Alfred Lind til atvinnurekstrar í samkomusal í Breiðfjörðshúsinu eins og það hét, en
almenningur kallaði húsið Fjalaköttinn. Það hafði fram að því
verið nýtt sem samkomuhús og
var rétt tíu ára gamalt. Lind vann
með danska ljósmyndaranum
Peter Petersen sem var í vinnu hjá
Pétri Brynjúlfssyni, þeir og Ólafur Johnsen stofnuðu löngu síðar
Nýja Bíó en Petersen hélt áfram
að reka Gamla bíó. Kvikmyndasýningar hófust hér sem einstakur
viðburður fyrr, 1904 og fyrirrennari þeirra voru myndasýningar
sem hreyfðust á frumstæðari hátt.

útgáfa,“ útskýrir hann og kveðst
lítið vita um skilvirkni þessa fyrirkomulags né um framhaldið á
útrásinni austur. „Upptökumaðurinn var samt ansi góður, við tókum
líka upp tvö kínversk lög sem vöktu
mikla lukku,“ segir hann sposkur.
Jóel er þannig á músíkölsku
flakki bæði í bókstaflegri og óeiginlegri merkingu. „Maður ferðast
til misskrýtinna staða en það er
pottþétt að maður lendir alltaf í
einhverjum ævintýrum.“
KHH
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Þær voru meðal annars í Sjómannaklúbbnum sem faðir Ólafs,
Þorlákur Johnsen, stofnaði. Fjalakötturinn var elsta kvikmyndahús
í heimi þegar hann var rifinn á
valdatíma vinstri flokkanna í
Reykjavík á áttunda áratug síðustu aldar.
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Böðlar okkar og fórnarlömb

Ein elsta og mesta rokkhljómsveit landsins

Eyjastuð...

frá Vestmannaeyjum
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leið sögunni ógnarspennandi og
raunar með þeim sjaldgæfa snúningi sem einkum er iðkaður af
handritshöfundum kvikmynda að
skilja lesanda eftir í lausu lofti án
klárrar niðurstöðu.
Það er enginn svikinn af lestri
þessa verks sem birtist í íslenskri
þýðingu með styrk þriggja sjóða,
Nordbok, Þýðingarsjóði og Norræna þýðingarsjóðnum.
Undantekningin færir lesendum sínum aukinn skilning og
þroska, þekkingu á eðli eineltis og
sögu, og fólki yfirleitt. Þetta er
merkileg bók með reyfaralegum
endi.

www.sturta.is
allan sólarhringinn!

Baðlegur!!!

eignarstofnun sem vinnur að
heimildasöfnun og rannsóknum á
þjóðarhreinsunum starfa fjórar
konur. Tvær þeirra eru vinkonur
frá fornu fari. Iben er nýsloppin
úr höndum mannræningja í Afríku þar sem hún var að störfum.
Magdalena, fornvinkona hennar
er vöðvagigtarsjúklingur. Camilla
var eineltisfórnarlamb úr barnaskóla, Anna Lise býr við mesta
einangrun á skrifstofunni þar sem
hún er lokuð af á bókasafni rannsóknastöðvarinnar. Sagan lýsir
ekki síður persónulegu lífi þeirra,
hleypur fram og aftur í tíma og
lesandi raðar smátt og smátt
saman í huga sér heildarmynd
sem stenst ekki til fulls, því
stöðugt bætast við nýir bútar sem
riðla því sem fyrir er í minni lesandans.
Það sem kemur sögunni á
hreyfingu er nafnlausir og í fyrstu
órekjanlegir tölvupóstar sem þær
stöllur fá hver á fætur annarri. Í
þeim felast gildisdómar um innræti þeirra og jafnvel ógn. Þessar
sendingar kveikja grunsemdir um
heilindi og áður en langt er komið
í sögunni er komið í gang einelti á
vinnustaðnum sem hrindir öllum,
bæði gerendum og þolendum, í
örvæntingu. Þannig eru tvær hliðstæðar línur meginefni í þræðinum, lýtur önnur að einelti á vettvangi sögu Evrópu en hin að
starfsvettvangi kvennanna.
Það er meistaralega vel haldið
á öllum þessum þráðum og lesandinn er lokkaður áfram í lestrinum
af stöðugt meiri undrun ¿ og ógn:
hversu langt er manneskja reiðubúin að ganga til að svala illsku
sinni? Stafar hættan utan frá eða
innan frá? Býr slík illska í okkur
öllum? Og niðurstaða höfundarins
er skýr.
Undantekningin er afbragðs
saga. Hún reyndist þessum lesara
nokkuð seintekin en varð er fram

Reykjavíkurvegur 64, Hafnarfjörður.

Undantekningin er ekki auðveld
aflestrar þó þýðing Ólafar Eldjárn
á þessari dönsku skáldsögu sé
hreint afbragð eins og við var að
búast af jafn ágætum þýðanda,
sem ofan í kaupið er vel að sér um
danska hugsun og siði. Sagan er
löng, nær sexhundruð síður, og þó
íslenskum lesenda finnist um
margt nóg um það menntamannasamfélag sem hún lýsir, þá er
margt í sögunni sem hæglega má
heimfæra upp á hvaða vestrænt
samfélag sem er.
Sagan náði mikilli athygli þegar
hún kom út í Danmörku. Höfundurinn, Christian Jungersen, hafði
þá verið vonarpeningur í nokkurn
tíma eftir fyrstu sögu sína, Krat.
Ein skýring þess er að Undantekning teygir sig inn á þrjú svið sem
duga til að vekja athygli. Hún er
fantavel sögð og rekur samhliða
atburðarás frá fjórum sjónarhornum, inn í söguna er skotið köflum
sem kryfja sögu þjóðernisofsókna
í Evrópu á liðinni öld og hafa á sér
yfirbragð sagnfræðitexta. Eftir
því sem lengra á söguna líður
verða þessir rannsóknartextar
sem eru skrifaðir af einni sögupersónunni, Iben, æ nærgöngulli í
greiningu sinni á orsök og eðli eineltis af þeirri stærðargráðu að
heilu þjóðirnar eru í hættu. Í
þriðja lagi er sagan í eðli sínu
spennusaga og þar liggur raunar
eini galli hennar: endalokin verða
full mikið í þeim stílnum.
Undantekningin er merkilegt
verk. Höfundurinn sýnir ótrúlega
innsýn í mannlegt eðli og skapar
fullkomlega trúverðuga mynd af
stöðu þeirra fjögurra kvenna sem
eru í miðju sögunnar. Jafnframt
tekst honum í gegnum þeirra sjónarhorn að varpa skýru ljósi á sögu
fleiri aðila sem að atburðarásinni
koma.
Fléttan er síður en svo einföld
en hana má draga saman: Í sjálfs-
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Frumsýning Uppselt
28. okt.
Laugardagur
4. nóv.
Sunnudagur
5. nóv.
Föstudagur
10. nóv
Laugardagur
11. nóv
Laugardagur
18. nóv
Sunnudagur
19. nóv
Miðasala er opin virka daga frá kl. 11-16
og 2 tímum fyrir sýningar.
Sími 5629700 www.idno.is Sýningar kl. 20

ÞAR SEM ÍSLENDINGUM
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA
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Vandinn við þrítugt
Kvikmyndin The Last Kiss verður frumsýnd í Sambíóunum og
Háskólabíó á föstudaginn og er
væntanlega fyrir þá sem sjá ekki
fram á að geta hlegið að groddaralegum
bröndurum
Borat.
Myndin er gerð eftir handriti
Pauls Haggis sem skrifar handritið fyrir nýjustu Bond-myndina,
Casino Royal, auk þess sem hann
fékk Óskarinn fyrir kvikmyndina
Crash.
Hér er um að ræða endurgerð
ítölsku kvikmyndarinnar L´Ultimo Bacio sem naut mikilla vinsælda í heimalandi sínu en í amerísku útgáfunni segir frá þeim
vandamálum sem fylgja því að
verða þrítugur og takast á við lífið
eftir áhyggjulausa tilveru.
Leikstjórinn Tony Goldwyn er
flestum kunnur fyrir afrek sín
fyrir framan tökuvélina. Hann lék
meðal annars óþokkann í Ghost og
fór með hlutverk Colonel Bagley í
The Last Samurai. Goldwyn virðist hafa lagt leikaraferilinn á hilluna í bili en hann hefur reynt fyrir
sér í leikstjórastólnum í sjón-

34). ",«-342!2 ¶AU :ACH "RAFF OG

2ACHEL "ILSON Å HEITUM LEIK Å KVIKMYND
INNI 4HE ,AST +ISS

varpsþáttaröðum á borð við Grey`s
Anatomy og Law & Order.
Zach Braff, sem margir kannast við úr sjónvarpsþáttunum
Scrubs, leikur aðalhlutverkið
ásamt Rachel Bilson og Casey
Affleck.

Eli Roth er af mörgum
talinn einn fremsti hryllingsmyndaleikstjóri heims
um þessar mundir en hann
er staddur hér á landi til
að taka upp smáhluta fyrir
framhald kvikmyndarinnar
Hostel. Freyr Gígja Gunnarsson ræddi við hann um
Hostel-ævintýrið, hrædda
landa hans og hvalveiðar.
Eli sat að snæðingi þegar Fréttablaðið bar að garði á Nordica hótel
en eftir að hafa rennt samlokunni
niður settist leikstjórinn í sófann
og útskýrði ástæðuna fyrir dvöl
sinni hér á landi, af hverju hann
væri að taka upp senu sem ætti í
myndinni að gerast í Slóvakíu.
„Þetta er bara léleg afsökun fyrir
að koma til Íslands,“ segir Eli og
glottir. „Ég vildi heimsækja hestinn sem ég á auk þess sem líkaminn slakar ótrúlega vel á hérna,“
segir Eli en hann var nýkominn
frá tökustað á Ingólfshvoli þar
sem Eli vann á hestaleigu fyrir
fimmtán árum.
4EKIÈ UPP Å "L¹A LËNINU

Leikstjórinn fékk jafnframt leyfi
frá forráðamönnum Bláa lónsins
til að taka upp nokkur atriði þar en
eftir því sem Fréttablaðið kemst
næst er þetta í fyrsta skipti sem
náttúruundrið í Grindavík er notað
í kvikmynd. „Ég lofa því að engu
blóði verður úthellt þar enda veit
ég hversu heilagur staðurinn er
fyrir Íslendinga,“ segir Eli sem
augljóslega ber mikla virðingu
fyrir landi og þjóð.
Þá upplýsir leikstjórinn jafnframt að nokkrar senur verði
teknar upp í kjallaranum í Laugum, staður sem Eli segist alltaf
verða jafn undrandi á. „Alveg
merkilegt, það er nánast sama á
hvaða tíma maður fer, það er alltaf troðið þarna,“ segir Eli. Einungis er um þrjá tökudaga að ræða en
Eli reiknar ekki með að fara fyrr
en á þriðjudaginn, ætlar að nota
smá tíma til að ríða út á hestinum
sínum. „Ég ætlaði að vera lengur
en þarf því miður að fara út og
klára að klippa myndina,“ segir
Eli.
Óhætt er að segja að síðast
þegar leikstjórinn kom hingað
ásamt stórvini sínum Quentin Tarantino hafi myndast hálfgerður
fjölmiðlasirkus. Eli segir að Tarantino hafi líkað dvölin hér á landi
einstaklega vel og hafi bölvað sér
í sand og ösku fyrir að fara hingað
án hans. „Ég bauð honum með mér
og það var upphaflega ætlunin.
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Tarantino hélt að hann yrði búinn
að klára tökur á Grindhouse en
þær frestuðust aðeins,“ segir Eli
en bætir við að þeir félagar vilji
gjarnan koma hingað aftur á gamlárskvöld. „Við vildum gjarnan
vera hérna á hverju einasta gamlárskvöldi,“ segir leikstjórinn.
(RYLLINGURINN SPEGILMYND AF
UMHVERFINU

Roth hefur verið í fararbroddi
fyrir kvikmyndastefnu sem kölluð
hefur verið „torture-porn“ eða
„pyntingar-klám“. Eli er þó ekki
sammála þeirri skilgreiningu því
klám í sjálfu sér skilji ekkert eftir
sig. „Hostel gerði það hins vegar,
hún skildi eitthvað eftir sig, einhvern vitnisburð um hvar vestræn menning stendur,“ útskýrir
hann. „Á meðan George W. Bush
er við völd í Bandaríkjunum verða
gerðar svona myndir því þær eru
ekkert annað en spegilmynd af því
tætta þjóðfélagi sem Bandaríkin
eru,“ segir Eli og er kominn á flug.
„Fólk er í uppnámi yfir því hvernig Bandaríkin eru orðin, þau eru
sundurleit og í henglum og Íraksstríðið stendur verr en Víetnamsstríðið á sínum tíma,“ heldur leikstjórinn áfram. „Fólk vill öskra en
getur það ekki, hryllingsmyndir á
borð við Hostel og Saw gefa fólki
tækifæri til þess. Fyrir 9/11 héldu
Bandaríkjamenn að þeir væru
öryggir en í fyrsta sinn síðan borgarastyrjöldinni lauk finnst Bandaríkjamönnum þeir ekki vera óhultir,“ segir Eli. Hinar nýju
hryllingsmyndir séu því ekki
annað en afþreying handa taugaóstyrkri og hræddri þjóð.
Eli lofar meiri hryllingi í næstu
Hostel-mynd, eitthvað sem fáir
myndu halda að væri gerlegt.
Leikstjórinn segir hins vegar að
blóðið muni ekki flæða stanslaust
í níutíu mínútur því Hostel II verði
að vera betri en forveri sinn. „Að
skrifa handritið fyrir þessa mynd
var mun erfiðara en fyrir þá

NÕJU HRYLLINGSMYNDIR ERU SPEGILMYND
AF ÖVÅ T¾TTA OG HR¾DDA ÖJËÈFÁLAGI SEM
"ANDARÅKIN ERU
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fyrri,“ útskýrir Eli. „Þá vissu
menn ekkert við hverju var að
búast en mér finnst vera gerðar til
mín meiri kröfur fyrir þessa mynd
og áhorfendur búast við meiru,“
bætir leikstjórinn við. „Í fyrri
myndinni var léttleikinn í fyrirrúmi fyrsta hálftímann en svo tók
myrkrið öll völd. Hostel II verður
í myrkrinu mest allan tímann.“
Þegar tökum á Hostel II lýkur
gerir Eli kvikmynd eftir bók Stephens King, Cell, en það eru sömu
höfundar og skrifuðu handritið
fyrir People vs. Larry Flynt sem
vinna hörðum höndum að því að
gera handritið og segist leikstjórinn vera spenntur fyrir verkefninu.
Eli hefur jafnframt sterkar
skoðanir á hvalveiðum Íslendinga,
eitthvað sem hann segir vera mjög
viðkvæmt mál í sínu heimalandi.
„Ég skal vera fyrstur til að viðurkenna að þær skoðanir eru hrokafullar, Bandaríkjamenn vilja ekki
láta drepa hvali af því að þessar
skepnur eru tilfinningaverur en
svo er allt í lagi að drepa manneskjur úti um allan heim,“ segir
Eli og getur ekki annað en hlegið.
„Þessi ákvörðun á hins vegar eftir
að hafa áhrif á íslenska ferðaþjónustu því þegar landar mínir frétta
af þessu verða
þeir
alveg
brjálaðir
og vilja
ekki
heimsækja
ykkur.“
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(OSTEL VAKTI MIKLA ATHYGLI FYRIR ¹RI EN
2OTH LOFAR MEIRI HRYLLINGI Å FRAM
HALDINU
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"RJ¹L¾ÈINGURINN "ORAT
Kvikmyndin Borat: Cultural Learnings of America
for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan
verður frumsýnd á morgun
en þessi fréttamaður frá
Kasakstan hefur gert allt
brjálað með súrum húmor
sem virðist eiga upp á pallborðið víða.

3%)',! 'IBSON GAF EKKERT EFTIR VIÈ TÎKUR ¹ !POCALYPTO OG NOTF¾RÈI SÁR NÕJUSTU TÎKU

VÁLINA FR¹ 0ANAVISION SEM ÖYKIR MIKIÈ T¾KNIUNDUR

Gagnrýni á mannfórnir
Hvað hefur Mel Gibson verið að
gera undanfarin tvö ár? Leikarinn vingjarnlegi birtist allt í einu
á forsíðum blaðanna, draugfullur,
öskrandi ókvæðisorðum að gyðingum. Nýjasta mynd hans, Apocylpto, á því vafalítið eftir að vekja
töluverða athygli enda hefur
Gibson lýst því yfir að hún sé
gagnrýni á þær mannfórnir sem
vestræn samfélög eru tilbúin að
færa fyrir siðmenningu sína.
Apocalypto fjallar um ungan
mann sem reynir að bjarga sér

$5,!2&5,,4 3!-&¡,!'

-AYA SAMFÁLAGIÈ VAR LEYNDARDËMSFULLT
OG ER MYNDIN ÎLL LEIKIN ¹ FORNRI TUNGU
SAMFÁLAGSINS

undan sársaukafullum dauðdaga
og hafa kvikmyndaspekúlantar
líkt söguþræðinum við blöndu af
Mad Max og Leathal Weapon í
framandi umhverfi.Myndin er öll
leikin á fornri tungu may-veldisins en leikstjórinn sagði í samtali
við kvikmyndavefinn Movieweb.
com að það hefði ekki reynst
honum erfitt. „Enda ekki mikið
talað í myndinni,“ útskýrði Gibson og upplýsti jafnframt að hann
hefði farið víða um Suður-Ameríku til að leita að leikurum í
myndina. „Það tók mikið á að
finna rétta fólkið og fram á síðasta dag vorum við ekki einu
sinni komin með kóng,“ útskýrir
Gibson.
Leikstjórinn segir að meiðsli
og hiti hafi sett stórt strik í reikninginn en í upphafi var gert ráð
fyrir að tökur stæðu yfir í fjóra
mánuði, þegar yfir lauk höfðu
Gibson og hinir 800 aukaleikarar
verið að í átta mánuði. Apocalypto verður frumsýnd í Bandaríkjunum 8. desember.

Mikið hefur verið skrifað um
þessa persónu breska grínistans
Sasha Baron Cohen sem birtist
fyrst í þætti hjá annarri persónu
Cohen, Ali-G. Borat gerir í því að
ögra viðmælendum sínum með
heimskulegum athugasemdum um
málefni sem alla jafna eru eldfim
og viðkvæm. Borat er því kannski
fyrst og fremst öfgafull gagnrýni
á pólitíska rétthugsun.

 SKRAUTLEGA FJÎLSKYLDU
Á wikipediu.org er að finna fróðlega upplýsingar um Borat, persónu sem ekki einu sinni er til í
raunveruleikanum. Þar er hann
sagður hafa fæðst í árið 1972 í
smáborginni Kuzcek og hefur
Borat margoft lýst því yfir að
hann sé „einn af sjö frægustu
mönnum Kasakstan“. Borat er
samkvæmt heimasíðu kappans
sonur nauðgarans Boltok og er
systir hans Natalya vændiskona í
heimalandinu. Borat stærir sig oft
af því í viðtölum að systir hans
hafi verið kosin fjórða besta vændiskona landsins og sú sjötta besta í
munnmökum. Bilo, bróðir Borat,
er ekki síður skrautlegur en samkvæmt wikipediu er hann ekki
heill á geði. „Við opnuðum því
hausinn á honum og létum fisk éta
hina illu anda en það endaði með
ósköpum og nú er Bilo þroskaheft-
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ur,“ sagði Borat við fjölmiðla.
Stjórnvöld í Kasakstan hafa
horn í síðu þessa blaðasnáps, hótað
honum lögsókn og keypt auglýsingu í New York Times þar sem
þeir áréttuðu að allt sem kæmi
fram í myndinni um Kasakstan
væri uppspuni frá rótum. Þegar
forseti landsins Nursultan Nazarbayev heimsótti Bandaríkin bar
kvikmynd Borats á góma en viti
menn, Borat sjálfur mætti og bauð
hinum „virðulega stríðsherra
George Bush“ í bíó ásamt Mel
Gibson og O. J. Simpson. Þeir sem
hafa séð myndina segja lýsingar
Borats á heimalandi sínu vera svo
fjarri lagi að þær séu ef til vill
gagnrýni á viðhorf hins vestræna
heims á öðrum heimshlutum.
Kannski að þetta sé líka bara gott
grín.

3ÎGULEGIR TÎKUDAGAR
Sögurnar af tökunum á myndinni
eru ansi skrautlegar en Sasha
Baron fór aldrei úr karakter á

meðan á þeim stóð. Kvikmyndatökuliðið var meðal annars handtekið alls fimmtíu sinnum en
Baron hætti aldrei að vera Borat.
Allir þeir sem koma fyrir í myndinni töldu nokkuð öruggt að andlit
þeirra myndu aldrei sjást á hvíta
tjaldinu en skjalið sem viðmælendurnir skrifuðu undir var svo
flókið og langt að enginn nennti að
lesa það til enda auk þess sem
tökuliðið lét allan tímann eins og
það væri frá Kasakstan. Flestir
héldu því að myndefnið yrði eingöngu sýnt þar í landi.
Borat birtist hins vegar ekki
aftur þegar öllu fárinu er lokið,
stjórnvöldum í Kasakstan vafalítið til ómældrar gleði, því Sasha
Baron Cohen hefur gert þriggja
milljarða krónu samning við Universal kvikmyndaverið um dreifingu á sinni nýjustu mynd sem
fjallar um samkynhneigðu tískulögguna Bruno. Persóna sem vafalítið á eftir að vekja engu minna
umtal en sjálfur Borat.
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Helmingurinn
af ánægjunni
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Fyrir vikið stækkar sæti bletturinn
heima hjá þér (sweet spot) og
hljómurinn dreifist um mun
stærra svæði í rýminu.

•

Bandaríski leikstjórinn Steven
Soderbergh ætlar að gera tvær
myndir um argentíska byltingaleiðtogann Che Guevara. Reiknað
er með að Benico del Toro leiki
Che en aðrir leikarar sem hafa
verið nefndir til sögunnar eru
Javier Bardem, Frank Potente og
Benjamin Bratt.
Fyrri myndin fjallar um þá
atburði sem áttu sér stað þegar
Che og Fidel Castro komu til Kúbu
árið 1956 en seinni myndin er
um ferðalag hans til New
York þegar Che talaði á
allsherjarþingi
Sameinuðu þjóðanna árið 1964.

KEF hefur þróað þá einstöku
tækni að staðsetja „tweeter“
hátalarann í miðju bassahátalarans. Hljómurinn hefur því
eina uppsprettu, í staðinn fyrir
tvær, eins og í hefðbundnum
hátölurum.

KEF KHT3005
P I PAR

Ný mynd
um Che

Njóttu til fulls ánægjunnar af því
að horfa á gott sjónvarp með
KEF heimabíói.

KEF hefur einkaleyfi á þessari
tækni og kallar hana „Sit-anywhere Uni-Q“ tækni.
Hljómurinn verður jafnari
(hljóðdreifing, ekki hávaði) og
upplifunin á bæði mynd og
hljóði verður öll miklu betri.
Fyrir utan háþróaða tækni hefur
KEF lagt mikla áherslu á
glæsilegt útlit, nútímalega og
stílhreina hönnun sem fyrir
marga er hinn helmingurinn af
ánægjunni.

Ármúli 26 / Sími 522 3000 / www.hataekni.is
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Drekkur mysu á hverjum degi

 !THUGAÈU 
... að krydd á helst ekki að geyma nálægt eldavél eða vaski, þar sem hiti og raki skemma þau.
Geymdu kryddin frekar inni í skáp og raðaðu
þeim í stafrófsröð svo þú þurfir ekki að eyða tíma
í að leita.

(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N
&ISKS /G MORGUNVERÈAR %F ÁG ÖARF AÈ RÅFA Å MIG
MORGUNVERÈINN ER BETRA FYRIR FËLK AÈ ¹REITA MIG
EKKI MIKIÈ YFIR DAGINN
"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
-¹LTÅÈ ER OFT FÁLAGSSKAPUR OG ANDRÒMSLOFT
FREKAR EN MATUR TLI ÖAÈ SÁ EKKI JËLAMAT
URINN ÖEGAR MAÈUR VAR BARN 3EM BETUR FER
HEF ÁG ¹TT MARGAR GËÈAR STUNDIR YFIR GËÈUM
MAT
%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST VONDUR
.EI EN ÖAÈ ER ÖË NOKKUÈ AF MAT SEM ÁG HEF
¹KVEÈIÈ AÈ SÁ VONDUR EINS OG SÒRSAÈUR OG K¾ST
UR MATUR /G PASTA ÖAÈ ER BARA HVEITIKLESSUR
,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM
.OTA GËÈ HR¹EFNI OG KRYDDA EKKI MEIRA EN SVO AÈ
BRAGÈIÈ KOMI Å GEGN &ERSK KRYDD ERU ËSKAPLEGA
GËÈ OG HVÅTLAUKURINN STENDUR ALLTAF FYRIR SÅNU

(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA BETUR ,YKILM¹LTÅÈIN MÅN
ER MORGUNVERÈURINN HANN VERÈUR AÈ VERA GËÈUR
(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å ÅSSK¹PNUM
-YSU ÁG DREKK HANA ¹ HVERJUM DEGI ¶AÈ ER SAMT EKKI
TIL AÈ VERÈA LANGLÅF ÁG SÁ EKKI AÈ ÖAÈ SÁ MJÎG EFTIRSËKN
ARVERT MIÈAÈ VIÈ AÈBÒNAÈ GAMALS FËLKS
%F ÖÒ YRÈIR FÎST ¹ EYÈIEYJU HVAÈ T¾KIRÈU MEÈ ÖÁR
¶AÈ V¾RI V¾NTANLEGA MYSA
(VAÈ ER ÖAÈ SKRÅTNASTA SEM ÖÒ HEFUR BORÈAÈ ¡G ER
LÅTIÈ ¾VINTÕRAGJÎRN ÖEGAR KEMUR AÈ MAT ER TIL D¾MIS
LÅTIÈ FYRIR STERK KRYDD TLI ÖAÈ SÁ EKKI SÒRMATUR MÁR
FINNST MEÈ ËLÅKINDUM AÈ FËLK TROÈI ÖESSU OFAN Å SIG
/G SNIGLAR KANNSKI -ÁR EIGINLEGA OFBÕÈ
UR ÖESSI S¾LKERAMENNING HÒN BER
VITNI UM OFGNËTT OG ALLSN¾GTIR
OKKAR

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

¶2²'52 ',%¨)..!2
%INAR ,OGI 6IGNISSON

Tíu vín fá gyllta glasið
Síðastliðið laugardagskvöld, á uppskeruhátíð vínbransans á Hótel
Borg, kynntu Vínþjónasamtökin úrslitin í Gyllta glasinu 2006. Tíu vín
fengu verðlaun, fimm rauðvín og fimm hvítvín. Þetta er annað árið
sem Vínþjónasamtökin veita þessi verðlaun og í þetta sinn kepptu vín
sem kosta 1.500 til 2.000 kr. í Vínbúðum. Dómnefndina skipuðu
valinkunnir vínáhugamenn og gagnrýnendur. Alls voru 35 vín sem
kepptu og höfðu dómarar orð á því að valið hefði verið afar snúið
sökum þess hve vínin reyndust góð og jöfn. Enda er það svo að þegar
vín eru komin í þennan verðflokk er yfirleitt um virkilega góð vín að
ræða. Þetta eru með bestu vínum viðkomandi framleiðanda og fyrir
íslenska neytendur er áhugavert að þegar komið er í þennan verðflokk
kosta umrædd vín mjög svipað hér á landi og í nágrannalöndum okkar,
eru jafnvel heldur hagstæðari í verði ef eitthvað er. Þessi staðreynd
réði mestu um það að keppt var í þessum verðflokki, að sögn forsvarsmanna Vínþjónasamtakanna. Þeir vildu benda vínáhugamönnum á
hversu frábær vín má fá ef fólk bætir nokkrum hundraðköllum ofan á
þá upphæð sem það er venjulega tilbúið að eyða í flösku af víni.
Keppnin í rauðvínsflokknum var sérstaklega hörð enda 23 úrvalsvín
sem kepptu um aðeins fimm verðlaunasæti. Ítalir og Ástralir áttu tvo
fulltrúa hvor og Suður-Afríka einn. Ítölsku vínin eru það sem stundum
er kallað í gamni og virðingarskyni „lítil ofurvín“. Argiano Rosso di
Montalcino er þannig stundum kallað „litli“ Brunello og Tommasi
Ripasso „litli“ Amarone. Arigiano er hreint sangiovese-vín sem sýnir
sterkustu hliðar Toskanahéraðs en Tommasi er stórfín blanda úr
þrúgunum corvina, rondinella og molinara. Í áströlsku vínunum er
höfuðþrúga þeirra í aðalhlutverki, Peter Lehmann Futures Shiraz er
eingöngu úr shiraz en í Rosemount GSM hafa grenache og mourvedre
bæst við. Robertson Prospekt Hill Cabernet Sauvignon er svo glöggt
dæmi um að Suður-Afríkumenn gera ekki bara risavín úr pinotage.
Þeir kunna ekki síður að gera afburða hvítvín eins og Glen Carlou
Chardonnay er dæmi um. Tvö hvítvín úr hinni áhugaverðu þrúgu
viognier hlutu verðlaun, hið ameríska Clay Station og hið ástralska
Yalumba. Frá Bandaríkjunum kom líka Beringer Fumé Blanc en
fulltrúi gamla heimsins var hið klassíska vín frá Alsace, Trimbach
Pinot Gris.
'YLLTA GLASIÈ 
!RGIANO 2OSSO DI -ONTALCINO 0ETER ,EHMANN
&UTURES 3HIRAZ 2OBERTSON 0ROSPEKT (ILL #ABER
NET 3AUVIGNON 2OSEMOUNT '3- 4OMMASI
2IPASSO
"ERINGER &UMÁ "LANC #LAY 3TATION 6IOGNIER
'LEN #ARLOU #HARDONNAY 4RIMBACH 0INOT 'RIS
9ALUMBA 6IOGNIER

'%3452 0,, 3%452 3)' ¥ 34%,,).'!2 2EKSTRARSTJËRI +AFFIBARSINS FER LÁTT MEÈ AÈ SKUTLA SAMAN FISKIFRAUÈI ¾TTARINNAR
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&YRSTI RÁTTURINN VAR FRAUÈ
Gestur Páll Reynisson,
rekstrarstjóri Kaffibarsins,
er matgæðingur mikill og
hendir saman fiskifrauði án
þess að blikka auga.
Uppskriftin sem Gestur deilir með
lesendum Fréttablaðsins er nánast fjölskylduleyndarmál. „Ég
lærði þennan rétt af mömmu
minni sem lærði hann af mömmu
sinni. Þetta er þriðju kynslóðar
fjölskylduuppskrift,“ sagði Gestur. „Þessi réttur hefur alltaf verið
í miklu uppáhaldi hjá mér og var í
raun það fyrsta sem ég lærði að
elda þegar ég flutti að heiman.“
Soufflé hefur reynst mörgum erfitt viðureignar, og það gæti því
þótt merkilegt að leggja í að elda
það fyrst allra rétta. „Maður varð
bara að bjarga sér, eldhúsið hennar mömmu var heila fimmtíu kílómetra í burtu,“ sagði Gestur, en
hann kemur frá Keflavík.

Brjótið eggin og
skiljið rauðuna vand G ÖORSKFLÎK
lega frá hvítunni.
 POKAR AF 4ILDA BASMATI HRÅSGRJËNUM
Þeytið hvíturnar þar
  EGG EFTIR ST¾RÈ
til þær eru kyrrar í
CA  DL MAJËNES
ílátinu ef því er
  SNEIÈAR AF 'OUDA OSTI 
hvolft. Bætið majón+RYDD EFTIR SMEKK ESTRAGON HVÅTLAUKSSALT HVÅTUR PIPAR
esinu smátt og smátt
út í eggjahvíturnar.
Hrærið
hægt
og
vandlega til að koma
í veg fyrir að loftið
fari
úr
blöndunni.
Dreifið
souffléinu yfir réttinn í mótinu og
Smyrjið stórt eldfast mót með
gætið þess að þekja allt.
ólífuolíu eða smjörlíki. Sjóðið hrísBakið við 200 gráður í u.þ.b. 20
grjónin og dreifið vel yfir botninn
mínútur, eða þar til yfirborðið er
á mótinu. Roðflettið fiskinn og
orðið vel brúnt. Það má þó ekki
sjóðið í nokkrar mínútur. Fullsjóðbrenna.
ið hann ekki þar sem hann á eftir
Mér þykir best að hafa soðnar
að eldast í ofninum, en hann má
kartöflur eða bakaðar kartöfluheldur ekki vera hrár. Mér þykir
skífur með. Það fer eftir smekk og
best að skera flökin niður og þekja
jafnvel tilefni.
mótið með litlum bitum.
Salat með fetaosti hefur líka
Kryddið fiskinn eftir smekk, til
reynst vel sem meðlæti. Svo er
dæmis með estragoni, hvítlauksgott hvítvín, helst með ríku ávaxtasalti og hvítum pipar. Þekið fiskbragði, alveg ómissandi.
inn alveg með ostinum.
&)3+)3/5&&,¡ &2!5¨ -%¨ (2¥3'2*«.5- &92)2  

Notkun víns í matargerð
Margur er feiminn við að nota vín í matargerð heima
við. Ari Karlsson, kokkur á Argentínu, segir engar
sérstakar reglur gilda um matargerð með víni. „Fyrir
nokkru var sagt að rautt vín ætti að nota með rauðu
kjöti og ljósari vín með ljósara kjöti. Með fusion-matargerðinni hefur það breyst, en fyrir byrjendur er það
samt enn þá ágæt þumalputtaregla. Létt vín eiga vel
við léttan mat, og eikuð vín eða vín með moldarbragði
hæfa þyngri mat. Rauðvín og portvín eru til dæmis
mjög góð í sveppasósur.“
Ari segir fólk eiga að varast mikið krydduð vín.
„Vínið á aldrei að yfirkeyra bragðið af matnum. Það á
að bæta bragði og fyllingu í matinn.“ Vín er oftast
notað í sósur og súpur og þá soðið niður. „Þú hellir víninu yfir svitað grænmeti á pönnu og sýður það niður
þar til að einn fimmti vökvans er eftir. Þá hefur alkóhólið og vatnið gufað upp, en bragð og fylling sitja
eftir,“ sagði Ari. „Romm er svo mjög gott til að marínera ávexti, og viskí eða bjór hentar vel út í súkkulaðifrauð. Nautakjöt má liggja í rauðvíni með rósmaríni

!2) +!2,33/. +/++52  !2'%.4¥.5 -¾LIR MEÈ ÖVÅ AÈ BYRJ

ENDUR NOTI VÅN SEM ÖEIR ÖEKKJA TIL AÈ BYRJA MEÈ b3VO STENDUR
AFTAN ¹ ÎLLUM VÅNFLÎSKUM HVERJU VÅNIÈ FER VEL MEÈn
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

eða anís yfir nótt, þá meyrnar það og tekur í sig bragð.
Ef kjötið er gott er samt algjör óþarfi að marínera
það,“ sagði Ari.
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Leið yfir
þrjá á Saw

.)#/,% 2)#()% %ITT BESTA D¾MIÈ

UM GRANNVAXNA LEIKKONU SEM GENG
IÈ HEFUR OF LANGT Å MEGRUNINNI

¶ +EIRA
+NIGHTLEY
SKAUST UPP
¹ STJÎRNU
HIMININN Å
KVIKMYNDINNI
b"END IT LIKE
"ECKHAMm ÖAR
SEM HÒN ÖËTTI
BERA AF Å LEIK
OG VERA ÅMYND
HINS HEILBRIÈGA
UNGLINGS

+!4% "/37/24( 6AR
ËSKÎP S¾T ÖEGAR HÒN
BYRJAÈI AÈ LEIKA Å KVIK
MYNDUM ¶ËTT AÈ HÒN
HAFI NÒ EKKI ËFRÅKKAÈ ER
GREINILEGT HVE BEINABER
HÒN ER

¥ $!' ,ÅTUR

+EIRA +NIGHTLEY
SVONA ÒT OG BR¹
MJÎG MÎRGUM Å
BRÒN ÖEGAR HÒN
KOM KL¾DD Å
ÖESSUM KJËL ¹
FRUMSÕNINGU
Å SUMAR ¶YKIR
HÒN EKKI LENGUR
GËÈ FYRIRMYND

¥ 4¥3+5 !¨ 6%2! '2!..52
Ekki er langt síðan því var lýst
yfir að magrar fyrirsætur væru
ekki lengur eftirsóttar. Þetta virðist ekki eiga við í Hollywood þar
sem fremstu leikkonurnar verða
grennri með hverri mynd sem
þær leika í.

Í áranna rás hefur útlitsdýrkun nútímasamfélagsins breyst og aukist. Helst má
það sjá á Hollywood-stjörnunum sem
virðast verða grennri og grennri með
árunum. Það er greinilegt að það er svalt
að vera sem grennstur í englaborginni ef
markja má útlit leikkvennanna sem vinsælastar eru um þessar mundir. Hinar
kvenlegu línur eiga víst ekki upp á pall-

borðið hjá kvikmyndaframleiðendum
vestanhafs og hafa leikkonurnar lýst því
yfir að mikil pressa sé á þeim að líta vel
út. En er fallegt að vera með útstæð bein
og innfallinn maga? Er þetta ekki komið
langt út fyrir almenna skynsemi?
Hin nýja kynslóð leikkvenna í Hollywood virðist vera þeirra skoðunar að því
grennri sem þær eru því betra. Leikkonur
á borð við Kate Bosworth, Lindsay Lohan,
Keiru Knightley og síðast en ekki síst
Nicole Richie, sem hefur vakið mikla
athygli fyrir grannan vöxt sinn, eru góð
dæmi um þessa þróun. Ef litið er á gamlar
og nýjar myndir af þessum stöllum sést
að útlit þeirra hefur breyst til muna á
stuttum tíma og eru þær meira í ætt við
gangandi beinagrindur en hraustlegar
ungar stúlkur.

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

Starfsfólk kvikmyndahúsa í Bretlandi þurfti að hringja á sjúkrabíl
þrisvar sinnum sömu nóttina eftir
að það leið yfir nokkra sem voru að
horfa á hryllingsmyndina
Saw III.
Kona var
flutt á sjúkrahús og tveir
menn til viðbótar eftir að 3!7 (RYLLINGSMYNDIN
hafa fallið í NÕTUR MIKILLA VINS¾LDA
yfirlið á mynd- UM ÖESSAR MUNDIR
inni. Hafa heilbrigðisstarfsmenn varað viðkvæmt
fólk við því að fara á myndina.
Atvikin áttu sér stað á föstudagskvöldi, en þá er erillinn mestur hjá
sjúkrastarfsmönnum.
Saw III, sem fjallar um
raðmorðingja sem pyntar fólk, er
vinsælasta myndin í Bretlandi og
Bandaríkjunum um þessar mundir.

 NËVEMBER  &)--45$!'52

Nú hafa leikkonurnar
Scarlett Johansson og Kate
Winslet sagt útlitsdýrkuninni í Hollywood stríð á
hendur og segjast aldrei
ætla að fara í megrun fyrir
hlutverk í bíómynd. Þær
hafa meðal annars sagst
vera ánægðar með sinn
kvenlega vöxt og vilja þær
vera ungum stúlkum
góðar fyrirmyndir. En
grindhoruðu leikkonurnar hafa greinilega mikil
áhrif, enda eykst tíðni
átröskunarsjúkdóma
geigvænlega.
ALFRUN FRETTABLADIDIS

3#!2,%44 */(!.33/.

,EIKKONAN HEFUR LÕST
ÒTLITSDÕRKUN OG GRÎNN
UM LEIKKONUM STRÅÈI ¹
HENDUR (ÒN HEFUR ¹SAMT
STÎLLU SINNI +ATE 7INSLET
FORD¾MT ÖESSA ÖRËUN

(¡,4 &2!-(* 7ITHERSPOON NEITAR AÈ HLUSTA ¹ AFSÎKUNARBEIÈNIR 0HILLIPPES VEGNA

FRAMHJ¹HALDSINS OG VILL TAFARLAUSAN SKILNAÈ

Ryan hélt framhjá
Reese í Texas
D`\c\J*/(KXe^fGcljipbjl^X
d\(/''Ndkfi
M\i}libi%)+%-''
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Nú hafa nýjar upplýsingar borist
varðandi skilnað leikaranna Ryans
Phillippe og Reese Witherspoon
sem var gerður opinber í vikunni.
Phillippe á að hafa haldið framhjá
Witherspoon með samleikkonu
sinni, Abby Cornish. Þau leika
saman í kvikmyndinni „Stop Loss“
en Abby er þekkt áströlsk leikkona. Framhjáhaldið átti sér stað
á meðan tökur stóðu í Texas og
segjast sjónarvottar meðal annars
hafa séð þau tvö saman úti að
borða, samkvæmt blaðinu National Enquirer.
Phillippe var gripinn glóðvolgur þegar Witherspoon komst í
tölvupóst hans og las þar bréf stílað á Abby sem innihélt ástaryfirlýsingar. Hún mun hafa tafarlaust
sett sig í samband við stjörnulögfræðinginn Robert Kaufman þrátt
fyrir afsökunarbeiðni Phillippes.
Hjónakornin voru gift í sjö ár
og var samband þeirra talið með
þeim traustari i Hollywood. Ekki
er þetta þó í fyrsta sinn sem
kvæntir leikarar falla fyrir mót-

(*«.!"!.$3$*®&5,, (IN ¹STRALSKA

!BBY #ORNISH MUN VÅST HAFA HEILLAÈ
0HILLIPPE UPP ÒR SKËNUM VIÈ TÎKUR ¹
MYNDINNI b3TOP ,OSSm
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

leikkonum sínum og þykja það
tíðar fréttir í Los Angeles. Þekktasta dæmið eru Brad Pitt og Angelina Jolie en þau kynntust við
tökur á myndinni „Mr. and Mrs.
Smith“ á meðan Pitt var enn
kvæntur Jennifer Aniston.



&)--45$!'52  NËVEMBER 

Tíska og tækni á opnun í Kringlunni
-)#+ *!''%2 3ÎNGVARI 2OLLING 3TONES
ÖARF AÈ PASSA VEL UPP ¹ RÎDDINA ¹
N¾STUNNI

Á föstudaginn var blásið til
kokteilboðs í Kringlunni í tilefni
af opnun herrafataverslunarinnar
Kúltúr menn og Apple IMC í
Kringlunni. Eigendur verslananna ákváðu að slá saman í glæsilegt opnunarpartí.

Djasstónlist ómaði um ganga
verslunarmiðstöðvarinnar
og
gestir og gangandi gátu litið
augum það nýjasta á markaðnum
í tísku jafnt og tækni frá Apple.
Báðar búðirnar eru á annarri hæð
í Kringlunni.
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Mick Jagger
þarf hvíld
Mick Jagger, söngvara Rolling
Stones, hefur verið ráðlagt að taka
sér fjögurra daga hvíld á milli tónleika til að hvíla rödd sína.
Jagger, sem er 63 ára, hefur átt
við eymsli í hálsi að stríða og þarf að
passa sig svo hann haldi röddinni.
Hætt hefur verið við eina tónleika Stones í Bandaríkjunum og
nokkrum hefur tónleikum verið
frestað s.
Vegna vandamála Jaggers þurfti
sveitin einnig að fresta nokkrum
tónleikum í Evrópu í ágúst síðastliðnum.

6)#4/2)! "%#+(!- 3ÁST HÁR ¹SAMT
"ROOKLYN SYNI SÅNUM EN SYNIR HENNAR
ÖRÅR HALDA AÈ HÒN SÁ ENN MEÈLIMUR Å
STÒLKNASVEITINNI 3PICE 'IRLS

Segist vera í
Spice Girls
Fótboltafrúin
og
fyrrverandi
kryddstúlkan Victoria Beckham
segist hafa sagt sonum sínum að
hún væri ennþá í stúlknasveitinni
Spice Girls. Victoria segir að synirnir þrír hafi ekki haft hugmynd
um hvað mamma gerði áður en
hún átti þá svo hún ákvað að sýna
þeim kvikmyndina Spice Girls:
The movie. „Ég ákvað að sýna
þeim myndina því á Spáni snýst
allt um David Beckham og fótboltann. Þeir voru farnir að spyrja
mig, hvað ég hefði gert áður en
þeir fæddust,“ sagði Victoria í
útvarpsviðtali. Brooklyn, Romeo
og Cruz Beckham voru svo hrifnir
af myndinni að Victoria hafði ekki
brjóst í sér að segja þeim að hljómsveitin væri hætt.
En þrátt fyrir þessi ósannindi
segir Victoria að það séu mjög litlar líkur á því að stúlknasveitin
vinsæla komi saman á ný.

#25: /' #25)3% 0ENELOPE #RUZ OG 4OM
#RUISE VORU PAR Å TVÎ OG H¹LFT ¹R

Cruz vill
fá Kidman
Svo gæti farið að Nicole Kidman
og Penelope Cruz, fyrrverandi
konur Toms Cruise, leiki saman í
næstu mynd spænska leikstjórans
Pedros Almodovar.
Hafa bæði Cruz og Almodovar
lagt hart að Kidman að taka að sér
hlutverkið. „Pedro veit að ég hef
hrifist mjög af verkum Nicole.
Hún er frábær manneskja,“ sagði
Cruz.
Tom Cruise og Cruz hættu
saman í janúar árið 2004 eftir
tveggja og hálfs árs samband.
Hittust þau við tökur á myndinni
Vanilla Sky, nokkrum vikum áður
en Cruise gekk opinberlega frá
skilnaði við Kidman. Neituðu bæði
Cruise og Cruz því að hafa átt í
ástarsambandi á meðan hann var
enn kvæntur Kidman.

.'¨)2 %)'%.$52 "JÎRN 3VEINBJÎRNS
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'UNNARSSON LÁKU LISTIR SÅNAR FYRIR GESTI

M.M.J kvikmyndir.com
Topp5.is

LIB, Topp5.is

“Ein fyndnasta
gamanmynd ársins”
HJ - MBL

EMPIRE

FRÁ FRAMLEIÐENDUM CROUCHING TIGER,
HIDDEN DRAGON KEMUR SÍÐASTA BARDAGAMYND SÚPERSTJÖRNUNNAR JET LI.

20% AFSLÁTTUR FYRIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD
OG PLATÍNUM GLITNIS, EF GREITT ER
MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

"...EPÍSKT MEISTARAVERK!"
- SALON.COM
"TVEIR ÞUMLAR UPP!"
- EBERT & ROEPER

SÍMI 564 0000
FEARLESS
MÝRIN
SÝND Í LÚXUS
DEVIL WEARS PRADA
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL
MONSTER HOUSE ENSKT TAL
TALLADEGA NIGHTS
GRETTIR 2 ÍSL TAL

UNNI ÒT NÕJA PLÎTU

Touch spilar
á Akureyri

www.sturta.is
allan sólarhringinn!

Blautur stútur
og mallakútur

Reykjavíkurvegur 64, Hafnarfjörður.

Hljómsveitin Touch, sem gefur á
næstunni út glænýja plötu, spilar í
Oddvitahúsinu á Akureyri föstudags- og laugardagskvöld.
Sveitin hitaði upp fyrir Bloodhound Gang í Höllinni í september
og ætlar sér að vera dugleg við
spilamennsku á næstunni. Nýjasta
lag Touch, Fucking Hypocrites, er
nýkomið út og hefur fengið góðar
viðtökur. Þeir sem vilja nálgast
fleiri upplýsingar um sveitina
geta kíkt á myspace.com/touchtheband.

TAKK FYRIR AÐ REYKJA
THANK YOU FOR SMOKING

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
kl. 5.40, 8 og 10.20
kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 3.50 B.I. 7 ÁRA
kl. 8 og 10.20
kl. 3.50

4/5#( (LJËMSVEITIN 4OUCH GEFUR ¹ N¾ST

L.I.B. Topp5.is

FEARLESS
MÝRIN
DEVIL WEARS PRADA
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL
TALLADEGA NIGHTS
ÞETTA ER EKKERT MÁL

kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 6, 8 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10.20
kl. 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 8 og 10.20
kl. 6 ALLRA SÍÐUSTU SÝNINGAR

MÝRIN
SCOOP
TAKK FYRIR AÐ REYKJA

kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 8
kl. 6 og 10 B.I. 7 ÁRA

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

%RLENDIR UPPTÎKUSTJËRAR
BJËÈA FRAM KRAFTA SÅNA
Frumburður hljómsveitarinnar Shadow Parade,
Dubious Intentions, er
kominn út. Freyr Bjarnason
spjallaði við söngvarann
Begga Dan um plötuna og
þann langa tíma sem hún
tók í vinnslu.
Platan inniheldur ellefu lög og
hefur tónlistinni verið lýst sem
lágstemmdu nýrokki í líkingu við
flytjendur eins og Coldplay,
Radiohead, Elbow og Jeff Buckley. Þegar hafa nokkur lög af plötunni hljómað í útvarpi við töluverðar vinsældir.

%ITT ¹R Å UPPTÎKUM
Hljómsveitin annaðist sjálf upptökustjórn og upptökur plötunnar
í hljóðveri sínu, Stúdíó Sorpu.
Hinn reyndi hljóðmaður og upptökustjóri Óskar Páll Sveinsson sá
um hljóðblöndun og eftirvinnslu.
Söngvarinn Beggi Dan játar að
upptökurnar hafi staðið allt of
lengi yfir. „Ég held að upptökuferlið hafi tekið um eitt ár. Við
vorum að gera þetta á kvöldin og
um helgar í stúdíói sem við byggðum í kringum þetta,“ segir Beggi.

Sími: 565-5566

-ANNLEGRA ELEMENT
Shadow Parade var stofnuð í janúar árið 2004 af Begga og Jóni

Gunnari Margeirssyni. Upphaflega var hljómsveitin rafdúett en
seinna meir bættust bræðurnir
Andri og Magnús Magnússynir í
hópinn og áherslan var færð á
rokk og ról. Síðan þá hafa þeir
Örn Eldjárn og Bjarni Margeirsson gengið til liðs við sveitina.
„Við byrjuðum í lágstemmdri
elektróník. Lögin sem eru á plötunni eru flest til í þeim útsetningum. Við vorum tveir í þessu þá en
okkur langaði til að fá meira
mannlegt element í þetta og fengum bræðurna Andra og Magna.
Þá var stemningin allt öðruvísi,“
segir Beggi. „Sum lögin á plötunni
eru orðin fimm til sex ára gömul.
Við höfum náð að móta þau og
þróa eins og við viljum hafa þau.“

HUGASAMIR UPPTÎKUSTJËRAR
Þrír erlendir upptökustjórar hafa
sýnt Shadow Parade áhuga og
vilja taka upp næstu plötu sveitarinnar. Á meðal þeirra er Andy
Johns sem hefur unnið með frægum sveitum á borð við Led Zeppelin við plötuna IV og The Rolling
Stones er þeir gerðu Exile on
Main Street. Einnig hefur hann
m.a. unnið með Jimi Hendrix, Rod
Stewart og Van Halen. Hinir tveir
upptökustjórarnir hafa unnið með
stórum nöfnum á borð við Korn,
Metallica, Guns N´Roses og Low.
„Við erum að hugsa um að gera
næstu plötu öðruvísi og fá aðstoð.
Við viljum gera þetta á einum

10%

Ritstjóri Kerrang!
vaxtaauki! hrósar Airwaves
Made God og I Adapt. Einnig gefur
Ritstjóri tímaritsins Kerrang!, Paul
hann tónleikum Mínuss,
Brannigan, er hæstBrain Police, I Adapt og
ánægður með nýafstaðna
Dr. Spock fjögur K af
Iceland Airwaves-hátíð.
fimm mögulegum. Segir
„Það skemmtilegasta við
hann síðastnefndu sveithátíðina var að sjá heimaina vera þjóðargersemi
sveitirnar sem maður
sem sé frumleg og
hefur aldrei heyrt um
skemmtileg. Vonast hann
fara á kostum á litlum
jafnframt til að sjá einstöðum fyrir framan vini
hverjar af sveitunum
sína,“ sagði Brannigan. $2 30/#+ 2ITSTJËRI
spila erlendis á næsta ári.
„Tónlistin er einlæg og +ERRANG VAR MJÎG
Brannigan segir Dr.
raunveruleg, sem er ¹N¾GÈUR MEÈ
nokkuð sem þú finnur FRAMMISTÎÈU $R 3POCK Spock hafa lokið Kerrang!kvöldinu á frábæran hátt.
ekki í borgum eins og ¹ )CELAND !IRWAVES
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!Hrifnastur var hann þó af
London, New York eða
frammistöðu
frönsku
Los Angeles.“
rokksveitarinnar Gojira sem fékk
Nefnir hann til sögunnar hljómfullt hús.
sveitir eins og Gavin Portland, We

3(!$/7 0!2!$% (LJËMSVEITIN 3HADOW
0ARADE HEFUR GEFIÈ ÒT SÅNA FYRSTU PLÎTU
$UBIOUS )NTENTIONS -¹LVERKIÈ ¹ UMSLAGI
PLÎTUNNAR ER EFTIR ¶R¹ND ¶ËRARINSSON

þéttum mánuði,“ segir Beggi og
bætir því við að sveitin sé þegar
farin að semja lög á þá plötu.

4IL "ANDARÅKJANNA Å MARS
Erlend útgáfufyrirtæki hafa einnig sýnt hljómsveitinni áhuga og
vilja dreifa plötunni. Kemur hún
væntanlega út erlendis í tveimur
til þremur löndum eftir áramót.
Útgáfutónleikar Shadow Parade
verða í Tjarnarbíói hinn 18. nóv-

ember. Í mars á næsta ári eru
síðan fyrirhugaðir tónleikar í
þremur borgum í Bandaríkjunum, þar á meðal New York.
Þess má geta að málverk eftir
myndlistarmanninn Þránd Þórarinsson sem hefur verið í læri hjá
hinum heimsfræga málara Odd
Nerdrum prýðir umslag nýju plötunnar en listakonan Tinna Kirsuber sá um aðra listsköpun.
FREYR FRETTABLADIDIS

Píanó Lennons sýnt
Popparinn George Michael ætlar að
lána píanó sitt sem var í eigu Johns
Lennons á sýningu gegn stríði sem
verður haldin í Dallas í Bandaríkjunum. Skipuleggjandi hennar er
félagi Michaels, Kenny Goss.
Píanóið er sérlega merkilegt
fyrir þær sakir að Lennon samdi á
því lagið Imagine. Michael keypti
það fyrir um 220 milljónir króna á
uppboði fyrir sex árum.
Á sýningunni verða einnig sýndar ljósmyndir sem Don McCullin
tók í Afganistan, Víetnam og Beirút.
George Michael hefur verið
harðlega gagnrýndur að undanförnu fyrir að hafa reykt kannabis í
breskum sjónvarpsþætti. „Ég held
geðheilsunni og gleðinni með
þessu,“ sagði Michael. Popparinn
fór nýverið í sína fyrstu tónleikaferð í rúm fimmtán ár og ferðast

*/(. ,%../. "ÅTILLINN FYRRVERANDI VAR
MYRTUR AF BRJ¹LUÈUM AÈD¹ANDA Å .EW
9ORK ¹RIÈ 

hann um Bretland síðar í þessum
mánuði.

www.haskolabio.is

ATH! SÝN D M EÐ
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BESTA MYND MARTINS
SCORSES TIL ÞESSA

UPRUNALEGU PARTÝDÝRIN ERU MÆTT

Í SAMBÍÓUNUM KRINGLUNNI

BYGGÐ Á METSÖLUBÓK
ARNALDAR INDRIÐASONAR
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V.J.V. TOPP5.IS
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Varðveitt líf mitt
fyrir ógnum óvinarins

TOTAL

T.V. KVIKMYNDIR.IS

V.J.V. TOPP5.IS

TEMPIRE

T.V. KVIKMYNDIR.IS

Þegar hættan steðjar að ... fórna þeir öllu

ROLLING STONE

H.J. / MBL

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

BESTA MYND MARTINS
SCORSES TIL ÞESSA

20% AFSLÁTTUR FYFIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG
PLATINÍUM GLITNIS MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

Frá leikstjóra “The Fugitive”
ÖRFÁAR
SÝNINGAR!

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

KYLDNA

Ekki missa af kraftmestu spennumynd ársins.

HINIR TAPSÁRU

Jackass
number two
THE DEPARTED
THE DEPARTED VIP
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
BARNYARD M/- Ensku tal

kl. 5 - 7 - 8 - 10:10
kl. 5 - 8
kl. 4 - 6
kl. 4 - 8 - 10:10

Leyfð
Leyfð

B.i. 12
B.i.12
Leyfð

THE DEPARTED
HINIR TAPSÁRU
THE QUEEN

kl. 6 - 9
kl. 10
kl. 5:50 - 8

B.i. 16
B.i. 12
B.i. 12

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI

THE GUARDIAN
kl. 8 - 10:30
MATERIAL GIRLS
kl. 6
JACKASS NUMBER TWO kl. 3:40 - 5:50-8-10:10
ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal
kl. 4

Munið afsláttinn

KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

MÝRIN
kl. 5:50-7-9-10:15
BÖRN
kl. 8
INCONVINIENT TRUTH kl. ekki sýnd í dag

/ ÁLFABAKKA
B.i. 16

BÖRN

B.i. 12
Leyfð
B.i. 12
Leyfð

THE DEPARTED
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal
THE GUARDIAN
MATERIAL GIRLS
BEERFEST
THE THIEF LORD

kl. 5:30 - 8:30 - 10
kl. 6
kl. 10:10
kl. 8
kl. 8
kl. 6

B.i. 16
Leyfð
B.i. 12
Leyfð

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
MÝRIN
THE DEPARTED
THE TEXAS CHAIN...
DEVIL WEARS PRADA

kl. 8
kl. 10:10
kl. 10
kl. 8

B.i. 12
B.i. 12
B.i. 18
Leyfð

THE DEPARTED
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal
MATERIAL GIRLS
THE GUARDIAN

kl. 8
kl. 6
kl. 6
kl. 8

B.i. 16
Leyfð
Leyfð
B.i. 12

B.i. 12
Leyfð

Munið afsláttinn

Friðgeir keppir
í Bocuse d‘Or
4¥-!&,!++ "JARNI %YVINDUR OG ¶ËRHALLUR HAFA ALLIR GETIÈ SÁR GOTT ORÈ Å GRÅNHEIMINUM

Grínistar í tímavél
Útvarpsleikritið Tímaflakk með þá
Bjarna „töframann“ Baldvinsson,
Eyvind Karlsson og Þórhall Þórhallsson í aðalhlutverkum hefur göngu
sína á Rás 2 í dag.
Í Tímaflakki er fylgst með þeim
félögum þegar þeir finna tímavél og
lenda í ýmsum ævintýrum á ferðalögum sínum um óravíddir tímans.

Bjarni, Eyvindur og Þórhallur
hafa getið sér gott orð í grínheiminum og hafa allir reynslu af uppistandi
og útvarpsstörfum. Útvarpsþátturinn verður fluttur í tvennu lagi á
hverjum fimmtudegi, fyrri hlutinn
klukkan 8.15 í Morgunútvarpi Rásar
2 og sá seinni klukkan 9.15 í þættinum Broti úr degi.

Stendur undir væntingum
;4«.,)34=
5-&*®,,5.

Magga Stína syngur Megas hefur
að geyma ellefu lög og texta eftir
Megas í flutningi Möggu Stínu og
hljómsveitar sem er skipuð þeim
Kristni H. Árnasyni gítarleikara,
Þórði Högnasyni kontrabassaleikara, Herði Bragasyni hljómborðsleikara og Matthíasi Hemstock
slagverksleikara.
Það að Magga Stína gefi út plötu
með lögum Megasar er eflaust
fagnaðarefni fyrir marga. Hún
hefur sýnt það áður að henni lætur
það einkar vel að syngja Megas.
Útgáfa hennar af laginu Aðeins
eina nótt á plötunni Megasarlög
sem gerð var árið 1997 var alveg
mögnuð. Og Fílahirðirinn frá Súrín
í flutningi Möggu Stínu var einn af
hápunktum 60 ára afmælistónleika
sem haldnir voru til heiðurs Megasi í fyrra. Sú upptaka náði vinsældum á Rás 2.
Bæði þessi lög eru á plötunni,
en líka sex önnur þekkt Megasarlög og þrjú ný. Þrjú laganna eru af
Loftmynd, eitt af fyrstu plötunni,
eitt af Fram og aftur blindgötuna,
eitt af Á bleikum náttkjólum, eitt
af Höfuðlausnum og eitt var aukalag á endurútgáfunni af Fram og
aftur blindgötuna. Platan er að
hluta til unnin með þátttöku
Megasar sjálfs. Hann útvegar þrjú
ný lög og syngur með Möggu Stínu
í einu þeirra, hinu skemmtilega
skrítna lokalagi Deiglu, en þess
söngs er þó hvergi getið á umslaginu.
Fílingurinn á plötunni er mjög
Megasarlegur. Magga Stína virðist
hafa mjög næman skilning á textum Megasar og túlkar þá af innlifun. Það er ekki verið að reyna að
brjóta lögin upp með tilraunamennsku eða djörfum útsetning-

Friðgeir Ingi Eiríksson keppir
fyrir Íslands hönd í matreiðslukeppninni virtu Bocuse d’Or í
Lyon í janúar á næsta ári. Faðir
hans er Eiríkur Ingi Friðgeirsson,
fyrrverandi
yfirkokkur
Hótel Holts, og er Friðgeir því
nánast fæddur inn í eldhúsið.
Hann býr í Frakklandi og vinnur
fyrir meistarakokkinn Philippe
Girardon, sem er með honum í
för á Íslandi til að kynna matseðil
hans í keppninni.
Alls 24 kokkar taka þátt í
keppninni. Þeir matreiða fiskrétt
og kjötrétt og fá til þess fimm
tíma. Philippe segir æfingar
þeirra Friðgeirs hafa miðast við
matreiðslu hingað til, en undirbúningur fyrir keppnina tekur
allt að tvö ár. „Nú byrjum við hins
vegar að vinna með klukkuna og
höfum þrjá mánuði til þess,“
sagði Philippe. Bocuse d‘Or
keppnin verður tuttugu ára í janúar en hún er haldin á tveggja
ára fresti. Philippe sagðist ekki
sætta sig við annað en verðlaunasæti fyrir Friðgeir í janúar, en
Friðgeir kvaðst ekki vera jafn
sigurviss. „Ég reyni bara að gera
vel og vera ánægður með það.
Svo kemur þetta í ljós,“ sagði
hann, en engu má ljóstra upp um
matseðil Friðgeirs fyrr en að
keppni lokinni.
SUN

#/524.%9 ,/6% 3EGIST HAFA VERIÈ
AÈEINS FJÎGURRA ¹RA ÖEGAR HÒN SMAKKAÈI
EITURLYF Å FYRSTA SINN

Byrjaði fjögurra ára
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ELDHÒSIÈ OG VONAST EFTIR VERÈLAUNAS¾TI ¹
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Rokkarinn Courtney Love hefur
lýst því yfir að hún hafi fyrst
smakkað eiturlyf aðeins fjögurra
ára gömul. Þetta segir hún í viðtali
við
tónlistartímaritið
Rolling
Stone og kemur þar meðal annars
fram að það hafi verið vegna tilstilli föður hennar sem var að
hennar sögn „að fikta við að búa til
eiturlyf“. „Ég er þeirrar skoðunar
að þessi reynsla mín sem barn hafi
frelsað áruna mína og gert það að
verkum að ég er svona í dag,“
segir Courtney en hún hefur verið
inn og út af meðferðarstofnunum
vegna áfengis- og eiturlyfjamisnotkunar í langan tíma.
Love er þó alveg edrú um þessar mundir og er að undirbúa
útgáfu á ævisögu sinni „Dirty
blonde: The diaries of Courtney
Love”.

-!''! 34¥.!
-!''! 34¥.! 39.'52 -%'!3
.IÈURSTAÈA 6ELHEPPNUÈ PLATA SEM FESTIR
-ÎGGU 3TÅNU Å SESSI SEM FR¹B¾RAN TÒLKANDA ¹
LÎGUM OG TEXTUM -EGASAR

um. Margar útsetninganna eru
ekki ósvipaðar frumútgáfunum
eða hljóma eins og maður gæti
ímyndað sér að þær hljómuðu hjá
Megasi sjálfum. Fyrsta lag plötunnar, Flökkusaga ferðalangs, er
til dæmis áður óútgefið, en útsetningin er samt sérstaklega Megasarleg. Það er margt skemmtilega gert
hjá hljómsveitinni, enda valinn
maður í hverju rúmi. Uppáhaldslögin eru nokkur, en ég verð að
nefna sérstaklega Um óþarflega
fundvísi Ingólfs Arnarsonar. Útgáfan af því lagi er hrein snilld. Svo er
líka mikið gleðiefni að fá þrjú ný
lög og texta eftir Megas til að liggja
yfir. Allt skemmtileg stykki og
greinilega ekkert úrkast á ferðinni.
Á heildina litið er þetta kærkominn gripur. Eins og margir
aðrir þá hafði ég töluverðar væntingar til þessarar plötu og hún
stenst þær flestar. Nýju lögin eru
flott og Magga Stína festir sig í
sessi sem frábær túlkandi á lögum
Megasar.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Gagnrýnd af varaforseta
morð sem fylgja
Nú hefur varaforseti
þessum eiturlyfjKólumbíu, Francisum í mínu landi.“
co Santos, gagnrýnt
Nú er Santos að
fyrirsætuna Kate
fara af stað með
Moss. Santos segir
herferð gegn eiturað það sé hneyksli
lyfinu sem nefnist
að
fyrirsætunni
„The
Curse
of
gangi allt í haginn
Cocaine“, eða bölveftir að hafa verið
un kókaínsins, og
gripin
glóðvolg
mun birtast í forvið misnotkun á
varnarhugleiðingum
eiturlyfjum.
úti um allt í BretHann vísar þá í
landi.
Samkvæmt
forsíður breskra
mælingum þar hefur
dagblaða
sem
neysla kókaíns aukist
náðu mynd af
um helming á síðustu
Moss við neyslu
10 árum. „Mér finnst
kókaíns.
Oft er sagt að +«+!¥. +!4! &ORSÅÈAN GËÈA SEM fólk hafa verið alltof
VAKTI ÖVÅLÅKT FJAÈRAFOK Å HEIMINUM
fljótt að taka fyrirsætKólumbía
sé OG GERIR GREINILEGA ENN
una Kate Moss í sátt
land sem stjórneftir að hún neytti kókaíns, sem er
að er af undirheimastarfsemi sem
blóði drifið.“
tengist eiturlyfinu og segir Santos
að allt kókaín sé brennimerkt af
blóði saklausra borgara í Kólumb+!4% -/33 'AGNRÕND AF VARAFORSETA
íu.
+ËLUMBÅU EN TALSMAÈUR HENNAR VILL EKKI
„Það er mikið ofbeldi og fjöldaTJ¹ SIG UM M¹LIÈ
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 'UÈMUNDUR STENDUR SIG VEL

Ekki feiminn við bakvarðarstöðuna

"ORÈTENNISKAPPINN 'UÈMUNDUR %GGERT
3TEPHENSEN GERIR ÖAÈ GOTT ÖESSA DAGANA
MEÈ HINU S¾NSKA FÁLAGI SÅNU %SLÎV
SEM ER S¾NSKUR MEISTARI Å BORÈTENNIS
-EISTARARNIR LÁKU GEGN (ALMSTAD Å
ANNARRI UMFERÈ ÒRVALSDEILDARINNAR
OG UNNU MJÎG ÎRUGGAN SIGUR  
'UÈMUNDUR VAR Å FÅNU FORMI OG VANN
SINN LEIK N¾STA ÎRUGGLEGA   &LESTAR
LOTURNAR VANN HANN MEÈ NOKKRUM
YFIRBURÈUM

+RISTJ¹N ®RN 3IGURÈSSON HEFUR ¹TT SKÅNANDI GOTT TÅMABIL MEÈ
"RANN Å NORSKU ÒRVALSDEILDINNI EN HANN ER EINN AF ÖREMUR
LEIKMÎNNUM SEM KEMUR TIL GREINA SEM VARNARMAÈUR ¹RSINS ÖAR
Å LANDI
b¶ETTA TÅMABIL HEFUR VERIÈ FÅNT ¹ HEILDINA LITIÈ m SAGÈI +RISTJ¹N
VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ b%N ENDIRINN VAR ÖË EKKI JAFN GËÈUR OG BYRJUN
INm
"RANN BYRJAÈI TÅMABILIÈ AFAR VEL EINS OG +RISTJ
¹N SEGIR OG VAR KOMIÈ MEÈ GËÈA FORYSTU ¹ TOPPI
DEILDARINNAR ÖEGAR DEILDIN FËR Å FRÅ Å JÒNÅ %N EFTIR
FRÅIÈ FATAÈIST LIÈINU FLUGIÈ OG 2OSENBORG ¹TTI GËÈAN
ENDASPRETT ¹ MËTINU OG HEFUR ÖEGAR TRYGGT SÁR
MEISTARATITILINN
%N +RISTJ¹N HEFUR FENGIÈ MJÎG GËÈA DËMA FYRIR
FRAMMISTÎÈU SÅNA Å STÎÈU MIÈVARÈAR HJ¹ "RANN
ÖAR SEM HANN LEIKUR VIÈ HLIÈ «LAFS !RNAR "JARNA
SONAR .ORSKIR FJÎLMIÈLAMENN VORU EINMITT DUGLEG
IR AÈ GAGNRÕNA HANN Å FYRRA ÖEGAR HANN LÁK Å STÎÈU
H¾GRI BAKVARÈAR OG ÖËTTI EKKI KOMAST VEL FR¹ SÅNU

SPORT FRETTABLADIDIS

b¶AÈ ER AUÈVITAÈ GAMAN AÈ F¹ J¹KV¾ÈA UMFJÎLLUN m SAGÈI
+RISTJ¹N SEM HEFUR VERIÈ ORÈAÈUR VIÈ LIÈ ¹ %NGLANDI TIL AÈ
MYNDA ¥SLENDINGALIÈIÈ 2EADING
b¡G HEF EKKERT HEYRT AF ÖESSUM ¹HUGA OG HAFA S¹RAF¹IR
MINNST ¹ ÖETTA VIÈ MIG ¡G ¹ ENN EFTIR EITT ¹R AF SAMNINGI
MÅNUM VIÈ "RANN OG G¾TI VEL VERIÈ AÈ ÁG FARI Å SAMNINGAVIÈ
R¾ÈUR VIÈ FÁLAGIÈ ÖEGAR TÅMABILINU LÕKUR LEITAST ÖEIR EFTIR
ÖVÅm
(ANN SEGIST EKKI GERA UPP ¹ MILLI ÖESS AÈ LEIKA Å
STÎÈU MIÈVARÈAR EÈA BAKVARÈAR b¡G HEF ALLTAF VERIÈ
ÖEIRRA SKOÈUNAR AÈ ÁG EIGI AÈ GETA LEIKIÈ B¹ÈAR STÎÈ
URNAR ¥ ¹R GEKK VEL Å MIÈVERÈINUM EN ÖETTA FER LÅKA
EFTIR ÖVÅ MEÈ HVERNIG LIÈI ÖÒ ERT AÈ SPILA OG HVERNIG
SAMBANDI ÖÒ N¾RÈ VIÈ FÁLAGA ÖÅNA ¶AÈ GEKK VEL Å
¹R VISSULEGAm
+RISTJ¹N SPILAÈI SVO Å STÎÈU H¾GRI BAKVARÈAR Å
LANDSLEIKNUM GEGN 3VÅUM Å SÅÈASTA M¹NUÈI (ANN
KOMST AFAR VEL FR¹ ÖEIM LEIK b¡G ER ALLS EKKI FEIMINN
VIÈ BAKVÎRÈINN ENDA GEKK VEL Å ÖESSUM LANDSLEIKm

(EF SÁÈ ÖJ¹LFARA GANGA OF LANGT
¥¶2«44!(²3 "*!2+!2 ¥ ÖESSU HÒSI ¹TTI

FIMLEIKAÖJ¹LFARI AÈ HAFA BEITT NEMENDUR
OFBELDI
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

&IMLEIKAFÁLAGIÈ "JÎRK

Kannar ásakanir um ofbeldi
&)-,%)+!2 Fimleikafélagið Björk

sendi frá sér fréttatilkynningu í
gær vegna ásakana nemenda við
Íþróttaakademíuna í Reykjanesbæ um að einn þjálfari félagsins
hefði beitt átta ára stúlkur ofbeldi
á æfingu í fimleikahúsinu síðasta
þriðjudag.
Í tilkynningunni kemur fram
að aðal- og fimleikastjórn
félagsins hafi hist á fundi vegna
málsins. Á fundinum hafi verið
ákveðið að kanna alla þætti
málsins en félagið segist leggja
sig fram við að standa vel að
öllum starfsháttum. Hvernig
félagið ætlar sér að kanna málið
kemur ekki fram í tilkynningunni.
Fimleikafélagið Björk er eina
fjölgreinafélagið í Hafnarfirði
sem telst fyrirmyndarfélag
samkvæmt skilgreiningum ÍSÍ
segir einnig í tilkynningu
félagsins.
HBG

Einn reyndasti fimleikaþjálfari landsins, Ásdís Pétursdóttir, sem þjálfar meðal annars Íslands- og Norðurlandameistarann Sif Pálsdóttur, segir að fimleikaþjálfarar á Íslandi séu eins misjafnir og þeir séu margir.
Hún segir auðvelt að mistúlka aðgerðir þjálfara en játar að þjálfarar hafi farið yfir strikið.
&)-,%)+!2 Margar spurningar hafa
vaknað í kjölfar fréttar Fréttablaðsins í gær þar sem nemendur
úr Íþróttaakademíunni í Reykjanesbæ ásökuðu rússneska þjálfarann Dzmitry Varonin um að beita
átta ára stúlkur í fimleikafélaginu
Björk ofbeldi á æfingu. Meðþjálfari Varonin, Harpa Óskarsdóttir,
játaði í viðtali við blaðið að hún og
Varonin héldu teygjum á stúlkunum eftir að þær væru byrjaðar að
gráta og bæðu þjálfarann að
hætta.
Fólk spyr sig í kjölfarið hvort
slíkar þjálfunaraðferðir séu eðlilegar í fimleikum og það hjá átta
ára gömlum börnum. Fréttablaðið
ræddi við yfirþjálfara Gróttu,
Ásdísi Pétursdóttur, um málið en
hún hefur sextán ára reynslu af
þjálfun
„Ég geri mér grein fyrir því
hvernig þetta lítur út fyrir áhugamann og þjálfunaraðferðirnar líta
oft verr út í fjarlægð en þær eru í
raun og veru. Sum börnin fara að
grenja í teygjum og þannig er það
í afreksþjálfun. Svo fara stelpurnar heim og það er allt í lagi. Þetta
er bara rétt meðan á þessu stendur og þjálfararnir vita vel hvað
stelpurnar þola,“ sagði Ásdís sem

Útsala – lagersala
Nýjar vörur með 15% afslætti
Mikið úrval af barnafötum frá Umbro
Úlpur, kuldagallar, ﬂísfatnaður, íþróttagallar, buxur, peysur, húfur oﬂ.
25% afsláttur af öllum gervigrasskóm fyrir börn
Verið velkomin(n)
Útsalan er til18. nóvember

Ótrúleg tilboð
Flottir gervigrasskór og takkaskór frá 1.000 kr. Innanhússkór frá 2.000 kr.
Mikið úrval af íþróttafatnaði á
1.000 kr. eða 2.000 kr.

Ármúla 17
108 Reykjavík
S: 581 1212

hafði rætt málið við Hörpu Óskarsdóttur.
„Stelpur í fimleikum verða
góðar mjög ungar og fimleikar
eru að mörgu leyti öðruvísi en
aðrar íþróttir og stelpurnar eru að
toppa á unglingsaldri. Ég hef séð
til þessa þjálfara [Varonin, innsk.
blm.] og hann er mjög fær og
örugglega harðari en margir en ég
hef ekki séð neitt slæmt til hans,“
sagði Ásdís en ásakanirnar hafa
einnig beinst að því að Varonin
hafi slegið stúlkurnar fast, bæði í
handleggi og fótleggi.
„Þessir útlendingar skilja oft
ekki tungumálið og nota oft handahreyfingar til að krakkarnir átti
sig á stöðunum sem þeir eiga að
vera í. Ég get ekki ímyndað mér,
þar sem búið er að tala við foreldra þessara barna, að þetta hafi
verið eitthvað öfgakennt.
Íslenskir
fimleikaþjálfarar
geta ekki gengið jafn langt og í
Rússlandi og málið með erlendu
þjálfarana er að þeir þurfa oft
drjúgan tíma til að aðlagast,“ sagði
Ásdís en er of mikil harka í fimleikaþjálfun? „Það er misjafnt og
fer eftir hverjum þjálfara. Krakkarnir eru líka misviðkvæmir og
flestir krakkar sem þola ekki álagið hætta.“
Foreldravandamálið í íþróttum
er algengt en það getur stundum
verið ótrúlegt að fylgjast með því
hvernig foreldrar haga sér í kringum íþróttaleiki barna sinna. Ásdís
hefur séð ýmislegt á löngum ferli.
„Foreldrarnir eru oft svo metnaðargjarnir fyrir hönd barnanna
sinna að þeir vilja hafa þá í afrekshópum þar sem álagið er meira en
í venjulegum hópi. Þarna eru oftast á ferð foreldrar sem eru að
upplifa sigurtilfinningu í gegnum
börnin sín, hafa sjálf ekki komist
langt í íþróttum og vilja að börnin
sín geri betur,“ sagði Ásdís.
Mikil fjölgun er meðal erlendra
þjálfara á Íslandi en ganga erlendir þjálfarar of langt?
„Það getur vel verið án þess að
ég geti dæmt um það. Mér finnst
þeir margir harðir en þeir hafa

./4! !.$,%'4 /&"%,$) SDÅS 0ÁTURSDËTTIR FIMLEIKAÖJ¹LFARI HEFUR ORÈIÈ VITNI AÈ ÖVÅ AÈ
FIMLEIKAÖJ¹LFARAR HAFI NOTAÈ ANDLEGT OFBELDI SEM OG AÈ ÖEIR HAFI GENGIÈ ALLT OF LANGT
&2¡44!",!¨)¨3)'52¨52 *®+5,,

líka margir náð árangri. Þeir eru
samt misjafnir. Sumir ná árangri
með að vera harðir og nota
hræðsluáróður
eða
andlegt
ofbeldi. Aðrir hafa gert það gott
með því að vera þægilegir og sýnt
ekkert af sér nema ljúfmennsku.“
En hefur Ásdís orðið vitni að
því að þjálfari hafi gengið allt of
langt? „Jú, ég hef orðið vitni að
því. Líka þegar ég var sjálf að æfa
á sínum tíma og það er nokkuð
langt síðan. Þá var þetta stundum
verra,“ sagði Ásdís.
Það er áhugamennska í fimleikum á Íslandi og finnst Ásdísi ekki
aðferðirnar grófar miðað við uppskeruna?
„Þetta er tvískipt. Það er ann-

ars vegar að velja sér afreksstefnu og ætla sér að gera eitthvað. Þá eru allir meðvitaðir um
að það sé æft stíft og tekið hart á
málunum. Svo er hægt að fara
mjúku leiðina. Foreldrar í dag eru
líka kröfuharðir á börnin sín og
vilja helst að þau verði góð og að
þetta sé ekki bara gaman. Vandinn
liggur vissulega líka hjá foreldrunum sem setja miklar kröfur á
börnin sín.“
Það færist sífellt í aukana að
íslensk fimleikafélög fái erlenda
þjálfara til starfa og staðan í dag
er sú að erlendir þjálfarar eru
orðnir yfirþjálfarar á flestum
stöðum. Ásdís er eini íslenski yfirþjálfarinn í meistaraflokki í dag.
HENRY FRETTABLADIDIS

!RON +RISTJ¹NSSON H¾TTIR AÈ ÖJ¹LFA DANSKA FÁLAGIÈ 3KJERN EFTIR TÅMABILIÈ

GOG og Holstebro sýna Aroni áhuga
(!.$"/,4) Handknattleiksþjálfarinn Aron Kristjánsson tilkynnti í
gær að hann myndi láta af störfum sem þjálfari félagsins í lok
þessa tímabils. Aron er á sínu
þriðja ári sem þjálfari félagsins
en hann lék með liðinu í þrjú ár
áður en hann gerðist þjálfari
þess.
„Það er kominn tími á að breyta
til,“ sagði Aron við Fréttablaðið í
gær en hann hefur ekki tekið
ákvörðun með framhaldið.
„Fjölskyldan er að fara yfir þau
mál og gengur erfiðlega að taka
ákvörðun. Það eru helmingslíkur á
að við komum heim. Annars verðum við áfram í Danmörku.“

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins verður Aron ekki atvinnulaus ákveði hann að vera áfram í
Danmörku. Bæði GOG og Team
Tvis Holstebro hafa rætt við Aron
um að taka við liðum sínum.
Heimildir Fréttablaðsins herma
að Aron sé búinn að fá tilboð í
hendurnar frá Holstebro og ekki
ólíklegt að hann fái fljótlega tilboð
frá GOG.
Holstebro situr sem stendur í
tíunda sæti deildarinnar en GOG
er í því þriðja og kemur sú staða
ekki á óvart enda GOG eitt stærsta
og besta lið landsins og hefur verið
til margra ára.
HBG

!2/. +2)34*.33/. +EMUR ANNAÈHVORT
HEIM EÈA TEKUR TILBOÈI FR¹ $ANMÎRKU
'/' OG (OLSTEBRO KOMA ÖAR TIL GREINA
4ALIÈ ER AÈ (AUKAR VILJI EINNIG F¹ !RON TIL
STARFA
&2¡44!",!¨)¨'%)2)
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Við getum alveg staðið í Gummersbach

&2!.+ 2)*+!!2$ 3EGIST EINGÎNGU HAFA

¾TLAÈ AÈ ÖAKKA DËMARANUM FYRIR LEIK
INN
./2$)# 0(/4/3'%449

&RANK 2IJKAARD

Það var ein
mínúta eftir
&«4"/,4) Eftir leik Barcelona og

Chelsea á þriðjudaginn var engu
líkara en að Frank Rijkaard,
þjálfari Barcelona, ætti eitthvað
vantalað við dómara leiksins.
Rijkaard rauk út á völlinn og
Carles Puyol, fyrirliði Barcelona,
þurfti að draga þjálfara sinn í
burtu.
Rijkaard hefur nú reynt að
draga úr þessu atviki, enda gæti
hann átt bann yfir höfði sér.
„Dómarinn blés til leiksloka einni
mínútu áður en uppgefinn
uppbótartími var búinn, en það
réð ekki úrslitum í þessum leik.
Það var mikil barátta á vellinum
og ég fór inn á völlinn til að þakka
dómaranum fyrir leikinn,“ sagði
Rijkaard en Barcelona þarf nú að
vinna báða leiki sína sem eftir
eru.
DSD

(!.$"/,4) Íslandsmeistarar Fram
mæta í kvöld Alfreð Gíslasyni og
lærisveinum hans í Gummersbach
í Meistaradeild Evrópu í handbolta. Bæði lið hafa spilað fjóra
leiki til þessa í keppninni en Fram
hefur ekki enn unnið leik á meðan
Gummersbach hefur gengið allt í
haginn og unnið alla sína leiki.
Fram og Gummersbach mættust í fyrstu umferð Meistaradeildarinnar í Laugardalshöllinni þar
sem Gummersbach fór með sigur
af hólmi, 38-26, en þar fór Guðjón
Valur Sigurðsson á kostum og
skoraði 16 mörk. Þrír af fjórum
íslenskum leikmönnum sem leika
með Gummersbach hafa áður leikið með Fram á sínum ferli, en
þetta eru þeir Róbert Gunnarsson,
Sverre Andreas Jakobsson og
Guðlaugur Arnarsson. Sverre
getur því miður ekki leikið með
Gummersbach í kvöld vegna
meiðsla.
Fréttablaðið náði tali af Guðmundi Guðmundssyni í gær þar
sem hann var staddur á hóteli liðs-

*«(!.. '5..!2 %).!233/. (EFUR LEIKIÈ VEL FYRIR &RAM Å -EISTARADEILDINNI ¹ TÅMABILINU OG ER HÁR AÈ UNDIRBÒA SKOT AÈ MARKI
'UMMERSBACH Å FYRRI LEIK LIÈANNA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

'5¨*«. 6!,52 3KORAÈI SEXT¹N MÎRK
GEGN &RAM Å (ÎLLINNI

ins í Þýskalandi. „Við þurfum að
spila mjög vel ef við ætlum að
halda í við þá. Við höfum svo sem
sýnt það að við getum það, sýndum það í fyrri hálfleiknum gegn
þeim heima. Við verðum bara að
vonast til þess að við náum að spila
góðan leik og þá er aldrei að vita
hvað við getum strítt þeim mikið,“
sagði Guðmundur.
„Auðvitað erum við ekki í hlutverki þeirra sem eru sigurstranglegri en ef eitthvað er þá ætti það
bara að hjálpa okkur. Aðalatriðið
er bara að við einbeitum okkur að

okkar leik og því hvað við ætlum
að gera í leiknum. Okkar metnaður er bara að gera okkar besta í
þessum leik og einbeita okkur að
því,“ bætti Guðmundur við.
Guðlaugur Arnarsson gekk á
dögunum í raðir þýska liðsins frá
Fylki og leikurinn í kvöld verður
fyrsti leikur hans með Gummersbach, en Guðlaugur lék með Fram
í nokkur ár og var m.a. fyrirliði
liðsins um tíma. „Ég er bara farinn að hlakka til. Þetta verður
minn fyrsti leikur og það á móti
Fram, þannig að þetta verður bara

gaman. Þetta er búið að vera allt
hálf furðulegt og þetta er bara enn
ein skemmtilega tilviljunin,“ sagði
Guðlaugur en hann fær að taka á
Fram í vörninni hjá Gummersbach í kvöld.
„Ég mun spila í vörninni og svo
fæ ég að fara í hraðaupphlaup.
Síðan mun ég skipta við Róbert í
sókn. Það er erfitt að ýta honum úr
þeirri stöðu,“ bætti Guðlaugur við,
hress að vanda.
Leikurinn hefst klukkan 19.30
og er í beinni útsendingu á Sýn.
DSD
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+ÎRFUBOLTA AKADEMÅAN Å &JÎLBRAUTASKËLA 3UÈURLANDS ¾TLAR AÈ L¹TA GOTT AF SÁR LEIÈA ¹ LEIKJUM LIÈSINS Å VETUR

Allur ágóði leikja rennur til góðgerðarmála
+®2&5"/,4) Körfuboltaakademían

&!2).! 3ÕNDI TÅU LEIKMÎNNUM GULA

SPJALDIÈ Å LEIK "ARCELONA OG #HELSEA
./2$)# 0(/4/3!&0

3TEFANO &ARINA

Tíu gul spjöld á
loft í Barcelona
&«4"/,4) Ítalski dómarinn Stefano

Farina jafnaði met í Meistaradeild Evrópu þegar hann gaf tíu
leikmönnum áminningu í leik
Barcelona og Chelsea í fyrrakvöld. Aðeins tvisvar áður hafa
jafn margir leikmenn fengið að
líta gula spjaldið í einum leik.
Þetta eru þó ekki flest spjöld í
sama leiknum því árið 2000 sýndi
dómarinn í leik Panathinaikos og
Juventus níu leikmönnum gula
spjaldið ellefu sinnum. Tveir
fengu því að líta rautt í þeim leik
en enginn fékk reisupassann hjá
Farina á þriðjudagskvöldið.
ES¹

3IR !LEX &ERGUSON

Hefur enn
áhuga á Owen
&«4"/,4) Sir Alex Ferguson, stjóri

Manchester United, hefur ekki
gefið upp alla von um að fá Owen
Hargreaves til liðsins frá Bayern
München. Manchester United
reyndi að fá leikmanninn í sumar
en án árangurs.
„Við höfum enn áhuga á
Hargreaves, en það eru engar
viðræður í gangi á milli liðanna.
Ef við hefðum fengið hann í
sumar þá værum við með þá flóru
miðjumanna sem við þurfum að
vera með í nútíma fótbolta,“ sagði
Ferguson en Hargreaves fótbrotnaði í haust.
DSD

4EITUR OG 0ÁTUR

Töluðu saman á
skandinavísku
&«4"/,4) Pétur Marteinsson er

genginn til liðs við KR þar sem
Teitur Þórðarson er þjálfari en
eins og alkunna er starfaði Teitur
lengi í Noregi. Pétur hefur dvalist
erlendis í ellefu ár og er ryðgaður
í íslenskunni, eins og hann sagði
sjálfur.
„Ég er þó ekki eins og Teitur,“
sagði Pétur og hló. „En það var
mjög athyglisvert að tala við
hann því þegar talið barst að
fótbolta urðum við að skipta yfir í
skandinavískuna. Ég á sænsku og
hann á norsku. Ég gæti því
kannski orðið túlkur fyrir hann á
æfingum hjá KR, ef ég verð
orðinn nógu góður til þess.“
ES¹

í Fjölbrautaskóla Suðurlands,
FSU, ætlar að láta gott af sér leiða
í vetur en allur ágóðinn af heimaleikjum liðsins mun renna til
styrktar
Krabbameinsfélags
Árnessýslu. FSU leikur í 1. deildinni í vetur en sú deild fer af stað
á morgun með tveimur leikjum.
Fyrsti leikur FSU er hins vegar á
þriðjudaginn á heimavelli gegn
Breiðabliki.
„Við erum búnir að tryggja
reksturinn í vetur að mestu leyti
og okkur finnst bara tilvalið að
gefa eitthvað af okkur. Í fyrra var
deildin rekin með töluverðum
hagnaði. Það er bara gaman að
vera hinum megin við borðið, það
er alltaf verið að styrkja okkur,“
sagði Brynjar Karl Sigurðsson,
þjálfari FSU, en þeir ætla ekki

aðeins að láta ágóða heimaleikjann renna til þessa góða málefnis
heldur einnig að vera með ýmiss
konar fjáröflun til styrktar
Krabbameinsfélaginu.
„Það er reyndar ekki alveg
komið á hreint hvað það verður.
Aktavis ætlar til að mynda að
styrkja okkur eitthvað og svo
ætlum við að ræða við fyrirtæki
hér á Selfossi. Það kemur betur í
ljós á mánudaginn hvað við
munum gera nákvæmlega. Þessir
peningar renna til krabbameinsdeildarinnar hér á þessu svæði, en
það stendur til að útbúa tvö herbergi á sjúkrahúsinu hérna fyrir
langveika sjúklinga,“ sagði Brynjar Karl.
„Við ákváðum að styrkja
Krabbameinsfélagið og héldum
fund með forráðamönnum þess.

Okkur fannst skynsamlegast að
taka að okkur eitthvað svona verkefni eins og að útbúa þessi herbergi. Þá verður þetta svona sameiginlegt verkefni sem við förum
út í og hefur eitthvað lokamarkmið,“ bætti Brynjar Karl við um
þetta frábæra framtak þeirra
FSU-manna.
„Við erum heppnir með það að
við erum með góða styrktaraðila
og förum vel með peninginn og við
sjáum alveg leikandi fyrir endann
á þessu tímabili.“
DSD

&35

-YND ÒR LEIK "REIÈABLIKS OG &35 Å FYRRA
EN &35 ¾TLAR AÈ STYRKJA +RABBAMEINS
FÁLAG RNESSÕSLU Å VETUR
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

,ÅST VEL ¹ HEILDARPAKKANN HJ¹ +2
Pétur Marteinsson hefur samþykkt að ganga til liðs við KR og mun skrifa undir tveggja ára samning við
félagið. Hann segir að tilfinning hans hafi ráðið miklu um ákvörðunina en nefnir einnig Teit Þórðarson.
&«4"/,4) Pétur Marteinsson mun
næstu tvö árin hið minnsta spila
með KR í úrvalsdeild karla. Hann
tilkynnti forráðamönnum sænska
úrvalsdeildarliðsins Hammarby í
fyrradag að hann ætlaði sér að
flytja heim ásamt fjölskyldu sinni.
Honum stóð til boða nýr tveggja
ára samningur við félagið þar sem
hann hefur verið í miklum metum
þau ár sem hann hefur verið í
Stokkhólmi. KR tilkynnti einnig í
gær að Jóhann Þórhallsson væri
genginn til liðs við KR en Fréttablaðið greindi frá því í síðustu
viku.
„Þessi ákvörðun var tekin um
helgina en við erum lengi búin að
vera að velta þessu fyrir okkur,“
sagði Pétur við Fréttablaðið í gær.
„Síðan þurfti að ganga frá ýmsum
formsatriðum en ég er reyndar
ekki búinn að skrifa undir neitt
ennþá. En það var þó hægt að tilkynna þetta nú.“
Pétur hóf atvinnumannaferil
sinn hjá Hammarby í Svíþjóð fyrir
ellefu árum síðan en þá hafði hann
leikið með Fram og Leiftri hér á
landi. Frá Hammarby fór hann til
Stabæk í Noregi og svo til Stoke
City á Englandi. Þaðan fór hann
aftur til Hammarby þar sem hann
er nú. En af hverju að koma heim
þegar honum stóð til boða að halda
áfram hjá Hammarby þar sem
honum hefur gengið svo vel?
„Ellefu ár eru langur tími en
það eru ýmsir þættir sem hafa
áhrif á þessa ákvörðun. Fyrir það
fyrsta langaði okkur að koma
heim. Við eigum litla dóttur sem
við viljum að alist upp heima. Þar
fær hún að kynnast ömmu og afa,
systkinum okkar og svo framvegis. Svo fékk konan mín góða vinnu
við Háskólann í Reykjavík og því

0¡452 -!24%).33/. ,EIKUR MEÈ +2 N¾STU TVÎ ¹RIN HIÈ MINNSTA

allt til staðar að koma heim nú.
Auðvitað verða allir að finna hjá

&2¡44!",!¨)¨34%&.

sjálfum sér hvað þeir vilja og væri
eflaust hægt að kreista síðustu

dropana erlendis en mér finnst
þetta orðið gott. Ég hlakka mjög
mikið til að koma heim.“
Pétur segir að ástæða þess að
KR varð fyrir valinu sé að honum
hafi litist vel á heildarpakkann hjá
félaginu, eins og hann orðar það.
„Þessi ákvörðun var einnig tilfinningalegs eðlis. Mér fannst að KR
hefði komið mjög fagmannlega
fram og líst einnig afskaplega vel
á Teit Þórðarson og það sem hann
er að gera með KR-liðið. Þá er
einnig gott að KR keppir í Evrópukeppninni næsta árið og hlakka ég
til að takast á við þessi verkefni.
Það skemmir ekki fyrir að við
eigum íbúð á Grenimelnum, í
hjarta KR-hverfisins.“
Hann mun einnig koma að
stjórnun og stefnumótun KR Akademíunnar sem verður sett á
stofn næsta haust. „Það er verkefni sem mér finnst mjög spennandi. Það er greinilegt að KRingar eru stórhuga rétt eins og
önnur íslensk félög. Og það er
ljóst að stefnan er tekin á titilinn
strax næsta ár enda kom ég heim
til að vinna bikara.“
Pétur er uppalinn Framari en
sumarið sem Pétur fór til Svíþjóðar kom upp leiðindamál í kringum
Martein Geirsson, föður hans, sem
var þjálfari Fram það sumar.
Pétur segir að það mál hafi engin
áhrif haft á sína ákvörðun. „Á
þessum ellefu árum sem ég hef
verið úti hef ég ekkert samband
haft við Fram og þeir ekki við mig.
Þarna eru komnir nýir menn inn í
félagið sem ég þekki ekki. Það
hefði þó vissulega verið erfiðara
að neita Fram ef Ásgeir Elíasson
hefði verið að þjálfa liðið en hann
þekki ég vel og bara af góðu.“
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

&YRIRLIÈI 6ÅKINGA VEKUR ATHYGLI Å .OREGI

Norskt lið sýnir Höskuldi áhuga
&«4"/,4)
Höskuldur Eiríksson
hefur vakið áhuga norsks úrvalsdeildarfélags en það staðfesti
hann í samtali við Fréttablaðið í
gær. Hann vildi ekki segja um
hvaða lið væri að ræða þar sem
málið er enn á viðkvæmu stigi en
útilokar ekki að hann fari utan nú
í mánuðinum til æfinga hjá félaginu.
Höskuldur hefur verið fyrirliði
Víkinga undanfarin ár en hann er
uppalinn hjá KR. Hann var meðal
bestu manna liðsins í sumar þegar
liðinu tókst að halda sæti sínu í
úrvalsdeildinni. Hann leikur í
stöðu hægri bakvarðar.
Nú þegar hafa Víkingar misst
sinn sterkasta leikmann til Noregs
en Viktor Bjarki Arnarsson er
genginn til liðs við Lilleström.
Viktor var valinn leikmaður ársins af leikmönnum og þjálfurum
liða í deildinni en Höskuldur var

'%'. &( (ÎSKULDUR Å BAR¹TTU GEGN 4RYGGVA 'UÈMUNDSSYNI

valinn bestur í ár af stjórn knattspyrnudeildar Víkings á lokahófi
deildarinnar.
Höskuldur kom til Víkings árið
2003 en hann framlengdi samning

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

sinn við félagið um tvö ár nú í síðasta mánuði. Hann er 25 ára gamall og hefur leikið 73 leiki í Víkingsbúningnum og skorað í þeim
sex mörk.
ES¹
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0LATINI SEGIR AÈ (ENRY HEFÈI ¹TT AÈ FARA TIL "ARCELONA

Arsenal er ekki nógu stórt félag fyrir Henry
&«4"/,4) Michel Platini var á

36%. '®2!. %2)+33/. '¾TI ORÈIÈ

N¾STI LANDSLIÈSÖJ¹LFARI .ÅGERÅU
./2$)# 0(/4/3!&0

3VEN 'ÎRAN %RIKSSON

sínum tíma einn af bestu knattspyrnumönnum í heimi og hann
hefur nú látið hafa eftir sér að
franski sóknarmaður Thierry
Henry hafi gert mistök með að
fara ekki frá Arsenal til Barcelona í sumar. Henry var orðaður
við Katalóníuliðið í sumar en
ákvað þess í stað að skrifa undir
nýjan samning við Arsenal.
„Ég held að þetta hafi verið
mistök hjá Henry. Ég hef bæði
sagt honum það sjálfur og einnig
ræddi ég það við Joan Laporta,
forseta Barcelona. Henry hefði
náð að vaxa mikið sem leikmaður í herbúðum Barcelona. Henry
er frábær leikmaður og er um

það bil að ná mér hvað varðar
markaskorun fyrir Frakkland,
en hann hefur samt ekki enn náð
því,“ sagði Platini sem ákvað
nýverið að bjóða sig fram sem
forseti Evrópska knattspyrnusambandsins.
„Hann hefur ekki spilað hjá
risafélagi og unnið neinn titil
sem er í líkingu við það að vinna
HM eða EM. Ég virði hins vegar
ákvörðun hans. Hann er í nánu
sambandi við Arsene Wenger,
stjórn Arsenal, liðsfélaga sína,
stuðningsmenn liðsins auk þess
sem fjölskylda hans hefur komið
sér vel fyrir í London.
Það hefði verið frábært að sjá
Henry spila með Ronaldinho,

Eto‘o, Messi og þeim leikmönnum sem eru hjá Barcelona.
Henry hefði skemmt sér vel og
Barcelona væri betra lið í dag
fyrir vikið,“ bætti Platini við.
Barcelona mætti Arsenal í
úrslitaleik meistaradeildar Evrópu í vor og þá fóru Börsungar
með sigur af hólmi eins og frægt
er.
DSD

4()%229 (%.29

6ILDI EKKI FARA TIL "ARCELONA Å SUMAR OG
SKRIFAÈI ÖESS Å STAÈ UNDIR NÕJAN SAMNING
VIÈ !RSENAL
./2$)# 0(/4/3!&0

Tekur hann
við Nígeríu?
&«4"/,4) Tord Grip, sem var

aðstoðarþjálfari enska landsliðsins þegar Sven-Göran Eriksson
stýrði liðinu, hefur staðfest að
Eriksson hafi rætt við knattspyrnusamband Nígeríu um að
taka við landsliði þjóðarinnar.
„Umræður voru í gangi fyrir
tíu dögum síðan og meira veit ég
ekki. Ég geri ráð fyrir að
umræðan hafi verið um landslið
Nígeríu. Ef Eriksson vill fá mig
til að aðstoða sig þar þá er ég
alveg til í það,“ sagði Tord Grip.
DSD

$)$)%2 :/+/2! 6EIKTIST AF MALARÅU ¹
DÎGUNUM EN ER NÒ BYRJAÈUR AÈ ¾FA
AFTUR
./2$)# 0(/4/3'%449

4OTTENHAM (OTSPUR

Didier Zokora
klár í slaginn
&«4"/,4) Didier Zokora er klár í
slaginn á nýjan leik eftir að hafa
legið á sjúkrahúsi með malaríu
undanfarnar tvær vikur. Zokora
byrjaði að æfa að nýju á þriðjudaginn og vill ólmur fara að spila
að nýju.
„Mér finnst leiðinlegt að missa
af leikjum af því að fyrir mér er
fótbolti ástríða. Ég er byrjaður að
æfa með liðinu aftur án nokkurra
vandræða. Ég er búinn að ná mér
að fullu og mun byrja að spila
fljótlega,“ sagði Zokora.
DSD

33 BIKAR KARLA

Haukar taka
á móti Val
(!.$"/,4) Í gær var dregið í 16

liða úrslit í SS-bikar karla í
handknattleik. Tveir stórleikir
eru á dagskrá, annars vegar
leikur Hauka og Vals og hins
vegar leikur Fram og Fylkis.
Leikirnir fara fram dagana 14. til
16 nóvember.
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)NGIMUNDUR )NGIMUNDARSON SKORAÈI EKKI EN
(ANNES *ËN *ËNSSON VAR MARKAH¾STUR HJ¹ !JAX
MEÈ  MÎRK

4%!- 46)3 (/,34%"2/ ,%-6)'  
'UNNAR "ERG 6IKTORSSON SKORAÈI  MARK FYRIR 4VIS
(OLSTEBRO
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6IGNIR 3VAVARSSON SKORAÈI  MÎRK FYRIR 3KJERN OG
6ILHJ¹LMUR (ALLDËRSSON OG *ËN ¶ORBJÎRN *ËHANN
ESSON KOMUST EKKI ¹ BLAÈ
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(EIMIR ®RN RNASON LÁK EKKI VEGNA MEIÈSLA

Spænski handboltinn
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-ANCHESTER 5NITED TAPAÈI MJÎG
ËV¾NT Å +AUPMANNAHÎFN
FC Kaupmannahöfn gerði sér lítið fyrir í gær og lagði Man. Utd, 1-0, í Kaupmannahöfn. Leikmenn United voru kærulausir í leiknum og sigur Dananna sanngjarn. Ekki gekk mikið betur hjá Arsenal sem gerði
markalaust jafntefli gegn CSKA Moskva á heimavelli. Kaká skoraði þrennu fyrir AC Milan.
&«4"/,4) Það gekk mikið á þegar

 

3TURLA SGEIRSSON SKORAÈI  MARK FYRIR !ARHUS
!RNËR !TLASON VA RMARKAH¾STUR HJ¹ &#+ MEÈ 
MÎRK EN 'ÅSLI +RISTJ¹NSSON KOMST EKKI ¹ BLAÈ

+)& +/,$).' !*!8 (%2/%3

'2¥¨!2,%'52 &®'.5¨52 -ARCUS !LLBACK FAGNAR HÁR SIGURMARKI SÅNU GEGN -ANCHESTER 5NITED Å +AUPMANNAHÎFN Å G¾R ¶ETTA VAR FYRSTA MARK DANSKA LIÈSINS Å MEISTARADEILD
INNI OG TRYGGÈI ÖVÅ ÖRJÒ GRÅÈARLEGA DÕRM¾T STIG
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

 

fjórða umferð riðlakeppni meistaradeildar Evrópu lauk gærkvöld.
Óvæntustu úrslit kvökdsins urðu í
Kaupmannahöfn þar sem FCK
lagði enska stórliðið, 1-0. Það var
sænski landsliðsmaðurinn Marcus
Allback sem skoraði eina mark
leiksins.
Mikil
fagnaðarlæti
brutust út í lok leiksins. Þrátt fyrir
tapið er United svo gott sem komið
áfram. Baráttan um annað sætið
verður mjög hörð enda eiga öll hin
þrjú liðin möguleika á að komast
upp úr riðlinum.
Gengi Arsenal á Emirates-vellinum hefur ekki verið sérstakt í
vetur og liðið gerði enn eitt jafnteflið á heimavelli í gær þegar
CSKA Moskva kom í heimsókn.
Arsenal-menn léku mun betur en
klúðruðu fjölda dauðafæra og það
segir sig sjálft að þá næst ekki

sigur. Arsenal er fyrir vikið í frekar erfiðum málum í riðlinum og
má vart við því að misstíga sig
oftar.
Real Madrid og Lyon eru aftur
á móti komin áfram eftir 1-0 sigra
í gær. Ruud Van Nistelrooy misnotaði víti fyrir Real Madrid í
leiknum og sigurmarkið var sjálfsmark. Þessi naumi heimasigur var
lítt til að hrósa sér af gegn ekki
sterkara liði en Steaua Búkarest.
AC Milan er komið upp úr Hriðli eftir stórsigur á Anderlecht
þar sem Brasilíumaðurinn Kaká
fór hreinlega á kostum. Hann
skoraði þrjú mörk í leiknum og
var í einu orði sagt ótrúlegur. Baráttan um annað sætið verður samt
væntanlega hörð á milli Lille og
AEK Aþena, en ekki er búist við
því að Anderlecht geri mikinn usla
fremur en venjulega.
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«LAFUR 3TEF¹NSSON LÁK EKKI MEÈ #IUDAD 2EAL
VEGNA MEIÈSLA

"IKARKEPPNI ++¥

Grindavík
mætir Snæfelli
+®2&5"/,4) Í gær var dregið í 32

liða úrslit í bikarkeppni KKÍ og
Lýsingar. Þrír leikir eru á milli
úrvalsdeildarliða, Grindavík
mætir Snæfell, KR fær Hauka í
heimsókn og ÍR tekur á móti
Njarðvík í Seljaskóla. Leikirnir
fara fram dagana 24. til 26.
nóvember.
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-ATTHÅAS 'UÈMUNDSSON SAMDI Å G¾R VIÈ ¥SLANDSMEISTARA &( TIL ÖRIGGJA ¹RA

Samkeppnin gerir einstaklingana betri
&«4"/,4) Matthías Guðmundsson
skrifaði í gær undir þriggja ára
samning við FH en eins og Fréttablaðið greindi frá í gær var boðað
til blaðamannafundar þar sem
þetta var tilkynnt. Matthías er
uppalinn Valsari en rifti samningi
sínum við félagið í haust og freistaði gæfunnar erlendis. Hann æfði
með AGF í Danmörku og Álasundi
í Noregi en ákvað svo að ganga til
liðs við FH.
„Það var erfitt að rifta samningi mínum við Val en ég mat
ástandið þannig að ég vildi reyna
fyrir mér erlendis. Til að eiga
betri möguleika á þeim vettvangi
fannst mér betra að vera samningslaus. En svo þegar ég kom
heim þurfti ég að fara vel yfir mín
mál og komst ég að þeirri niðurstöðu að það væri kominn tími til
að breyta til hjá mér.“
Hann segir að valið um að
ganga til liðs við FH hafi verið einfalt. „Þetta er stór og sterkur
klúbbur með mikinn metnað. Það
eru frábærir leikmenn hjá félaginu og mér líst afar vel á þjálfarana. Umgjörðin í kringum félagið
er líka mjög góð.“

Og hann segist aðspurður ekki
vera hræddur við samkeppni leikmanna um stöður í byrjunarliðinu.
„Samkeppnin er bara til góðs. Ég
hef alltaf litið á það þannig að
samkeppnin gerir einstaklingana
betri. Hún hefur eflaust hjálpað
FH mikið til að vinna þessa þrjá
Íslandsmeistaratitla.“
En hann kveður Val vissulega
með söknuði. „Ég vil þakka kærlega fyrir mig hjá Val þar sem ég
hef átt margar góðar stundir í
gegnum tíðina. Brotthvarf mitt
fúr félaginu er gerð í góðu og óska
ég þeim alls hins besta í framtíðinni. En nú er ég kominn til FH þar
sem er metnaður til að vinna titil á
hverju ári og er ég nú hluti af því.
Ég býst við mjög skemmtilegu
tímabili næsta sumar.“
Matthías var í sumar valinn í
íslenska landsliðið og segir hann
að hann muni áfram berjast fyrir
sæti sínu þar. Hann útilokar heldur ekki atvinnumennskuna. „Ég
hef enn mikinn metnað fyrir því
að spila erlendis.“
-!44(¥!3 '5¨-5.$33/.
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(VAÈ SEGJA SP¾NSKU BLÎÈIN UM MARK %IÈS 3M¹RA

Kveður niður gagnrýni
&«4"/,4) Spænsku blöðin eru upp-

(!,42!2 !& 6%,,) %IÈUR 3M¹RI HALTRAR
HÁR EFTIR HLIÈARLÅNUNNI
./2$)# 0(/4/3!&0

,ANDSLIÈSFYRIRLIÈINN

Eiður Smári er
lítið meiddur
&«4"/,4) Meiðslin sem Eiður

Smári hlaut í leik Barcelona og
Chelsea eru ekki eins alvarleg og
búist var við í fyrstu. Svo gæti
farið að Eiður Smári verði með
um næstu helgi þegar Barcelona
mætir Deportivo La Coruna á
útivelli.
Eiður var borinn af velli undir
lok leiksins á þriðjudaginn eftir
að hafa stigið illa niður fæti.
Eiður hefur verið á bólgueyðandi
lyfjum til að draga úr bólgumyndun í ökklanum, en læknir
Barcelona-liðsins staðfesti í gær
að sneiðmyndataka hafi leitt í ljós
að liðböndin í ökklanum hafi ekki
skaðast.
Eiður Smári mun fara í
læknisskoðun í dag til að kanna
hvort hann verður klár í slaginn
gegn Deportivo á laugardaginn.

full af umfjöllun um leik Barcelona og Chelsea sem fram fór á
þriðjudaginn og þar er sagt að
Eiður Smári Guðjohnsen hafi skorað mikilvægt mark, en þess utan
hafi hann lítið sést í leiknum.
Mundo Deportivo talar um að
Barcelona hafi ekki náð að nýta
sér það að hafa skorað mörk á
góðum tíma. Fyrra markið hafi
komið eins og þruma úr heiðskíru
lofti og markið hjá Eiði Smára hafi
komið eftir að Chelsea hafi sótt
mikið í upphafi síðari hálfleiks.
Um markið skrifar blaðið að
undirbúningur Ronaldinho hafi
verið stórkostlegur, hann lék á
einn varnarmann Chelsea, átti

óaðfinnanlega sendingu fyrir
markið og Eiður Smári gat ekki
annað en skorað.
Spænska dagblaðið Marca
segir að Eiður Smári hafi svarað
gagnrýninni sem hann hefur fengið á þessari leiktíð á besta mögulegan hátt, með því að skora gegn
sínum gömlu félögum. Blaðið
segir að það hafi verið augljóst á
viðbrögðum Eiðs Smára að honum
var létt við markið, sem var hans
fyrsta á Camp Nou.
Marca segir einnig það sama
og Mundo Deportivo, að Ronaldinho hafi átt mestan heiðurinn af
marki Eiðs Smára. Markið verður
þó ekki tekið af íslenska landsliðsfyrirliðanum.
DSD
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Friðrik Ómar
- er kominn í Skífuna

DSD

!.$2%! "!2:!',) '¾TI VERIÈ ¹ LEIÈINNI

TIL *UVENTUS

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

¥TALSKI BOLTINN

Frábær plata
með frábærum
söngvara

Barzagli til
Juventus?
&«4"/,4) Svo gæti farið að ítalski

landsliðsmaðurinn Andrea
Barzagli yrði seldur frá Palermo
til Juventus í janúar. Barzagli
hefur leikið mjög vel fyrir
Palermo það sem af er leiktíðinni
en félagið er í öðru sæti ítölsku
deildarinnar, með jafnmörg stig
og topplið Inter.
„Barzagli er ætlað að spila
fyrir Juventus og það er erfitt
fyrir okkur að hindra það. Við
keyptum Barzagli frá Chievo árið
2004 fyrir sjö milljónir evra og
við munum sennilega fá fimmtán
milljónir evra fyrir hann í janúar,
þannig að við getum ekki
kvartað,“ sagði talsmaður
Palermo í gær en Juventus reyndi
að fá Barzagli til sín í sumar.
Andrea Barzagli var í ítalska
landsliðinu sem varð heimsmeistari í sumar og lék tvo leiki í
fjarveru Alessandro Nesta, þegar
hann meiddist.
Juventus eru á góðri siglingu í
2. deildinni á Ítalíu og Didier
Deschamps, þjálfari liðsins,
stefnir á að vera kominn í efsta
sætið þegar deildin fer í jólafrí í
desember.
DSD

2.199kr.

1.760kr.
Útgáfutónleikar Friðriks Ómars
verða á Nasa 22. nóvember
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Borat vinsælli en Blunt
%VRËPSKU -46 TËNLISTARVERÈLAUNIN VERÈA AFHENT VIÈ H¹TÅÈLEGA ATHÎFN
Å +AUPMANNAHÎFN Å KVÎLD 6ERÈUR V¾NTANLEGA MIKIÈ UM DÕRÈIR ÖEGAR
HVER STJARNAN ¹ F¾TUR ANNARRI STÅGUR ¹ SVIÈ
5PPHITUN HEFUR VERIÈ FYRIR H¹TÅÈINA ¹ -46 AÈ UNDANFÎRNU OG DATT
ÁG NÕVERIÈ INN Å VERÈLAUNAH¹TÅÈ SÅÈASTA ¹RS ÖAR SEM *AMES "LUNT OG
#OLDPLAY HRIFSUÈU TIL SÅN VERÈLAUNIN &YRST HÁLT
ÁG REYNDAR AÈ ÁG V¾RI AÈ HORFA ¹ H¹TÅÈINA
Å ¹R EN EFTIR AÈ HAFA UNDRAST HVERS VEGNA
"LUNT V¾RI ENNÖ¹ SVONA VINS¾LL FËRU AÈ
RENNA ¹ MIG TV¾R GRÅMUR ¶EGAR
ÁG LEIT SÅÈAN ¹ SM¹A LETRIÈ OG
S¹ ¹RTALIÈ  ¹TTAÈI ÁG MIG
LOKSINS ¶AÈ SEM HELST VILLTI UM
FYRIR MÁR VARÈANDI ¹RTALIÈ VORU
SKEMMTIATRIÈI FR¹ "ORAT SEM ER
"/2!4 3TËÈ SIG VEL ¹ -46 H¹TÅÈ

INNI Å FYRRA
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 ,IVERPOOL !STON 6ILLA
3+*230/24

,ÅNA 
 2EEM ALEIN HEIMA
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 -ARTIN L¾KNIR  $OC -ARTIN
)) "RESKUR GAMANMYNDAFLOKKUR UM L¾KN
INN -ARTIN %LLINGHAM SEM BÕR OG STARFAR
Å SM¹B¾ ¹ #ORNWALLSKAGA OG ÖYKIR MEÈ
AFBRIGÈUM ËH¹TTVÅS OG HRANALEGUR -EÈAL
LEIKENDA ERU -ARTIN #LUNES #AROLINE
#ATZ 3TEPHANIE #OLE ,UCY 0UNCH OG )AN
-C.EICE ¶¾TTIRNIR HLUTU BRESKU GAMAN
Ö¹TTAVERÈLAUNIN "RITISH #OMEDY !WARDS
 ,AUNR¹È  !LIAS 6 "ANDARÅSKA
SPENNUÖ¹TTARÎÈ *ENNIFER 'ARNER ER Å
AÈALHLUTVERKINU OG LEIKUR 3YDNEY "RISTOW
H¹SKËLASTÒLKU SEM HEFUR VERIÈ VALIN OG
ÖJ¹LFUÈ TIL NJËSNASTARFA ¹ VEGUM LEYNI
ÖJËNUSTUNNAR -EÈAL LEIKENDA ERU *ENNIFER
'ARNER 2ON 2IFKIN -ICHAEL 6ARTAN OG #ARL
,UMBLY !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI
BARNA
 4ÅUFRÁTTIR
 3OPRANO FJÎLSKYLDAN 4HE
3OPRANOS 6) -YNDAFLOKKUR UM MAFÅËSANN
4ONY 3OPRANO OG FJÎLSKYLDU HANS
 !ÈÖRENGDAR EIGINKONUR 
$ESPERATE (OUSEWIVES )) "ANDARÅSK
Ö¹TTARÎÈ UM N¹GRANNAKONUR Å ÒTHVERFI SEM
ERU EKKI ALLAR ÖAR SEM Ö¾R ERU SÁÈAR E
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK
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3OPRANOS 3*«.6!20)¨

(EIMSINS 3TERKASTI

 4HE &IRM &YRIRT¾KIÈ "ÎNNUÈ
BÎRNUM  ,ES TRIPLETTES DE
"ELLEVILLE "ELLEVILLE ÖRÅBURARNIR 
4HE ,EGEND OF *OHNNY ,INGO
'OÈSÎGNIN UM *OHNNY ,INGO 
"RIDE  0REJUDICE "RÒÈUR OG HLEYPIDËM
AR  ,ES TRIPLETTES DE "ELLEVILLE
"ELLEVILLE ÖRÅBURARNIR  4HE ,EGEND
OF *OHNNY ,INGO 'OÈSÎGNIN UM
*OHNNY ,INGO  "RIDE  0REJUDICE
"RÒÈUR OG HLEYPIDËMAR  4HE
&IRM &YRIRT¾KIÈ "ÎNNUÈ BÎRNUM
 8  8 -EN 5NITED /FURMENNIN
 "ÎNNUÈ BÎRNUM  &ISTFUL OF
$OLLARS (NEFAFYLLI AF DOLLURUM 3TRANGLEGA
BÎNNUÈ BÎRNUM  4HE 3KULLS 
(AUSKÒPURNAR  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 8  8 -EN 5NITED /FURMENNIN
 "ÎNNUÈ BÎRNUM

*534). *USTIN 4IMBERLAKE VERÈUR KYNNIR
-46 H¹TÅÈARINNAR Å KVÎLD (ANN ER EINNIG
LÅKLEGUR TIL AÈ HREPPA NOKKUR VERÈLAUN

3+*2%)..
 ¥SLAND Å BÅTIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 /PRAH 
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS .¹GRANNAR
 -Y 3WEET &AT 6ALENTINA
 -Y 3WEET &AT 6ALENTINA
 4WO AND A (ALF -EN 
 2ELATED  3YSTRABÎND
 *IMMY .EUTRON
 ,EÈURBLÎKUMAÈURINN "ATMAN
 /FURHUNDURINN
 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR  E
 &ÅFÅ
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .EIGHBOURS
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 "ÒBBARNIR 
 ¥ SJÎUNDA HIMNI MEÈ (EMMA
'UNN
 "IG ,OVE  -ARGFÎLD ¹ST
"ÎNNUÈ BÎRNUM
 %NTOURAGE  ) ,OVE 9OU 4OO
"ÎNNUÈ BÎRNUM
 !RRESTED $EVELOPMENT .µ44
4ËMIR ASNAR ®NNUR SERÅA EINS UMTALAÈ
ASTA OG FRUMLEGASTA GAMANÖ¹TTAR SÅÈARI ¹RA
 'REYkS !NATOMY  ,¾KNALÅF
'REYkS !NATOMY ER VINS¾LASTI NÕI Ö¹TT
URINN Å "ANDARÅKJUNUM Å DAG OG AÈEINS
$ESPERATE (OUSEWIFES ER NÒ VINS¾LLI
MEÈAL KVENNA ÖAR Å LANDI
 4HE 'IRAFFE -ESCHUGGE $RAMATÅSK
SPENNUMYND UM TVO UNGA GYÈINGA SEM
BÒA Å .EW 9ORK ÖÕSKA KONU OG BANDARÅSK
AN MANN !ÈALHLUTVERK $AVID 3TRATHAIRN
-ARIA 3CHRADER OG $ANI ,EVY ,EIKSTJËRI
$ANI ,EVY "ÎNNUÈ BÎRNUM
 3HIELD  3ÁRSVEITIN
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 6ILLAGE /F 4HE $AMNED E
¶ORP HINNA FORD¾MDU ¶AÈ ER EITTHVAÈ
HR¾ÈILEGT AÈ Å -IDWICH %ITTHVAÈ ËÖEKKT
AFL RÁÈST INN Å B¾INN OG EFTIR ÖAÈ ERU
TÅU KONUR BARNSHAFANDI ¹N ÖESS AÈ HAFA
HUGMYND UM HVERNIG ÖAÈ HAFI KOMIÈ TIL
!ÈALHLUTVERK #HRISTOPHER 2EEVE -ARK
(AMILL +RISTIE !LLEY OG ,INDA +OZLOWSKI
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

T

 (ANDBOLTAKVÎLD
 -ËTORSPORT E
 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR  

EINMITT ¹ LEIÈINNI ¹ HVÅTA TJALDIÈ 6IRKAÈI
HANN ¹LÅKA VINS¾LL ÖARNA FYRIR ¹RI OG NÒ
SEM "LUNT GETUR HINS VEGAR EKKI ST¹TAÈ
AF 3ÕNIR ÖAÈ SVART ¹ HVÅTU HVERSU KLËKUR
3ACHA "ARON #OHEN ER Å MARKAÈSSETN
INGU KARAKTERSINS EINS OG D¾MIN HAFA
R¾KILEGA SANNAÈ AÈ UNDANFÎRNU
%KKI ER AUÈVELT AÈ SP¹ FYRIR UM HVERJIR
VERÈA SIGURVEGARAR ¹ -46 Å KVÎLD 4EL ÁG
SAMT LÅKLEGT AÈ *USTIN 4IMBERLAKE VERÈI
OFARLEGA ¹ LISTA ¹SAMT -ADONNU !NNARS
¾TTI ÖAÈ EKKI AÈ SKIPTA HÎFUÈM¹LI
HELDUR ATHÎFNIN SJ¹LF OG STEMNINGIN
SEM RÅKIR

  TIL SJÎ E
 $R 0HIL E
 ,OVE )NC E
 "EVERLY (ILLS 
 $R 0HIL
  TIL SJÎ
 -ELROSE 0LACE
 'AME TÅVÅ
 4HE /FFICE "ANDARÅSK GAMANSERÅA
SEM NÕVERIÈ HLAUT %MMY VERÈLAUNIN SEM
BESTA GAMANSERÅAN -ICHAEL OG *AN REYNA
AÈ HEILLA NÕJAN KÒNNA MEÈ ÖVÅ AÈ BJËÈA
HONUM ÒT AÈ BORÈA OG -ICHAEL KEMUR
ÎLLUM ¹ ËVART
 'EGNDREPA .Õ ÅSLENSK Ö¹TTARÎÈ
ÖAR SEM  EINSTAKLINGAR BERJAST TIL SÅÈASTA
MANNS VOPNAÈIR VATNSBYSSUM OG BLÎÈRUM
3¹ SEM STENDUR EINN EFTIR VINNUR H¹LFA
MILLJËN KRËNA
 4HE +ING OF 1UEENS "ANDARÅSKIR
GAMANÖ¾TTIR UM SENDIBÅLSTJËRANN $OUG
(EFFERNAN #ARRIE EIGINKONU HANS OG
!RTHUR HINN STËRFURÈULEGA TENGDAFÎÈUR
HANS (JËNAKORNIN ¾TLA BL¹SA LÅFI Å RËMANT
ÅKINA MEÈ DVÎL ¹ HËTELI EN EKKERT FER EINS
OG ¾TLAÈ VAR !RTHUR GAMLI ¹ LÅKA ERFIÈLEIK
UM MEÈ ¹STARLÅFIÈ
 3IGTIÈ (ANN ER KOMINN AFTUR
¥ VOR VAR ÖAÈ b3IGTIÈ MEÈ &RÅMANNI
'UNNARSSYNIm EN NÒ ER ÖAÈ b3IGTIÈ ¹N
&RÅMANNS 'UNNARSSONARm %FTIR AÈ HAFA
GLOPRAÈ SJËNVARPSÖ¾TTINUM ÒT ÒR HÎNDUN
UM ÖARF &RÅMANN NÒ AÈ FINNA SÁR EITTHVAÈ
NÕTT AÈ GERA (ANN SKRIFAR BËK SETUR UPP
LEIKRIT PASSAR BÎRN FER MEÈ ,ISTALESTINNI ÒT
UM ALLT LAND LENDIR Å ¹STARSAMBANDI KENNIR
Å (¹SKËLANUM VEIKIST ALVARLEGA LÅKLEGA OG
MARGT MARGT FLEIRA (ANN VAR VONLAUS SJËN
VARPSMAÈUR HVERNIG MUN HANN STANDA SIG
¹ ÎÈRUM SVIÈUM
 #3) -IAMI
 *AY ,ENO
 !MERICAkS .EXT 4OP -ODEL 6)
E   7ORLD 0OOL -ASTERS E
3EXT¹N BESTU BILLJARÈMEISTARAR HEIMS TËKU
Ö¹TT Å SKEMMTILEGU MËTI SEM FRAM FËR Å
(OLLANDI SL SUMAR
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

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

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 )NSIDER E
 &RÁTTIR .&3
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 4HE 7AR AT (OME
 (ELLkS +ITCHEN
 #HAPPELLES 3HOW
 8 &ILES 2¹ÈG¹TUR
 )NSIDER
 6ANISHED E 6ANISHED *EFFREY
#OLLINS ER ÖINGMAÈUR ¹ HRAÈRI UPPLEIÈ
(ANN ER GIFTUR HINNI UNGU OG FALLEGU 3ÎRU
SEM SINNIR GËÈGERÈARM¹LUM AF MIKLUM
HUG %N ÖEGAR ÖAU HJËN FARA Å VEISLU TIL
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Úlfar langeygur eftir langreyði
Úlfar Eysteinsson veitingamaður hefur til
margs að hlakka. Ekki aðeins er verið að gera
upp sögufræga byggingu við Baldursgötu sem
hýsir listagallerí hans heldur bíður hann
óþreyjufullur eftir að geta boðið upp á langreyði á veitingastað sínum Þremur Frökkum.

... fær hraustmennið Friðrik
Ómar Hjörleifsson sem lét
sig ekki muna um að snúa
niður ölvaðan ofbeldismann
sem truflaði tónleika hans og
Guðrúnar Gunnarsdóttur.
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„Dýrin sem hafa verið veidd hingað til eru
of gömul fyrir Íslendinga, um sjötíu ára kýr.
Gömlu dýrin hafa alltaf verið flutt út. Langreyður er uppáhaldið mitt sem og rengi. Það
sló vissulega á löngunina að fá hrefnuna á
sínum tíma en hún kláraðist líka fljótt.“
Úlfar vonast til að fá langreyði á sinn disk
fyrr en síðar en er búinn undir dágóða bið; í
fyrsta lagi þarf að senda kjötið utan í eiturefnamælingu eftir að það veiðist auk þess sem
yngri langreyðar gætu verið vandfundnar á
Íslandsmiðum á þessum árstíma. „Á þessum
árstíma er langreyðin yfirleitt komin á flakk
og kannski eru einu dýrin eftir við landið gamlar og svifaseinar kýr.“
Hann segir það þó biðinnar virði. „Kjötið af
langreyði er með því besta sem til er. Svo setja
þeir líka bara bestu bitana á markaðinn nú
orðið þannig að það verður enginn svikinn af
því að kaupa hval.“
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„Við vissum að það yrðu viðbrögð
við þessu en okkur datt ekki í hug
að þau yrðu svona sterk,“ segir
Þórunn Högnadóttir, einn umsjónarmanna lífsstílsþáttarins Innlit/
útlit sem sýndur er á Skjá einum.
Símalínur stöðvarinnar loguðu
í gær þegar heilmargir hringdu og
lýstu megnri óánægju með innslag í þættinum á þriðjudagskvöld.
Þar var í máli og myndum sagt frá
endurbótum
fjölmiðlamannsins
Ásgeirs Kolbeinssonar á íbúð við
Bárugranda sem hann festi nýverið kaup á. Arnar Gauti, einn
umsjónarmanna þáttarins, ræddi
við Ásgeir fyrir og eftir breytingar. Báðir hafa þeir vandlátan
smekk og er skemmst frá að segja
að fyrir breytingar féll íbúðin
hvorugum í geð. Kölluðu eldhúsog baðinnréttingarnar fram sérstaklega sterkar tilfinningar hjá
tvímenningunum, eins og ítrekuð
notkun orðanna „ógeðslegt“ og
„viðbjóður“ ber vitni um. Þá kom
fram að Ásgeiri þætti „mjög gott“
að fara í bað en gat þó ekki hugsað
sér að leggjast í baðkarið
sem fylgdi íbúðinni sökum
velgju. Að sögn Ásgeirs
tók þó steininn úr þegar
vinur hans, Jómbi að
nafni, sá rimlagardínur
sem fylgdu íbúðinni
og seldi upp.
Þórunn segir

PAKKAFERÐIR

VIÐ ALLRA HÆFI

Golf
Sheraton Real de Faula
Valfrjálst
Verð frá 59.180 kr.
Sérferð Einstök gönguferð á Alicante
1.–4. nóv.
69.900 kr.
Fótbolti
Chelsea–Watford
10.–12. nóv.
56.900 kr.
Fótbolti
Arsenal–Hamburg SV
21.–22. nóv.
49.900 kr.
Fótbolti
Tottenham–Wigan
24.–27. nóv.
58.900 kr.
Önnur ferð Tottenham-klúbbsins á Íslandi.
Sú fyrri var afar vel heppnuð og er engin
ástæða til að ætla að svo verði ekk i þegar
Spurs taka á móti Wigan. Innifalið: Flug með
sköttum, hótel í 3 nætur, íslensk fararstjórn
og miði á leikinn.

Tónleikar
George Michael
27.–29. nóv.
69.900 kr.
Golf
Bonalba, Alicante
Valfrjálst
Verð frá 69.900 kr.
Sérferð
Berlín í jólaundirbúningi
24.–27. nóv.
51.900 kr.
Fótbolti
Fulham–Arsenal
29.–30. nóv.
49.900 kr.
Fótbolti
Man. Utd.–Man. City
8.–10. des.
64.900 kr.
Sérferð
Aðventuferð til Trier
8.–11. des.
59.900 kr.
Í Trier er öllu til tjaldað um aðventuna:
Dásamlegur jólamarkaður þar sem hægt er
að versla fallega muni og gæða sér á ekta
jólaglögg og jólakökum. Jólaskreytingar,
jólaljós og hagstætt verðlag. Innifalið: Flug
með sköttum, gisting á 5 stjörnu hóteli í 2
nætur, skoðunarferð og rútuferðir.
Fótbolti
Chelsea–Arsenal
9.–11. des.
69.900 kr.
Sérferð
Aðventuferð til Berlínar
8.–11. des.
49.900 kr.
Fótbolti
Arsenal–Portsmouth
15.–17. des.
59.900 kr.
Sólarferð Alicante, Hotel Sidi San Juan
Valfrjálst
Verð frá 47.121 kr.
Öll verð miðast við að tveir séu saman í herbergi.
Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100
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að margir hafi hringt í
sig og kvartað yfir
sterkum lýsingarorðum Ásgeirs og
Arnars á innréttingum, sem í
augum leikmanns
virtust
ósköp
venjulegar.
„Smekkur manna
er misjafn og það
hefði
kannski
verið hægt að orða
þetta öðruvísi. En
)..,)4²4,)4 5MSJËNAR
MENN Ö¹TTARINS ¶ËRUNN
(ÎGNADËTTIR .ADIA "AN
INE OG !RNAR 'AUTI

svona tala strákarnir bara saman,
þetta eru þeirra karakterar,“ segir
hún en bætir við að eftir á að
hyggja hafi þeir ef til vill gengið
of langt. „Við pródúsentinn og
klipparinn vorum á báðum áttum
fyrir þáttinn og hugsuðum með
okkur að kannski væri þetta fullgróft. Við klipptum þetta hins
vegar til og ákváðum að senda
þetta í loftið. Okkur óraði hins
vegar ekki fyrir afleiðingunum.“
Þórunn býst við að brugðist
verði við athugasemdum sem þættinum hafa borist. „Hvernig sem
það verður. Það hafa svo margir
hringt að við verðum að gera eitthvað.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

&2¡44)2 !& &«,+)
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¹ &JÎRUKR¹NNI EN ÖANGAÈ HYGGST
HANN STEFNA ÎLLUM (AFNFIRÈINGUM
F¾DDUM  EN Å ÖEIM ¹RGANGI
ERU (JÎRTUR OG FLEIRI GËÈIR
EINS OG TIL D¾MIS +RISTJ¹N
!RASON ¶ANNIG AÈ ALDREI ER
AÈ VITA NEMA MENNTAM¹LA
R¹HERRA KONA +RISTJ¹NS
¶ORGERÈUR +ATRÅN 'UNN
ARSDËTTIR F¹I ORÈ Å EYRA UM
DAGSKR¹RSTJËRA 2¹SAR  YFIR
EINU BJËRGLASI ¹ &JÎRU
KR¹NNI ¹ LAUGARDAGSKVÎLD
'RÅÈARLEGUR HITI ER REYNDAR Å (AFNAR
FIRÈI VEGNA PRËFKJÎRS 3AMFYLKINGAR Å
+RAGANUM ¶ANNIG ER 'UNNAR 3VAV
ARSSON ARGUR VEGNA AUGLÕSINGABORÈA
SEM RNI 0¹LL RNASON HEFUR KOMIÈ
FYRIR Å B¾NUM ¹ ¹BERANDI STAÈ EN
ÖEIR SL¹ST UM EFSTA S¾TI ¹ LISTA *AKOB
&RÅMANN -AGNÒSSON VILL FJËRÈA S¾TIÈ
OG FER UM MEÈ HEILA KOSNINGALEST
-OSFELLSSVEIT Å DAG (AFNARFJÎRÈUR ¹
MORGUN OG SVO
+JALARNES ¹ LAUGARDAG
!ÈALR¾ÈUMAÈUR ER *ËN
"ALDVIN (ANNIBALSSON OG
HEFUR NÒ $ANÅEL GÒST
(ARALDSSON B¾ST Å HËP
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SEM LEIKA UNDIR HJ¹
*AKOBI ¹SAMT "UBBA
OG FLEIRUM
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(AFNARFIRÈI ER LÅKLEGA 4RYGGVI (ARÈAR
SON S¹ INNMÒRAÈI OG INNVÅGÈI KRATI
SEM DREIFIR KOSNINGAB¾KLINGI VÅÈA
UM B¾ ¥ &JARÈARKAUPUM ER SAGT
AÈ MATG¾ÈINGAR SL¹IST UM ÖANN
B¾KLING VEGNA UPPSKRIFTAR SEM
FINNA M¹ ¹ BAKI HANS +ÅNVERSKUR
KJÒKLINGUR A LA 4RYGGVI EN
4RYGGVI L¾RÈI Å +ÅNA
OG SN¾DDI ÖAR EITT
SINN HUND AÈ SÎGN
'¹RUNGARNIR FR¾GU
Å (AFNARFIRÈI SEGJA
AÈ N¾R HEFÈI VERIÈ
RÒSSNESK KJÎTSÒPA Å
VON UM RÒSSNESKA
KOSNINGU
JBG

Gerðu heimildarmynd um aktívisma
Háskólanemarnir Áslaug Einarsdóttir og Garðar Stefánsson hafa
lokið við gerð heimildarmyndar
um aktívisma hjá ungu fólki á
Íslandi.
Verður myndin sýnd í framhaldsskólum og er ætlun þeirra
að vekja áhuga ungmenna á því
að hafa áhrif á samfélag sitt með
ýmiss konar aðferðum.
„Ég vann hjá Amnesty International við að skrá fólk í samtökin og segja því frá Amnesty og tók
eftir því að ungt fólk er mjög
áhugasamt um aktívisma og að
hafa áhrif á samfélagið. Það veit
bara ekki hvaða leiðir eru notaðar
og kannast ekki við hugtakið,“
segir Áslaug, sem leggur stund á
mannfræði í háskólanum, en Garðar les aftur á móti hagfræði.
„Í myndinni erum við að taka
saman hvað er að gerast í íslenskum aktívisma hjá ungu fólki og

sýna að það er hægt að fara margar leiðir til að hafa áhrif, t.d. fara í
mótmælagöngur, halda tónleika
eða skrifa bréf til stjórnvalda,“
segir Áslaug.
Aðspurð segir hún aktívisma
vera það að hafa með virkum hætti
áhrif á samfélagið. „Þetta er mjög
vítt og opið hugtak og nær yfir
margar aðgerðir. Það fer eftir
túlkun hvers og eins.“
Þau Áslaug og Garðar, sem
unnu myndina í sameiningu, sóttu
um styrk úr Nýsköpunarsjóði og
sjóði fyrir ungt fólk í Evrópu til
að vinna myndina, auk þess sem
Amnesty International styrkti
gerð hennar. Upptökur hófust í
lok maí. „Við hittum mikið af frábæru fólki sem er að gera magnaða hluti. Við fórum upp á Kárahnjúka, mættum á alls konar
samkomur og tókum viðtöl við
fullt af fólki, meðal annars með-
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limi félagsins Ísland-Palestína,
fólk úr náttúrverndarbaráttu og
félaga í Amnesty,“ segir Áslaug,
sem starfar enn í hlutastarfi hjá
samtökunum.

Plötusnúðurinn Hermigervill,
sem hefur gefið út tvær vel heppnaðar plötur, semur alla tónlistina í
myndinni. Stefnt er á frumsýningu hennar í nóvember.
FB
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Silfurskotturnar

E

inu sinni voru þrjár silfurskottur í baðkari í Vesturbænum.
Þetta voru skynsemdar skepnur
sem stóðu löngum stundum í samræðum. Þær höfðu mjög misjafnar
skoðanir á lífinu og tilverunni, ein
var trúuð, ein trúlaus en sú þriðja
var á báðum áttum.
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líf er bara fyrsta skrefið í
löngu ferli sem hefst ekki fyrir
alvöru fyrr en þegar við deyjum og
hittum guð á himnum, sagði trúaða
skottan og mændi upp í svartnættið
sem ríkti á baðinu, enda var nótt.
Kjaftæði!, fullyrti trúlausa skottan
og fussaði. Þú hefur ekkert fyrir
þér í þessu og ég kaupi ekki neitt
nema það sem hægt er að sanna með
rökum vísindanna. Sú á báðu áttunum yppti silfruðu bakinu og vissi
ekki í hvern af fjölmörgum fótum
hún ætti að stíga.
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sinni hafði silfurskottu, sem
nú var látin, tekist að skríða alla leið
að baðherbergisdyrunum. Hún hafði
staðið fyrst skotta á þröskuldinum
og skimað út yfir undurfagran gang.
Hann var upplýstur með loftljósum
frá Ikea og eldgömul saumavél, sem
nú hafði fengið nýtt hlutverk og var
notuð sem borð, stóð við vegg. Víðförla silfurskottan hætti sér ekki
lengra því hún heyrði ógnvekjandi
þrusk og hraðaði sér heim í baðkarið. Þegar skottan kom til baka var
henni fagnað sem hetju og sögur
hennar af furðunum handan þröskuldsins voru notaðar sem undirstöður vísindakenninga um alheiminn.

¡' bara trúi því ekki að þetta hangs
hérna í baðkarinu étandi húðflögur
og drasl sé það eina sem bíður okkar,
hélt sú trúaða áfram. Ég hef engar
sannanir fyrir þessu nema fornar
ristur í niðurfallinu, en það er nóg
fyrir mig. Mér finnst þetta bara eitthvað svo tilgangslaust og lélegt annars. Og ef ég hefði ekki trúna á
himnaríki er ég ansi hrædd um að
ég myndi leggjast í þunglyndi eða
jafnvel saurlifnað, því ef það er ekkert meira en þetta, hvers vegna ætti
ég þá ekki að sleppa fram af mér
beislinu?
¶²
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voru samræðurnar ekki
því ég átti leið inn á bað, kexruglaður af draumabulli og alveg í spreng,
og var ekki lengi að skola déskotans
silfurskottunum niður með sturtuhausnum.
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verður náttúrulega að leggja
siðferðilegar mælistikur á lífið og
getur það alveg þótt það sé ekki einhver ímynduð súpervera að passa
upp á þig, sagði trúlausa skottan og
færðist öll í aukana. Nú var sú sem
var á báðum áttum farin að ókyrrast
að lagði loks orð í belg: Er ekki bara
best að hugsa um það sem máli
skiptir og við vitum eitthvað um, til
dæmis það að lifa lífinu lifandi og
vera góðar við aðrar skottur?
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