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Sjóræningjaafli af Reykjaneshrygg í eigu Landsbankans
Tvisvar hefur Landsbanki Íslands veitt afurðalán út á afla sem er ólöglega veiddur. Erfitt að vita hvað verið
er að fjármagna segir framkvæmdastjóri Norður-Atlantshafs fiskveiðinefndarinnar.
6%)¨!2 Landsbanki Íslands er
skráður eigandi afla af ólöglega
veiddum karfa sem landað var úr
skipinu Thorgull í Hong Kong
þann 17. október síðastliðinn samkvæmt skýrslu sem Fréttablaðið
hefur undir höndum. Svipað tilvik
kom upp í september þar sem
Landsbankinn var skráður eigandi
ólöglegs afla flutningaskipsins
Polestar sem einnig var landað í
Hong Kong.
Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans, segir fréttir
af þessu hafa komið þeim á óvart.
„Við erum með þá þjónustu hjá
Landsbankanum að við veitum
afurðalán út á birgðir til þeirra
sem kaupa og selja fiskinn, ekki til
þeirra sem eru að veiða. Aflinn er
á okkar nafni til að tryggja að við

höfum hald í vörunni.“
Afli Thorgull var veiddur á
Reykjaneshrygg
af
skipinu
Pavlovsk, sem er undir eftirliti
Norður-Atlantshafs
fiskveiðinefndarinnar,
NEAFC.
Þegar
Pavlovsk lagði að bryggju í Eistlandi 23. október síðastliðinn leiddi
eftirlit í ljós að um 230 tonnum var
umskipað yfir í Thorgull 27.
ágúst.
Að sögn Kjartans Höydal, framkvæmdastjóra NEAFC
hefur
fánaríkið, sem er Bahamaeyjar í
tilviki Thorgull, og norskir eigendur skipsins brugðist skjótt við
athugasemdum nefndarinnar.
Höydal segir nefndina aðallega
eiga samskipti við fánaríki og það
sé stjórnvalda í hverju ríki að eiga
við þá sem fjármagna ólöglegar

3*«2.).'*!6%)¨!2  MYNDINNI SÁST
FLUTNINGASKIPIÈ 0OLESTAR

veiðar. „En það er í sjálfu sér ekkert ólöglegt við það. Vandamálið
er að þeir sem fjármagna veiðar
vita yfirleitt ekki hvað þeir eru að
fjármagna.“
Eftir að þetta kom upp í fyrra
skiptið breytti Landsbankinn lánasamningum á þann hátt að yrðu
menn uppvísir að kaupum á ólög-

&«,+ 

Rauð nef fyrir
gott málefni

(ETJULEG BAR¹TTA &RAM
GEGN 'UMMERSBACH
DUGÈI EKKI TIL 'UÈJËN
6ALUR 3IGURÈSSON VAR
MARKAH¾STUR ¶JËÈ
VERJANNA

3®&.5. Fyrsti desember næstkomandi verður Dagur rauða
nefsins. Rauð nef verða seld er
nær dregur deginum og þriggja
tíma söfnunarútsending verður
síðan 1. desember á Stöð tvö þar
sem landslið grínara mun kitla
hláturtaugar landsmanna.
Markmið söfnunarinnar er að
safna heimsforeldrum sem greiða
mánaðarlegt framlag til hjálparstarfs Unicef að sögn Stefáns
Inga Stefánssonar, framkvæmdastjóra Unicef á Íslandi.
„Hugmyndin að Degi rauða
nefsins var að nota rautt nef til
þess að hvetja fólk til að styðja
málefni barna.“
Dagur rauða nefsins er eftir
breskri fyrirmynd þar sem breskir
grínarar troða upp og safna fyrir
gott málefni annað hvert ár.
SDG
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legum afla yrði samningnum rift,
til þess að menn væru ekki að
lenda í þessu grandalausir að sögn
Sigurjóns.
„Auðvitað viljum við ekki að
það sé verið að stunda viðskipti
með þessum hætti. Það eru hagsmunir þessa banka að allt sé heiðarlegt. Og það eru hagsmunir
okkar sem Íslendinga að það sé
rétt að þessum málum staðið.“
Stefán Ásmundsson, skrifstofustjóri í sjávarútvegsráðuneytinu,
segir afar sjaldgæft að íslensk fyrirtæki tengist sjóræningjaveiðum.
Stefán segir allsherjarúttekt á
þessum málum vera í gangi í sjávarútvegsráðuneytinu. Stefán útilokar ekki að frumvarp um þessi
mál verði lagt fram á yfirstandandi þingi.
SDG

$AGUR RAUÈA NEFSINS

&RAM TAPAÈI Å ¶ÕSKALANDI
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,ÎGREGLAN ¹ !KUREYRI RANNSAKAR KYNFERÈISBROT GEGN  ¹RA STÒLKU

og dekur
í dagsins önn

www.meistarinn.is

,®'2%',5-, Lögreglan á Akureyri rannsakar nú

mál meints barnaníðings gegn tíu ára telpu. Hann
var tekinn til yfirheyrslu fyrr í vikunni og mun
hafa játað sök, samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins.
Aðdragandi þess að athæfið komst upp var sá að
telpan sem um ræðir brotnaði saman á heimili sínu
síðastliðinn föstudag. Hún tjáði móður sinni að hún
byggi yfir leyndarmáli, sem hún mætti ekki tala
um. Fyrir fortölur leysti hún frá skjóðunni og sagði
frá því að tilgreindur maður hefði gert tiltekna
hluti við sig. Talið er að brotin hafi staðið yfir svo
vikum, jafnvel mánuðum skipti. Fulltrúar Barna-

húss fóru norður til Akureyrar í fyrradag og
ræddu við stúlkuna.
Lögreglunni á Akureyri var þegar gert viðvart
og hóf hún þegar að rannsaka málið. Maðurinn var
handtekinn á vinnustað sínum og færður til
yfirheyrslu síðastliðinn þriðjudag, þar sem hann
játaði það sem litla stúlkan hafði greint frá.
Honum var sleppt við svo búið. Lögreglan gerði
húsleit, bæði heima hjá manninum og á vinnustað
hans. Tölvubúnaður hans er til rannsóknar hjá
lögreglunni. Daníel Snorrason rannsóknarlögreglumaður á Akureyri kvaðst ekki vilja tjá sig um
málið á þessu stigi.
JSS
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3VEITARSTJËRI $ALABYGGÈAR KREFST ÒRBËTA OG GEFUR FREST

%FLING STÁTTARFÁLAG

Horuð hross án skjóls og fóðurs

Heldur fundi
fyrir Pólverja

$µ2!(!,$ Tveimur mönnum sem

eiga á annan tug hrossa á jörð í
Dalabyggð hefur verið gert að
bæta fóðrun hrossa sinna þar sem
búfjáreftirlitsmaður og héraðsdýralæknir telja hana með öllu
óviðunandi. Í bréfi til sveitarstjóra segja þeir hrossin hafa
verið orðin ansi aflögð og „sérstaklega voru trippi í hópnum
orðin horuð“. Sveitarstjóri hefur
gefið eigendum frest fram á mánudag til úrbóta.
Eigendur
hrossanna,
sem
búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu, hafa ekki farið að lögum um
búfjárhald, að sögn Gunnólfs Lárussonar sveitarstjóra. Samkvæmt

Ríkir karlaveldi innan nemendafélaga framhaldsskólanna?
«J¹ ÖVÅ MIÈUR %N ÖAÈ STENDUR TIL
BËTA
3TÒLKUR GEGNA EINUNGIS FORMENNSKU Å
NEMENDAFÁLÎGUM FJËRÈA HVERS FRAM
HALDSSKËLA ¶ETTA ER MEÈAL ÖESS SEM
KEMUR FRAM Å -! RITGERÈ (ÎNNU "JARGAR
6ILHJ¹LMSDËTTUR b¡G FÁKK ALLTAF HVATNINGU
LEIÈTOGAYNJUR Å FRAMHALDSSKËLUMm

(2/33 6)¨ 45''5.! ¶EIM SEM HALDA
HROSS ¹ EYÈIJÎRÈUM BER SKYLDA TIL AÈ
SKIPA TILSJËNARMANN OG HAFA ¹ STAÈNUM
N¾GT FËÈUR OG SKJËL

þeim þarf að vera með skipaðan
tilsjónarmann með eyðijörðum,

sem sveitarstjórn hefur samþykkt, til að halda búfé á þeim.
Sveitarstjórn hefur farið þess á
leit við jarðeigendurna en þeir
hafa ekki orðið við þeim tilmælum.
Auk holdafars hrossanna bentu
búfjáreftirlitsmaður og héraðsdýralæknir á að þau þyrftu að
hafa sómasamlegt fóður og húsaskjól í vetur, en hvorugt mun fyrir
hendi nú. Ella verði hrossin annaðhvort seld hæstbjóðanda eða
komið í sláturhús. Jafnframt
benda þeir á að girðingar umhverfis jörðina séu mjög lélegar og þess
dæmi að hrossin hafi sloppið upp á
Vesturlandsveg.
JSS

Sátt um meginefni
fjölmiðlafrumvarps
+9.,¥& $ANIR HAFA TEKIÈ SAMAN HVERSU

Stjórnarandstaðan er hlynnt nýju frumvarpi um fjölmiðla. Í því er kveðið á
um að enginn megi eiga meira en fjórðungshlut í fjölmiðli með ráðandi stöðu.
Menntamálaráðherra segir fjölmiðlafyrirtækin þurfa að laga sig að því.

MARGIR DEYJA ÒR ËVÎRÈU KYNLÅFI ¹ ¹RI

 $ANIR DEYJA ¹ ¹RI

Óvarið kynlíf
er banvænt

34*«2.-, „Það hefur náðst pólit-

$!.-®2+ Á hverju ári eru 10.000
Danir lagðir inn á sjúkrahús og
300 deyja eftir að hafa stundað
óvarið kynlíf, kemur fram í frétt
Politiken. Lýðheilsustöð Danmerkur tók saman tölurnar sem sýna að
hálft prósent allra dauðsfalla í
landinu má rekja til sjúkdóma sem
smitast í gegnum óvarið kynlíf.
Athygli vekur að slíkt kynlíf
virðist mun hættulegra konum en
körlum, því þrisvar sinnum fleiri
konur deyja vegna þess en karlar.
Flestir karlar deyja úr eyðni, en
konur úr legkrabbameini og þær
konur sem fá eyðni deyja fyrr en
karlar með sama sjúkdóm.
SMK

2ÒSSAR H¾KKA VERÈ ¹ GASI

Georgíumenn
borgi tvöfalt
2²33,!.$ !0 Ráðamenn ríkisrek-

ins gasfyrirtækis í Rússlandi,
Gazprom, tilkynntu í gær að þeir
myndu meira en tvöfalda verð á
gasi sem þeir selja til nágrannaríkisins, Georgíu.
Utanríkisráðherra Georgíu,
Bela Bezhuashvili, tilkynnti á
blaðamannafundi að hann hefði þó
fengið loforð um að Rússar myndu
ekki loka á gasflutning til landsins,
líkt og þeir gerðu við Úkraínu fyrr
á þessu ári. Samskiptin milli
Georgíu og Rússlands hafa verið
afar stirð undanfarið, og bætir
þessi ákvörðun líklega ekki ástandið.
SMK

ísk sátt um meginlínurnar,“ segir
Kolbrún Halldórsdóttir, þingmaður Vinstri grænna, um fjölmiðlafrumvarpið sem menntamálaráðherra mælti fyrir á Alþingi í gær.
Kolbrún segir pólitísk átök að
baki, þau hafi farið fram innan
nefndarinnar sem vann skýrslu
um fjölmiðla en frumvarpið er
byggt á henni.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
formaður
Samfylkingarinnar,
segir að náðst hafi þokkaleg niðurstaða í málinu og að mikilvæg
ákvæði um dreifiveitur og gagnsæi í eignarhaldi séu í frumvarpinu.
Hún segir skorður við eignarhaldi sanngjarnar og telur ekki að
brjóta þurfi fjölmiðlafyrirtækin
upp. „Auðvitað má deila um hvert
hlutfallið eigi að vera en ég tel að
meðalhófs sé gætt og að fjölmiðlafyrirtækin geti lifað við þetta.“
Þótt Magnús Þór Hafsteinsson,
þingmaður Frjálslynda flokksins,
sé sammála meginlínunum útilokar hann ekki, frekar en Kolbrún
og Ingibjörg Sólrún, að frumvarpið kunni ekki að breytast í meðförum menntamálanefndar. Hann
segir að tiltölulega einfalt hafi
verið að ná sátt í fjölmiðlanefndinni og að ríkisstjórnin hefði betur
stýrt málinu í slíkan farveg haustið 2003. „Þá hefði samfélagið
sloppið við þessa tilgangslausustu
umræðu sem farið hefur fram á
Íslandi,“ segir Magnús Þór og á
þar við átökin um fjölmiðlalögin
hin fyrstu 2004.
Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra segir

Angist og gleði
bernskunnar
Jón Gnarr: Indjáninn
- skálduð ævisaga
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6)..5-!2+!¨52 Efling stéttarfélag stendur fyrir kynningarfundum fyrir Pólverja í byggingariðnaði og er meiningin að
kynna þeim réttindi þeirra og
skyldur á íslenskum vinnumarkaði.
Tryggvi Marteinsson,
þjónustufulltrúi hjá Eflingu,
segir að stefnt sé að því að fá
alla Pólverjana tólf hundruð,
sem starfa í byggingariðnaði hér
á landi, á slíkan kynningarfund.
Búið er að senda út boðsbréf
til fyrstu Pólverjanna og var
óformlegur fundur haldinn með
þeim nýlega. Pólskur túlkur
verður á hverjum fundi.
GHS

(REIÈAR -¹R 3IGURÈSSON

Umfjöllunin
ekki svaraverð
&*®,-)¨,!2 „Umfjöllun blaðsins er

í raun ekki svaraverð“, segir
Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri
KB banka, um
skrif Ekstra
blaðsins um
íslenskt
viðskiptalíf að
undanförnu.
Hreiðar segir
að umsvif
Íslendinga í
Danmörku séu
orðin veruleg
(2%)¨!2 -2
og hafi aukist
3)'52¨33/.
mjög á stuttum
tíma. „Það er líklega þessi snögga
framganga sem veldur þessu“,
ályktar Hreiðar.
Hreiðar telur að skrif Ekstra
blaðsins muni ekki hafa neikvæð
áhrif á rekstur fyrirtækisins í
Danmörku eða annars staðar.
„Það var fyrirsögn hjá TV2 þar
sem þessu var líkt við storm í
vatnsglasi. Það er kannski besta
lýsingin.“
SH¹

&RAKKAR UM FJÎLDAMORÈ

Leynd aflétt af
Rúandaskjölum
&2!++,!.$ Franska ríkisstjórnin

-,4 &92)2 &*®,-)¨,!&25-6!20).5 ¶ORGERÈUR +ATRÅN 'UNNARSDËTTIR MENNTAM¹LA

R¹ÈHERRA SEGIR MEIRI S¹TT RÅKJA ¹ ÖINGI UM FJÎLMIÈLAFRUMVARPIÈ EN HÒN HAFI BÒIST VIÈ
-¹LIÈ HAFI ¹ SÅNUM TÅMA LEITT TIL STJËRNSKIPULEGRAR KRÅSU EN SÁ NÒ KOMIÈ Å NÕJAN FARVEG
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

sáttina í raun meiri en hún hafi
búist við og sjáist það ekki síst á
því að meirihluti umræðunnar á
þingi í gær snerist um gamla
frumvarpið og Ríkisútvarpið.
„Þetta er mjög viðkvæmt mál sem
leiddi til stjórnskipulegrar krísu á
sínum tíma en nú er það komið í
nýjan farveg,“ segir Þorgerður
Katrín. Um áhrif eignarhlutaákvæðisins á fjölmiðlafyrirtækin
segir Þorgerður að þau verði að

laga sig að því. „Stór eigandi að
fjölmiðlum lagði til að eignarhaldið miðaðist við 25 prósent og það
er það sem við erum að ræða
um.“
Í ræðu sinni staldraði Ingibjörg
Sólrún við frumvarpið frá 2004 og
sagði himin og haf skilja það og
nýja frumvarpið. „Það er ekki
hægt að líta öðru vísi á en að menn
hafi verið að reyna að brjóta niður
365 fjölmiðla. Þetta var aðför.“

hefur ákveðið að aflétta leynd af
skjölum um þjóðarmorðin í
Rúanda árið 1994, eftir að franski
herinn var kærður fyrir að taka
þátt í þeim. Þetta kom fram á
fréttavef BBC í gær.
Verða 105 skjöl send til
dómara, sem ætlað er að rannsaka þessar ásakanir fjögurra
manna sem lifðu ofbeldið af.
Um 800.000 manns voru myrtir
á 100 dögum í ofbeldisöldunni
sem öfgasinnaðir hútú-menn
beindu gegn tútsum og hófsömum
hútúum. Segja hinir eftirlifandi
að franskir hermenn hafi nauðgað
og myrt fólk, sem og hleypt
morðingjum inn í flóttamannabúðir.
SMK

3AMEINING  MIÈLA OG 3KJ¹SINS

Ari Edwald segir sameiningu
geta verið mjög skynsamlega
&*®,-)¨,!2 Ari Edwald, forstjóri
365 miðla, segir að engar formlegar viðræður hafi farið fram á milli
fyrirtækisins og Skjásins um sameiningu fyrirtækjanna.
Ari neitar því hins vegar ekki
að aðstandendur fyrirtækjanna
hafi ,,kastað þeirri hugmynd á
milli sín“ að sameining þeirra
gæti verið skynsamleg.
,,Ég held að allir sem þekkja til
þessara tveggja fyrirtækja geti
verið sammála um að sameining
þeirra sé mjög skynsamleg, þó að
ýmis ljón séu í veginum. Enda má
segja að hugmyndin sem slík hafi
oft skotið upp kollinum frá stofnun Skjásins,“ segir Ari.
Að sögn Ara er helstu fyrir-

stöður sameiningarinnar að eigendur fyrirtækjanna þurfi að
máta saman hagsmuni sína áður
en formlegar viðræður um hana
fara fram, auk þess sem samkeppnisftirlitið kynni að hafa
skoðanir á henni. Ari telur jafnframt að þessar fyrirstöður ættu
ekki að þurfa að koma í veg fyrir
sameiningu fyrirtækjanna ef forsvarsmenn þeirra komast að samkomulagi um hana. Hann bætir
því við að sameiningin sé hins
vegar aðeins hugmynd um þessar
mundir.
Magnús Ragnarsson, sjónvarpsstjóri Skjásins, vildi ekki tjá
sig um málið þegar Fréttablaðið
hafði samband við hann.
IFV

!2) %$7!,$ &ORSTJËRI  SEGIR ENGAR

FORMLEGAR VIÈR¾ÈURm HAFA ¹TT SÁR
STAÈ UM SAMEININGU FYRIRT¾KISINS OG
3KJ¹SINS

KOMIN Í
VERSLANIR!

Ungur og bláeygur íslenskufræðingur heldur
til náms í Danmörku og hittir þar landa sinn,
gamlan prófessor. Prófessorinn býr yfir
skelfilegu leyndarmáli sem leiðir hann og
lærisvein hans í mikla háskaför um þvera
Evrópu – þar sem mannslíf eru léttvæg fundin.

Ný skáldsaga eftir Arnald Indriðason, vinsælasta rithöfund þjóðarinnar.
Bækur Arnaldar njóta vaxandi vinsælda um heim allan og hefur enginn
íslenskur rithöfundur nokkru sinni náð slíkri útbreiðslu. Arnaldur hlaut á
síðasta ári Gullrýtinginn, virtustu glæpasagnaverðlaun heims.

edda.is
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&IMMT¹N ¹RA BAR¹TTU .ORÈUR !TLANTSHAFSLAXASJËÈSINS GEGN REKNETAVEIÈI ¹ LAXI LOKIÈ

&JÎGUR FÅKNIEFNAM¹L

Netaveiðum við Írland hætt

Fíkniefnin voru
ætluð til sölu

5-(6%2&)3-, Ríkisstjórn Írlands
hefur ákveðið að taka fyrir allar
reknetaveiðar á laxi við strendur
landsins. Lagt er til algjört bann
við reknetaveiðum á laxi frá næstu
áramótum og að 30 milljónum
evra verði varið til að bæta 877
sjómönnum upp þann tekjumissi
sem þeir hljóta af banninu. Þetta
er mikill sigur fyrir Orra Vigfússon, formann Norður-Atlantshafslaxasjóðsins (NASF), sem hefur
lengi barist fyrir upptöku netanna.
„Ég hef verið þarna með annan
fótinn í fjórtán ár og hef hitt alla
sjávarútvegsráðherrana frá 1991.
Það má segja að verkefni sjóðsins
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segir að NASF þurfi að beita sér
fyrir því að hafa gott eftirlit með
framkvæmd bannsins á næstu
árum.
Bann við reknetaveiðum Íra
kemur mörgum laxastofnum til
góða. „Þetta er lax sem gengur frá
Frakklandi, Spáni og Þýskalandi.
Hér er verið að opna fyrir þann
möguleika að endurreisa marga
laxastofna í Evrópu sem ekki
hefur verið hægt að gera til þessa
vegna þessara veiða,“ segir Orri.
Næstu verkefni NASF er að
fylgjast með að banninu við Írland
verði framfylgt og uppræta laxveiðar í sjó við Noreg, sem eru
þær síðustu í Evrópu.
SH¹

"!2)34 &92)2 ,!8).. (ÁR ER /RRI
6IGFÒSSON ¹ BÅLPALLI FYRIR UTAN LANDSFUND
ST¾RSTA STJËRNM¹LAFLOKKS ¥RLANDS &IANNA
&AIL
-9.$/6

sé nú að mestu lokið því nú hefur
verið tekið fyrir nær alla netaveiði í sjó. Hlutur Íra var mjög
stór svo þetta er stórsigur.“ Orri

Kosningabaráttan í Bandaríkjunum er að ná hámarki. Stríðið í Írak er sem fyrr
mest áberandi af kosningamálunum, en umdeild ummæli Johns Kerrys um
bandaríska hermenn hafa dregið að sér athyglina í þessari viku.
7!3().'4/.

'2.) +!2,).. ,AGT ER TIL AÈ GR¾NA
KONAN VERÈI ¹ FIMM ¹BERANDI STÎÈUM Å
2EYKJAVÅK
&2¡44!",!¨)¨0*%452

4ILLAGA LÎGÈ FRAM HJ¹ BORGINNI

Kona í karls
stað á ljósum
34*«2.3µ3,! Tillaga um að
gangbrautarljós sýni konu en
ekki karl á fimm stöðum í
borginni var lögð fram í mannréttindanefnd Reykjavíkurborgar
á miðvikudaginn af Bryndísi
Ísfold Hlöðversdóttur, fulltrúa
Samfylkingarinnar í nefndinni.
Í greinargerð sem fylgdi
tillögunni var bent á að skilaboð
táknmynda geti haft áhrif á
viðhorf fólks og upplifun af
samfélagi sínu. Tillögunni var
vísað til borgarráðs til frekari
umræðu að sögn Bryndísar sem
sagði henni hafa verið vel tekið í
nefndinni.
SDG

36¥¶*«¨
"ÎRN OG TÎLVUR
3¾NSK BÎRN EYÈA NÒ MUN MEIRI TÅMA
¹ NETINU EN ÖAU GERÈU FYRIR EINGÎNGU
¹RI SÅÈAN KEMUR FRAM Å TÎLUM NÕRRAR
RANNSËKNAR SEM GERÈ VAR ¹ VEGUM
S¾NSKA RÅKISINS 3ÁRSTAKLEGA ER AUKN
INGIN MIKIL MEÈAL BARNA ¹ ALDRINUM
NÅU TIL TËLF ¹RA EN  PRËSENT ÖEIRRA
FARA DAGLEGA ¹ NETIÈ MIÈAÈ VIÈ 
PRËSENT ÖEIRRA FYRIR ¹RI

komu til kasta lögreglunnar í
Kópavogi í fyrrinótt. Við húsleit á
höfuðborgarsvæðinu fannst
nokkuð magn af hassi, e-töflum
og maríjúana og var tvítugur
karlmaður handtekinn á staðnum.
Fíkniefnin voru vafin í söluumbúðir og viðurkenndi karlmaðurinn að þau væru ætluð til sölu.
Manninum var sleppt að loknum
yfirheyrslum en málið er í
rannsókn.
Þá komu upp þrjú minni háttar
fíkniefnamál við götutékk og voru
þrír aðilar handteknir en látnir
lausir að loknum yfirheyrslum.
Þau mál teljast upplýst.
HS

.ÕR FORSETI .ORÈURLANDAR¹ÈS

Kerry baðst forláts
!0
Vandræðaleg
uppákoma hjá Demókrataflokknum setti svip sinn á kosningabaráttuna í Bandaríkjunum nú í vikunni, en kosningar verða á
þriðjudaginn í næstu viku. John F.
Kerry, sem bauð sig fram á móti
Bush í forsetakosningunum fyrir
tveimur árum, baðst í gær afsökunar á ummælum sínum um
bandaríska
hermenn,
sem
repúblikönum og sumum demókrötum þóttu vera niðrandi.
Kerry sagði ummælin reyndar
hafa verið „mistúlkuð“ og vonaðist til þess að þau drægju ekki
athyglina frá öðru sem máli skiptir í aðdraganda kosninganna. Þau
hafi einungis verið misheppnaður
brandari. Hins vegar sagðist hann
innilega iðrast ummælanna og bað
alla bandaríska hermenn, fjölskyldur þeirra og þjóðina alla
afsökunar.
Ummælin umdeildu féllu á
fundi með háskólanemum í Kaliforníu á mánudaginn. Hann hvatti
stúdentana til þess að sinna náminu vel, að öðrum kosti gætu þeir á
endanum orðið „fastir í Írak“, og
þótti með þessu gefa í skyn að þeir
sem legðu fyrir sig hermennsku
væru verri námsmenn.
Stríðið í Írak hefur verið mest
áberandi kosningamálið undanfarnar vikur og virðist ætla að
kosta Repúblikanaflokkinn töluvert fylgi.
Skoðanakannanir hafa undanfarið bent til þess að Repúblikanaflokkurinn muni missa meirihluta
sinn, annaðhvort í báðum þingdeildum eða annarri þeirra. Fari
svo, þá verður George W. Bush
forseti illa staddur síðustu tvö árin
í þessu valdamikla embætti, þar
sem hann þyrfti jafnan á stuðningi
andstæðinga sinna að halda til þess
að koma málum í gegnum þingið.

,®'2%',5-, Fjögur fíkniefnamál

Áhersla á
norðurslóðir
+!50-!..!(®&. Norski þingmað-

urinn Dagfinn Høybraten var í
gær kjörinn forseti Norðurlandaráðs.
Hann segist meðal annars vilja
beina sjónum norræns samstarfs
að málefnum
norðurslóða,
bæði gagnvart
Evrópusambandinu, Bandaríkjunum og
Rússlandi.
Noregur tekur á
næsta ári einnig
$!'&)..
við formennsku í
(°*"2!4%.
Norðurskautsráðinu – reyndar munu Norðurlönd gegna þeirri formennsku
hvert á eftir öðru næstu sex ár –
og það vill Høybraten nýta til að
hámarka árangur í þessum
málaflokki.
Høybraten er formaður
Kristilega þjóðarflokksins í
Noregi og var félagsmálaráðherra í síðustu stjórn KjellMagne Bondevik. Hann er mikill
áhugamaður um hestamennsku
og á þrjá íslenska hesta.
AA

2EYKJAVÅK

Leigubílar á
strætóbrautir
&/23%4).. 3%')34 3)'526)33 "USH ER ¹ FERÈ OG FLUGI MILLI KOSNINGAFUNDA ÖESSA

DAGANA ¶ARNA ER HANN AÈ LEGGJA AF STAÈ FR¹ 7ASHINGTON VESTUR ¹ BËGINN TIL .EVADA
-ONTANA OG -ISSOURI
&2¡44!",!¨)¨!0

landið síðustu dagana.
„Ég trúi því ekki að þetta sé
búið fyrr en allir eru búnir að
kjósa,“ sagði Bush og virtist vongóður. „Og ég trúi því að fólk hafi
áhyggjur af því hvað það borgar
mikið í skatta, og ég veit að margir hafa áhyggjur af því hvort landið sé varið gegn árásum eða ekki.“

Bush sagðist hins vegar í gær
vera sannfærður um að Repúblikanaflokkurinn héldi meirihluta
sínum í báðum þingdeildum. Hann
hélt síðan frá Washington vestur á
bóginn þar sem hann ætlaði að
koma fram á kosningafundum, en
bæði Bush forseti og Laura eiginkona hans hafa mætt á fjölmarga
kosningafundi vítt og breitt um

GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

3!-'®.'52 Leigubílar í akstri
með farþega fá framvegis
forgang á aðra bílaumferð á
götum borgarinnar. Framkvæmdaráð Reykjavíkur hefur
samþykkt að leigubílum sé
heimilt að aka á sérakreinum
strætisvagna þar sem þær eru,
til dæmis á Miklubraut í
Reykjavík.
Það skilyrði er sett að
leigubílar nýti eingöngu akreinarnar þegar um farþegaflutninga
gegn gjaldi er að ræða. Ákvörðun þessi var tekin að fenginni
umsögn lögreglustjórans í
Reykjavík.
GAR
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'UÈLAUGUR ¶ËR ¶ËRÈARSON SAGÈUR HAFA VERIÈ MEÈ BETRI FLOKKSSKR¹ EN AÈRIR FRAMBJËÈENDUR Å PRËFKJÎRI FLOKKSINS

Fundað um flokksskrár Sjálfstæðisflokks
Framkvæmdastjórn
Sjálfstæðisflokksins mun taka
fyrir deilur um flokksskrár Sjálfstæðisflokksins á fundi á mánudagsmorgun. Engra tíðinda er að
vænta frá flokknum fyrr en eftir
þann fund samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins. Gísli Freyr Valdórsson starfsmaður Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarkosningunum síðastliðið vor heldur því
fram að að kosningaskrifstofa
Guðlaugs Þórs Þórðarsonar hafi
ein haft aðgang að flokksskrá
sjálfstæðismanna sem var uppfærð fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor.
Gísli, sem var kosningastjóri

34*«2.-,

Vilt þú að Landsvirkjun verði
einkavædd?
*¹
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Eru jólainnkaup hafin á þínu
heimili?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

3TARFSGREINASAMBANDIÈ

Karlar með 42
prósenta hærri
laun en konur
6)..5-!2+!¨52 Heildarlaun karla
sem eru félagar innan Starfsgreinasambandsins eru að
meðaltali rúmlega 42 prósentum
hærri en laun kvenna í sömu
félögum. Þetta kemur fram í
könnun sem Capacent Gallup
vann í haust.
Meðalvinnutími hjá fólki í
fullu starfi er ríflega 51 stund á
viku og hefur vinnustundum
fjölgað um eina á viku frá árinu
1998 en vinnutími hefur almennt
styst um tvær stundir. Þetta
kemur fram á heimasíðu Starfsgreinasambandsins.
Meðalheildarlaun fólks í fullu
starfi eru 245 þúsund krónur, eða
276 þúsund hjá körlum og 194
þúsund hjá konum. Karlar vinna
að meðaltali 55,3 stundir á viku
en konur um tíu stundum minna,
eða 44,6 stundir.
Meðalyfirvinnustundir á
landinu öllu eru ríflega ellefu
stundir á viku.
GHS

6ERKALÕÈSFÁLAG !KRANESS

Pólverji fær
greitt að fullu
6)..5-!2+!¨52 Verkalýðsfélag

Akraness telur að rúmlega 174
þúsund krónur vanti upp á að
laun pólsks verkamanns nái þeim
lágmarkslaunum eftir þriggja
mánaða vinnu. Félagið hefur að
undanförnu verið að aðstoða
Pólverjann við að leita réttar síns
hjá fyrirtækinu.
Pólverjinn leitaði ekki til
félagsins fyrr en eftir að hann
hætti störfum hjá fyrirtækinu af
ótta við að missa vinnuna. Í frétt
á vef félagsins kemur fram að
vinnuveitandinn hafi fallist á að
greiða Pólverjanum að fullu en
hann hafi áður talið sig vera að
gera vel við hann.
GHS

Birgis Ármannssonar í prófkjöri
síðustu helgar, segir að gildra sem
hann hafi lagt fyrir stuðningsmenn Guðlaugs þegar skrárnar
voru uppfærðar styrki skoðun
hans. Þá breytti hann númerum
hjá félögum sínum. „Það var einungis hringt í okkur frá Guðlaugi
Þór.“
Í yfirlýsingu sem Guðlaugur
Þór Þórðarson sendi frá sér vegna
málsins var tekið fram að ásakanir Gísla Freys hafi áður komið
fram og verið afsannaðar með
rannsókn starfsmanna Valhallar á
gögnum hans. Guðlaugur Þór vildi
ekki tjá sig opinberlega um málið
þegar Fréttablaðið leitaði til hans

6!,(®,, 3J¹LFST¾ÈISMENN DEILA UM

FLOKKSSKR¹R Å PRËFKJÎRI SÅÈUSTU HELGAR

og sagði það innanflokksmál.
Gísli segist ekki hafa komið
fram fyrr vegna þess að hann hafi
ekki viljað hafa óeðlileg áhrif á
prófkjörið. Kjartan Gunnarsson,
fráfarandi
framkvæmdastjóri

Sjálfstæðisflokksins, sagði nýverið í samtali við NFS að ef einhver
frambjóðendanna um síðustu helgi
hefði komist yfir aðra flokksskrá
en þá sem var í boði fyrir alla
frambjóðendur, þá sé það hreinn
stuldur. Honum væri þó ekki kunnugt um aðra skrá en þá sem stóð
öllum frambjóðendum til boða.
Gísli Freyr segir klárt að slík skrá
sé til. „Í nafni flokksins var hringt
í alla flokksmenn fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Þá
voru sett inn ný símanúmer og
framkvæmd góð uppfærsla í rauninni. Svo virðist vera að flokksskráin sem er síðan gefin út í haust
sé ekki jafn góð.“
ÖSJ

Kaup Íslandspósts á
Samskiptum umdeild
Sigurður Kári Kristjánsson segir kaup Íslandspósts á prentfyrirtækinu Samskiptum óþörf og til þess fallin að þenja út starfsemi ríkisins að óþörfu. Kaupin eru
hluti af framtíðaráformum Íslandspósts, segir forstjóri fyrirtækisins.
&92)24+*!+!50
Íslandspóstur,
sem er að fullu í eigu íslenska ríkisins, festi á dögunum kaup á
prentfyrirtækinu Samskiptum.
Sigurður Kári Kristjánsson,
þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
telur kaupin vanhugsuð og til þess
fallin að þenja út starfsemi
íslenska ríkisins að óþörfu.
„Íslandspóstur starfar í skjóli
einkaleyfis og ætti að einbeita sér
að starfsemi sem fellur undir eiginlegt hlutverk fyrirtækisins.
Íslandspóstur ætti því fyrst og
fremst að einbeita sér að rekstri
fyrirtækisins á grundvelli yfirlýsts hlutverks, en ekki á kaupum
á einkafyrirtækjum sem þar að
auki eru með starfsemi á allt
öðrum sviðum.“
Gengið var frá kaupunum 30.
október síðastliðinn en kaupverð
fæst ekki uppgefið, á grundvelli
samkomulags sem fyrrverandi
eigandi Samskipta, Eiríkur Víkingsson, gerði við forsvarsmenn
Íslandspósts. Fréttablaðið hefur
óskað eftir upplýsingum um kaupverðið á grundvelli upplýsingalaga, þar sem Íslandspóstur er að
fullu í eigu íslenska ríkisins.
Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri Íslandspósts, segir kaupin á
Samskiptum vera hluta af hugmyndum um eflingu fyrirtækisins
til framtíðar litið. „Kaupin á Samskiptum eru liður í framþróun
Íslandspósts. Til framtíðar litið,
ætlum við okkur að nútímavæða
starfsemi með þarfir neytenda í
huga sem taka sífelldum breytingum. Íslandspóstur er með einkaleyfi á hluta starfseminnar og við
þurfum að undirbúa fyrirtækið

Kjósum unga konu til áhrifa

3)'526). *«.33/. (LAUT VERKEFNASTYRK

&ÁLAGSSTOFNUNAR STÒDENTA

&ÁLAGSSTOFNUN STÒDENTA

Sigurvin fékk
verkefnastyrk
3492+6%)4).' Í gær var verkefnastyrkur Félagsstofnunar stúdenta
afhentur. Það var Sigurvin
Jónsson sem hlaut styrkinn fyrir
kjörsviðsritgerð sína til embættisprófs í guðfræði. Ritgerðin ber
titilinn ¿Jesúhefðin og hin
himneska sófía: Eðli og birting
spekinnar í Jakobsbréfi, Ræðuheimildinni og gyðing-kristnum
bókmenntum í ljósi hellenískra og
gyðinglegra spekihefða.¿
HS

+!50). (!.$3®,5¨ %IRÅKUR 6ÅKINGSSON FYRRVERANDI EIGANDI 3AMSKIPTA OG )NGI

MUNDUR 3IGURP¹LSSON FORSTJËRI ¥SLANDSPËSTS SJ¹ST HÁR TAKAST Å HENDUR ER GENGIÈ VAR
FR¹ KAUPUM ¹ 3AMSKIPTUM
&2¡44!",!¨)¨¥2)3254

fyrir þá breytingu þegar einkaleyfið fellur úr gildi, en stefnt er
að því að það gerist árið 2009.“
Samkvæmt opinberum upplýsingum hefur Íslandspóstur fyrst og
fremst það „hlutverk að veita
almenna sérhæfða bréfa-, pakka-

Íslandspóstur starfar í
skjóli einkaleyfis og ætti
að einbeita sér að starfsemi sem
fellur undir eiginlegt hlutverk
fyrirtækisins.
3)'52¨52 +2) +2)34*.33/.
¶).'-!¨52

og sendingaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki,“ eins og segir
orðrétt í umfjöllun Íslandspósts um
hlutverk og stefnu fyrirtækisins.

Ingimundur segir starfsemi
Samskipta falla vel að framtíðarhugmynd stjórnar Íslandspósts
um hlutverk þess. „Vettvangur
félagsins er býsna rúmt skilgreindur, samkvæmt samþykktum félagsins. Fyrirtækið er rekið
eins og hvert annað hlutafélag og
við, sem erum í forsvari fyrir fyrirtækið, verðum því alltaf að vera
opin fyrir nýjungum á sviðum sem
tengst geta okkar starfssviði.“
Hjá Samskiptum er 31 starfsmaður en velta fyrirtækisins á
síðasta ári var tæpar 300 milljónir
króna. Í stjórn Íslandspósts sitja
Björn Viðar Arnviðarson stjórnarformaður, Ellert Kristinsson, Elías
Jónatansson, Guðmundur Oddsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Lilja
Rafney Magnúsdóttir og Ólafur
Sigurðsson.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

$ÕRAVERNDUNARSAMTÎK

Safna fé á Ebay
til kaupa á hval
(6!,6%)¨!2 Dýraverndunarsamtökin WSPA í Bretlandi nota nú
eBay-uppboðsvefinn til að safna
fé til að kaupa einni langreyði líf
af þeim níu sem leyft hefur verið
að veiða. Þetta kemur fram á vef
samtakanna sem hafa komist að
því að hvalslíf kostar tæpar
þrettán milljónir króna sé miðað
við verð á hvalaafurðum á
heimsmarkaði.
Einnig kemur fram á heimasíðu samtakanna að ef ríkisstjórn
Íslands vill ekki ganga til
samninga verði fénu varið til
baráttunnar gegn hvalveiðum,
hvar sem hennar er þörf. Ekki
ætla samtökin aðeins að bjarga
einum hval heldur eins mörgum
og söfnunarféð gefur tilefni til í
framtíðinni.
SH¹

"ORGARSTJËRI SELDI HLUT 2EYKJAVÅKURBORGAR Å ,ANDSVIRKJUN FYRIR OF L¹GT VERÈ

Ekki tekið mið af
91 milljarðs verðmætamati

kynntu þér stefnumálin á www.br yndisisfold.com

Bryndís Ísfold

6. sæti

Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir býður sig fram í 6. sæti i prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík, 11. nóvember nk.

34*«2.-, Á borgarráðsfundi í
gær lögðu fulltrúar Samfylkingarinnar fram bókun um að borgarstjóri Reykjavíkur hafi selt hlut
borgarinnar í Landsvirkjun fyrir
óviðunandi verð. En hluturinn var
seldur miðað við að heildarverðmæti fyrirtækisins væri 61 milljarður.
Samkvæmt verðmætamati sem
ParX, viðskiptaráðgjöf IBM, vann
var heildarverðmæti fyrirtækisins hins vegar um 91 milljarður.
Verðið sem Reykjavíkurborg
seldi hlutinn á miðast því við að
verðmætamat fyrirtækisins sé 30
milljörðum lægra en samkvæmt
verðmætamatinu. Kaupverðið er
nánast það sama og rætt var um í
samningaviðræðum borgarinnnar

$!'52 " %''%2433/. "ORGARFULLTRÒ
INN SEGIR AÈ HLUTUR 2EYKJAVÅKURBORGAR
Å ,ANDSVIRKJUN HAFI VERIÈ SELDUR FYRIR
SM¹NARVERÈ

og ríkisins þegar slitnaði upp úr
þeim síðastliðinn janúar.
Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi, oddviti Samfylkingarinn-

ar í borgarráði, segir að í janúar
hafi allir kjörnir borgarfulltrúar
verið sammála um að þeir rúmlega 25 milljarðar sem ríkið vildi
greiða fyrir hlutinn, sem byggt
var á því mati að heildarverðmæti
fyrirtækisins væri 61 milljarður,
væri of lágt verð. Nú hefur
Reykjavíkurborg selt hlutinn fyrir
það verð án þess að tekið hafi
verið mið af 91 milljarðs verðmætamatinu.
,,Okkur óraði ekki fyrir því að
borgarstjóri myndi ekki taka mið
af nýju verðmætamati og selja
hlutinn á verði sem er fjarri því að
vera ásættanlegt,“ segir Dagur.
Fyrirspurnir fulltrúa Samfylkingarinnar verða teknar fyrir á
borgarráðsfundi í næstu viku.
IFV

6%)345 36!2)¨
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3KIP SÎKK Å AFTAKAVEÈRI Å %YSTRASALTI

.ORSKUR STARFSMAÈUR

Tveir skipverjar fórust í sjóslysi
 Hvað heitir hverfisbúðin í
Skipasundi sem átti 75 ára
afmæli á miðvikudaginn?
 Hvað heitir nýja bókin hans
Arnalds Indriðasonar?
 Hvaða íslenski listamaður
seldi verk fyrir 18 milljónir
króna á uppboði hjá Christie´s
í London á þriðjudaginn?
36®2). %25  ",3 

./2¨52,®.$
!0 Tveir fórust
þegar sænskt fraktskip sökk í
aftakaveðri á Eystrasalti seint á
miðvikudagskvöldið.
Björgunarmönnum tókst að
bjarga þrettán manns um borð í
þyrlu, en leit að fjórtánda áhafnarmeðlimnum bar ekki árangur
og er hann talinn látinn.
Þyrlan flutti alla þá sem bjargað hafði verið á sjúkrahús í Kalmar í Svíþjóð, og lést einn þeirra
þar.
Áhöfnin, sem í voru fjórir
Svíar og tíu Filippseyingar, stökk
í sjóinn þegar skipið, Finnbirch,
sökk milli Gautlands og Svíþjóðar. Aftakaveður var á svæðinu og

3+)0 3%++52 &INNBIRCH SÎKK Å %YSTRASALTI

¹ MIÈVIKUDAG

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

náðu öldurnar fimm metra hæð,
og gerði ölduhæðin björgunar-

mönnum mjög erfitt fyrir.
Um 260 tonn af olíu eru um
borð og óttast sænska landhelgisgæslan að olían leki úr skipinu,
segir á fréttavef danska blaðsins
Politiken.
Ekki er ljóst hvað olli því að
skipið sökk, en það liggur nú á 70
metra dýpi.
„Við getum bara giskað á
orsökina, við höfum ekki nægar
upplýsingar,“ sagði Jan Larsen,
forstjóri Lindholm Shipping, eiganda Finnbarch.
Skipið var á leið frá Helsinki í
Finnlandi til Árósa í Danmörku
þegar slysið varð.

Misnotaði fatlaðan í 16 ár
./2%'52 Sextíu og níu ára gamall

stuðningsfulltrúi játaði fyrir
rétti í Björgvin í Noregi í gær að
hafa kynferðislega misnotað
líkamlega fatlaðan mann í
sextán ár samfleytt. Þetta kemur
fram í norska blaðinu
Aftenposten.
Hann er sakaður um að hafa
notað sér stöðu sína til að verða
sér úti um kynlíf með fatlaða
manninum, sem er 44 ára.
„Þetta var mikið áfall. Hann
var sem einn af fjölskyldunni,“
sagði faðir fatlaða mannsins við
blaðamenn í gær.

SMK

SMK

Sátt um Siv í fyrsta
sætinu í Kraganum
Framsóknarmenn í Suðvesturkjördæmi ganga frá framboðslista sínum á auka
kjördæmisþingi á laugardag. Siv Friðleifsdóttir sækist ein eftir fyrsta sætinu en
fjórir vilja annað sætið. Framsóknarmenn eiga eitt þingsæti í kjördæminu.
34*«2.-, Siv Friðleifsdóttir, heil-

brigðis- og tryggingaráðherra, er
óskoraður leiðtogi framsóknarmanna í Suðvesturkjördæmi. Hún
gefur ein kost á sér í fyrsta sæti á
lista flokksins fyrir þingkosningarnar í vor en valið verður á listann á auka kjördæmisþingi á laugardag.
Það má heita táknrænt fyrir
styrk og stöðu Sivjar að þingið er
haldið í heimabæ hennar, Seltjarnarnesi.
Baráttan um annað sætið er á
hinn bóginn hörð og eftir því sækjast Gísli Tryggvason, Samúel Örn
Erlingsson, Una María Óskarsdóttir og Þórarinn E. Sveinsson.
Una og Þórarinn hafa bæði
verið varaþingmenn og tekið sæti
á Alþingi. Gísli hefur starfað innan
Framsóknarflokksins undanfarin
ár en Samúel vakti fyrst athygli í
stjórnmálum þegar hann tók þátt í

¶!5 3+*!34 %&4)2 34)
 S¾TI
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ARFTAKI
HARRY POTTER?
Galdrabók Salómons er
horfin og öll veröldin
í hættu ef hún kemst
í rangar hendur!

  S¾TI
 S¾TI
  S¾TI

3IV &RIÈLEIFSDËTTIR
'ÅSLI 4RYGGVASON
3AMÒEL ®RN %RLINGSSON
5NA -ARÅA «SKARSDËTTIR
¶ËRARINN % 3VEINSSON
(LINI -ELSTEÈ *ËNGEIRSSON
+RISTBJÎRG ¶ËRISDËTTIR
'UNNLEIFUR +JARTANSSON

- amazon.com

þeir varið vikunni í að kynna þingfulltrúum stefnumál sín og kosti.
Siv Friðleifsdóttir er eini þingmaður Framsóknarflokksins í Suðvesturkjördæmi en Páll Magnússon er fyrsti varamaður hennar
þetta kjörtímabilið.
Siv hefur setið á þingi síðan
1995, fyrst í Reykjaneskjördæmi.
BJORN FRETTABLADIDIS

RÚV mun fá algjöra yfirburði
Vilhjálmur Egilsson,
framkvæmdastjóri
Samtaka
atvinnulífsins, skrifar á heimasíðu
samtakanna í gær að breyting Ríkisútvarpsins í opinbert hlutafélag
muni valda því að veruleg röskun
verði á íslenskum fjölmiðlamarkaði
í heild. Vilhjálmur segir að þó að
sérstaklega sé kveðið á um fjárhagslegan aðskilnað á milli útvarpsþjónustu í almannaþágu og annars
reksturs, sé það ekki líklegt til

„Hrein skemmtun, stanslaust fjör“ – The Times

prófkjöri framsóknarmanna fyrir
bæjarstjórnarkosningarnar
í
Kópavogi í vor.
Kosningin fer þannig fram að
kosið er í hvert sæti fyrir sig og
þarf fimmtíu prósent atkvæða til
að hljóta sætið.
Um 380 eiga rétt til setu á þinginu og bárust fulltrúaskrár frambjóðendum í byrjun viku. Hafa

3AMTÎK ATVINNULÅFSINS GAGNRÕNA FRUMVARP TIL LAGA UM 2ÅKISÒTVARPIÈ OHF

&*®,-)¨,!2

Spielberg kvikmyndar

3)6 &2)¨,%)&3$«44)2 5MHVERFISR¹ÈHERRA ER ËSKORAÈUR LEIÈTOGI &RAMSËKNARMANNA Å
3UÈVESTURKJÎRD¾MI "AR¹TTAN UM ANNAÈ S¾TIÈ ER HÎRÈ
&2¡44!",!¨)¨(!2)

árangurs vegna þess að skilgreiningin sé svo rúm að hún nái yfir
langstærstan hluta starfseminnar.
„Því er hætt við að mjög þrengi að
keppinautum Ríkisútvarpsins og
það fái algjöra yfirburði á markaðnum,“ segir Vilhjálmur.
Ef frumvarpið verður að lögum
óbreytt, segir Vilhjálmur að framboð af efni verði fábreyttara og
einhæfara en nú, enda muni RÚV
fá tæpa þrjá milljarða afhenta fyr-

irhafnarlaust frá skattgreiðendum.
Á meðan þurfi önnur fyrirtæki að
leggja enn stífari mælikvarða á
arðsemi á allt sitt efnisframboð og
geta tekið takmarkaða áhættu í
sínu starfi. „Þess vegna verður
aldrei friður um Ríkisútvarpið ohf.
í fyrirhugaðri mynd,“ segir Vilhjálmur og jafnframt að heppilegra sé að RÚV starfi á sambærilegum grunni og önnur fyrirtæki á
fjölmiðlamarkaði.
SH¹

3IGURÈUR +¹RI +RISTJ¹NSSON

-ÎRÈUR RNASON

!THUGASEMDIRNAR ALVARLEGAR

(LUTVERK 2²6 ÖARF AÈ VERNDA

6IÈBRÎGÈ MÅN VIÈ SKRIFUM
6ILHJ¹LMS %GILSSONAR ERU
ÖAU AÈ LJËST ER AÈ ÖESSAR
ATHUGASEMDIR FR¹ 3AMTÎKUM
ATVINNULÅFSINS ERU ALVARLEGAR
¡G OG VIÈ SEM Å NEFNDINNI
SITJUM MUNUM TAKA Ö¾R
TIL R¾KILEGRAR SKOÈUNAR VIÈ
VINNSLU M¹LSINS m 3IGURÈUR
+¹RI +RISTJ¹NSSON FORMAÈUR
MENNTAM¹LANEFNDAR ALÖINGIS
b¡G MUN EKKI TJ¹ MIG UM
ÖESSAR HUGLEIÈINGAR 6ILHJ¹LMS
AÈ SVO STÎDDU EN MUN FARA
YFIR Ö¾R AF N¹KV¾MNI VIÈ
AFGREIÈSLU M¹LSINS Å HEILDm

b¡G ER SAMM¹LA 6ILHJ¹LMI UM AÈ
Å FRUMVARPINU ERU EKKI N¾GILEGA
GËÈAR SKILGREININGAR UM HLUTVERK
MIÈILSINS EN ÁG TEL AÈ STERKT OG
SJ¹LFST¾TT ALMANNAÒTVARP EIGI AÈ
VERA TIL m SEGIR -ÎRÈUR RNASON SEM
SITUR Å MENNTAM¹LANEFND !LÖINGIS
FYRIR 3AMFYLKINGUNA -ÎRÈUR SEGIR
JAFNFRAMT AÈ TIL AÈ SKAPA FRIÈ ¹
MARKAÈNUM ÖURFI 2ÅKISÒTVARPIÈ AÈ
VERA TIL Å KRAFTI SÁRSTÎÈU SINNAR b¶AÈ
SEM GERIR ÖETTA ERFITT HJ¹ OKKUR ER
SAMKEPPNI UM AUGLÕSINGAR OG KOSTUN /KKAR HUGMYND
ER AÈ DRAGA ÒR UMSVIFUM 2²6 ¹ ÖEIM MARKAÈI SVO ÖAÈ SÁ
EKKI AÈ HAGA DAGSKR¹ SINNI SAMKV¾MT SËKN Å AUGLÕSINGAR
OG KOSTUNm

Sérfræðingar frá Kanebo kynna unaðslega viðbót við Kanebo Premier línuna.
Í dag og á morgun stendur viðskiptavinum til boða að panta sér tíma í létt,
slakandi andlitsbað, með húðgreiningu, andlitshreinsun, nuddi og tvöföldum raka,
eða eingöngu í förðun. Pöntunarsíminn er 551 2025.
Kynningin stendur yfir vikuna 2. - 8. nóvember.

ÍSLENSKA AUGLÝ
SINGASTO

FAN/SIA.IS DEB
34840 10/2006

Herrar

Dömur

Börn

Heimilið

Snyrtivörur

Komdu í Debenhams í dag
eða á morgun, laugardag



 NOVEMBER  &2)$!9

¥RANAR SKÕRA FR¹ ÒRSLITUM UMDEILDRAR TEIKNIMYNDASAMKEPPNI UM HELFÎRINA

3KÅÈASV¾ÈIÈ Å /DDSSKARÈI

Reyna á þolmörk Vesturlanda

Kaupa tæki til
snjóframleiðslu

Teiknimyndahöfundur frá
Marokkó, Abdollah Derkaoui að
nafni, bar sigur úr býtum í teiknimyndasamkeppni sem efnt var til
í Íran nú í sumar. Frá úrslitunum
var skýrt í gær, en viðfangsefni
keppninnar var helförin.
„Hvar liggja mörk vestræns
tjáningarfrelsis?“ var yfirskrift
keppninnar, en þema hennar var
önnur spurning: „Hvers vegna
skyldu Palestínumenn gjalda fyrir
söguna af helförinni?“
Myndir í keppnina bárust frá
fjölmörgum löndum, þar á meðal
Bandaríkjunum, Ítalíu, Frakklandi
og Brasilíu. Margar af myndunum
sýna gyðinga misnota hörmungar-

¥2!.

&)-,%)+!2 ¶ESSIR UNGU KÅNVERSKU

FIMLEIKAMENN SÕNDU LISTIR SÅNAR VIÈ LOK
ALÖJËÈLEGRAR FIMLEIKAH¹TÅÈAR Å 7UHAN Å
+ÅNA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

&JÎGURRA M¹NAÈA FANGELSI

Fíkniefnasali
dæmdur
$«-3-, Rúmlega tvítugur
maður var á mánudag dæmdur í
fjögurra mánaða skilorðsbundið
fangelsi í Héraðsdómi Reykjaness fyrir brot á fíkniefna-, tollaog vopnalögum. Hann hafði verið
handtekinn fjórum sinnum á
rúmlega þremur mánuðum í
kringum síðustu áramót.
Hann gekkst að mestu við
brotum sínum og fullyrti að hann
hefði látið af neyslu fíkniefna. Því
þótti við hæfi að skilorðsbinda
dóminn.
ÖSJ

36¥¶*«¨
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ANFARNAR VIKUR HAFA TEIKNIMYNDIRNAR
SEM B¹RUST Å KEPPNINA VERIÈ TIL SÕNIS Å
HÎFUÈBORG ¥RANS
&2¡44!",!¨)¨!&0

sögu helfararinnar til þess að kúga
Palestínumenn, jafnvel með sambærilegum hætti og þýskir nasist-

ar böðluðust á gyðingum á sínum
tíma. Mörgum þykir með því harla
lítið gert úr alvöru helfararinnar,
ekki síst í ljósi þess að ráðamenn í
Íran hafa áður látið í ljósi efasemdir sínar um að helförin hafi
nokkru sinni átt sér stað.
„Írönsk stjórnvöld hafa því
miður gengið til liðs við hinn klámfengna kór afneitara helfararinnar,“ hafði til dæmis AP-fréttastofan eftir Mark Regev, talsmanni
utanríkisráðuneytisins í Ísrael.
Kofi Annan, framkvæmdastjóri
Sameinuðu þjóðanna, lýsti einnig
yfir óánægju sinni með samkeppnina þegar hann var á ferð í Íran nú
í september.
GB

3+¥¨!36¨) Bæjarráð Fjarðabyggðar hefur samþykkt að
kaupa snjóframleiðsluvélar á
skíðasvæðið í Oddsskarði.
Smári Geirsson, bæjarfulltrúi
í Fjarðabyggð, segir snjóframleiðsluútbúnaðinn kosta um 5–6
milljónir og áætlaður rekstrarkostnaður er á bilinu 500–700
þúsund krónur á ári. Lítill snjór
hefur verið á svæðinu undanfarin
ár sem er ástæða þess að ráðist er
í kaup á snjóframleiðslutækjum.
Smári reiknar með að búnaðurinn verði notaður við byrjendalyftuna en með honum verður
hægt að framleiða um 10–15.000
rúmmetra af snjó.
HS
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«SKAÈ EFTIR VOPNUM
3¾NSKA RÅKISSTJËRNIN HEFUR ¹KVEÈIÈ AÈ
3VÅAR GETI SKILAÈ ËLÎGLEGUM OG ËSKR¹È
UM VOPNUM TIL LÎGREGLU ¹N ¹K¾RU
FYRIR EIGU ÖEIRRA 3AKARUPPGJAFARTÅMA
BILIÈ MUN VARA FR¹ MARS OG FRAM Å
MAÅ RIÈ  SKILUÈU 3VÅAR 
BYSSUM TIL LÎGREGLU Å SVIPUÈU ¹TAKI

ALLT REKSTRARFÁ BJÎRGUNARSVEITANNA ER FENGIÈ MEÈ
FRJ¹LSUM FJ¹RFRAMLÎGUM ¶VÅ ER SÎFNUN HELGARINN
AR GÅFURLEGA MIKILV¾G STARFSEMINNI

&2¥345.$!(%)-),)
 BÎRN BÅÈA
.Ò BÅÈA  SKËLABÎRN Å 2EYKJAVÅK
EFTIR AÈ KOMAST AÈ ¹ FRÅSTUNDAHEIMIL
UM OG  STARFSMENN VANTAR ENN TIL
STARFA !LLS ERU  BÎRN KOMIN INN
¹ FRÅSTUNDAHEIMILIN

Hágæða ræstivörur
fyrir nútíma ræstingu

Landsbjörg aflar fjár
með neyðarkalli
Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur í dag sölu á svokölluðum neyðarkalli. Hann
verður seldur um helgina í fjáröflun Landsbjargar til styrktar starfsemi sinni.
Fjáröflunin hefur mikla þýðingu fyrir starfsemina segir Landsbjörg.
Slysavarnafélagið
Landsbjörg mun um komandi
helgi standa að fjáröflun um allt
land til styrktar uppbyggingarstarfi félagsins. Jón Ingi Sigvaldason, markaðs- og sölustjóri Landsbjargar, segir að farin verði ný
leið í fjáröfluninni í ár. „Við erum
að fara að selja lítinn neyðarkall á
1.000 krónur stykkið. Hugmyndin er fengin frá systursamtökum okkar í Bretlandi, bresku
sjóbjörgunarsamtökunum.
Þeir hafa verið með svona
fígúrur sem þeir hafa verið
að selja í gegnum árin. Við
höfum verið að selja merki
í gegnum tíðina og vorum
að velta því fyrir okkur að
gera slíkt aftur. En okkur
fannst þetta alveg stórsniðug hugmynd hjá þeim í Bretlandi og fengum hana því að
láni.“
Hann segir að svona söfnun hafi mikla þýðingu fyrir
Landsbjörg og vera mjög

3,93!6!2.)2
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mikilvægt fyrir rekstur björgunarsveita félagsins sem sé afar dýr.
„Nánast allt okkar fé er fengið
með frjálsum fjárframlögum. Við
lifum á flugeldasölu og svona
söfnunum. Allir sem eru í björgunarsveitum Slysavarnafélagsins
Landsbjargar eru sjálfboðaliðar.
Þeir eru tilbúnir til að fara út og
bjarga hverjum sem er hvenær
sem er. Það er aldrei spurt um
hver sé týndur. Við þurfum
einfaldlega á þessu fé að halda
til að starfrækja sveitirnar
okkar og halda þeim gangandi.“
Meðal þess sem peningarnir sem safnast
renna til er Björgunarskóli Slysavarnafélagsins.
„Björgunarskólinn er farandsskóli og heldur yfir 250
námskeið á ári víðs vegar um
landið. Það skiptir engu máli
hvort sveitin er lítil eða stór,
.%9¨!2+!,,)..

það er farið með þessi námskeið
út um allt. Það er mjög mikilvægt
enda eru skólarnir okkar að
mennta menn sem síðar geta
bjargað mörgum.“
Sala neyðarkallanna mun hefjast í dag klukkan 17 og standa yfir
helgina og mun Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands, af því
tilefni selja fyrsta neyðarkallinn í
Smáralindinni. Gengið verður í
hús úti á landi en að sögn Jóns
Inga verður sá háttur ekki hafður
á höfuðborgarsvæðinu. „Þar mun
sölufólk standa við verslunarmiðstöðvar og í raun alls staðar þar
sem fólk kemur saman. Undirtektirnar hafa líka verið mjög góðar
þótt við séum ekki byrjuð að selja.
Fólk er farið að hringja og spyrja
hvar það geti fengið kallana. Það
er líka mjög gott að vera með
neyðarkall í vasanum. Maður veit
aldrei hvenær maður þarf á honum
að halda. Ég reikna með því að
neyðarkallinn sé kominn til að
vera.“
THORDUR FRETTABLADIDIS

6ERKALÕÈSFÁLAG !KRANESS

Réttu hjálparhönd

Útlendingum
fjölgar
!+2!.%3 Erlendum félagsmönn-

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.

um í Verkalýðsfélagi Akraness
hefur fjölgað gífurlega að
undanförnu. Þeir eru nú um 200
talsins eða um níu prósent af
fullgildum félagsmönnum. Þetta
kemur fram á vef Verkalýðsfélagsins. Langflestir af erlendu
starfsmönnunum koma frá
Póllandi, eða um 120 manns.
Vilhjálmur Birgisson, formaður
Verkalýðsfélags Akraness, segir
að sennilega séu fleiri erlendir
menn að starfa á félagssvæðinu
en þeir séu bara ekki tilkynntir til
Vinnumálastofnunar og því ekki
vitað um þá.
GHS

Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi
laugardaginn 4. nóvember

Anna Sigríður Guðnadóttir

Árni Páll Árnason

Bjarni Gaukur Þórmundsson

Bragi Jens Sigurvinsson

Guðmundur Steingrímsson

Guðrún Bjarnadóttir

Gunnar Axel Axelsson

Gunnar Svavarsson

Jakob Frímann Magnússon

Jens Sigurðsson

Katrín Júlíusdóttir

Kristín Á. Guðmundsdóttir

Kristján Sveinbjörnsson

Magnús M. Norðdahl

Sandra Franks

Kjósa skal 8
frambjóðendur
með því að
raða þeim í
sæti 1-8 með
tölustöfunum
1-8.
Sonja B. Jónsdóttir

Tryggvi Harðarson

Valdimar Leó Friðriksson

Þórunn Sveinbjarnardóttir

Atkvæðaseðill
Í prófkjöri Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi
4. nóvember 2006

Kjörstaðir eru opnir frá kl. 10.00 til 20.00, nema í
Kjós þar er kosið frá kl. 12.00 – 14.00.
Hafnarfjörður:
Gamli Lækjarskólinn
Álftanes:
Skátaheimilið Skátakot við Breiðumýri
Garðabær:
Garðatorg 7
Kópavogur:
Hamraborg 11, 3. hæð
Seltjarnarnes:
Valhúsaskóli við Suðurströnd
Mosfellsbær:
Þverholt 3
Kjós: Kafﬁ Kjós við Meðalfellsvatn
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o
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s
i
Sýn

Kjósa skal 8 frambjóðendur, hvorki ﬂeiri né færri
Skrifa skal tölustaf fyrir framan nöfn frambjóðenda í þeirri röð sem óskað er að
þeir skipi framboðslistann.
Tölustafurinn 1 skal settur fyrir framan nafn þess frambjóðanda sem óskað er
að skipi 1. sæti listans, tölustafurinn 2 fyrir framan nafn þess frambjóðanda
sem óskað er að skipi 2. sæti listans o.sv.frv.
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Jens Sigurðsson
Katrín Júlíusdóttir
Kristín Á Guðmundsdóttir
Kristján Sveinbjörnsson
Magnús M. Norðdahl
Sandra Franks
Sonja B. Jónsdótitr
Tryggvi Harðarson
Valdimar Leó Friðriksson
Þórunn Sveinbjarnardóttir
Anna Sigríður Guðnadóttir
Árni Páll Árnason
Bjarni Gaukur Þórmundsson
Bragi Jens Sigurvinsson
Guðmundur Steingrímsson
Guðrún Bjarnadóttir
Gunnar Axel Axelsson
Gunnar Svavarsson
Jakob Frímann Magnússon

Kosningarétt hafa ﬂokksfélagar

og stuðningsfólk
Rétt til þess að greiða atkvæði í prófkjörinu hafa allir þeir
sem skráðir eru félagsmenn í Samfylkingunni og orðnir eru
16 ára á þeim degi sem það er haldið og eiga lögheimili í
Suðvesturkjördæmi. Ennfremur allir sem hafa kosningarétt
í Suðvesturkjördæmi og skrifa undir stuðningsyﬁrlýsingu
við ﬂokkinn.

Suðvesturkjördæmi
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Ríflega 3.000 króna verðmunur

Helsta baráttumálið í höfn

.%94%.$52 Skipting, umfelgun og

,)&!.$) '9¨*! ¶ËTT +UMARI SÁ EKKI
H¹ Å LOFTINU ER HÒN DÕRKUÈ SEM LIFANDI
GYÈJA Å .EPAL (¾STIRÁTTUR .EPALS
HEFUR NÒ SKIPAÈ RÅKISSTJËRNINNI AÈ
KANNA HVORT BROTIÈ SÁ GEGN RÁTTINDUM
+UMARI OG ANNARRA TELPNA SEM VALDAR
ERU SEM LIFANDI GYÈJUR
&2¡44!",!¨)¨!0

 NOVEMBER  &2)$!9

jafnvægisstilling fyrir fólksbíl á
sextán tommu dekkjum með stálfelgum er dýrust hjá Betra gripi í
Lágmúla en þar kostar þjónustan
7.760 krónur. Ódýrust er þjónustan hjá Bílkó í Kópavogi þar sem
hún kostar 4.690 og er munurinn
því 3.070 krónur eða 65,5 prósent.
Þetta er meðal þess sem fram
kemur í nýrri verðkönnun sem
verðlagseftirlit ASÍ gerði hjá 28
þjónustuaðilum á höfuðborgarsvæðinu nú í vikunni.
Þjónustan fyrir fólksbíl á þrettán til fimmtán tommu dekkjum
var dýrust hjá Hjólvest, Hjólbarðahöllinni, Gúmmívinnustof-

unni og Dekkinu þar sem hún kostaði 5.800 krónur. Ódýrust var
þjónustan hins vegar hjá Dekkjalagernum á Smiðjuvegi þar sem
hún kostaði 4.600 krónur og er
munurinn því 26 prósent.
Þjónusta hjólbarðaverkstæða
við fólksbíla hefur hækkað um
átta til níu prósent að meðaltali
frá síðustu könnun verðlagseftirlitsins fyrir rúmu ári. Meiri hækkun hefur þó orðið á þjónustu við
stærri fólksbíla á stálfelgum og
nemur hún rúmum ellefu prósentum frá fyrra ári.
Þjónusta fyrir jeppa hefur
hækkað minna eða um fjögur til
sjö prósent á milli ára.
HS

(*«,"!2¨!6%2+34¨) 6ERÈMUNUR VIÈ
SKIPTINGU UMFELGUN OG JAFNV¾GISSTILL
INU FYRIR FËLKSBÅL GETUR VERIÈ ALLT AÈ  
PRËSENT

34*«2.-, Guðjón Guðmundsson
varaþingmaður tók sæti Einars K.
Guðfinnssonar sjávarútvegsráðherra á Alþingi á þriðjudag.
Guðjón sat um árabil á þingi
fyrir Sjálfstæðisflokkinn og vakti
ekki síst athygli fyrir baráttu sína
fyrir að Íslendingar tækju upp
hvalveiðar á ný. „Þegar ég flutti
málið í fjórða sinn 1999 var það
loksins samþykkt. Þá var
hvalveiðibanninu aflétt og
ríkisstjórninni falið að fylgja því
eftir,“ segir Guðjón.
Hann telur sig ekki verða
verkefnislausan í stjórnmálunum
eftir að veiðar hófust á ný, alltaf
séu verkefni að fást við.
BÖS

!NNA 3IGRÅÈUR 'UÈNADËTTIR

".!345.$ 6)¨ «3(«,!6)4! 3R 3KÅRNIR
'ARÈARSSON FËR MEÈ B¾N ¹ B¾NASTUND
INNI

"¾NASTUND Å «SHLÅÈ

Beðið fyrir
vegfarendum

sig fram
Ökuníðingar hljóta Býður
í 4. til 5. sæti
mun þyngri refsingar
Sektir vegna umferðarlagabrota munu hækka og gert er ráð fyrir upptöku
ökutækja vegna grófra og ítrekaðra brota. Þetta er eitt af því sem fram kemur í
nýjum lögum sem taka munu gildi 1. desember og í apríl á næsta ári.
5-&%2¨!2-, Með breytingum á

".!345.$ Fjöldi fólks kom

saman við Óshólavita í Óshlíð á
miðvikudag til að biðja fyrir
vegfarendum og þeim sem taka
ákvarðanir um endurbætur
vegasamgangna. Tilefnið var sú
hætta sem stafar af grjóthruni úr
fjallinu en sr. Skírnir Garðarsson
annaðist bænastundina.
Valrún Valgeirsdóttir, einn
skipuleggjenda bænastundarinnar, sagði bænastundina lið í að
halda fólki vakandi gagnvart
hættum í Óshlíðinni og ýta á eftir
fregnum af því hversu langt sé í
vegaframkvæmdir á svæðinu. HS

umferðarlögum hækka sektir
vegna umferðarlagabrota eins og
hraðaksturs og ölvunaraksturs.
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra hefur þegar skrifað undir
nýjar reglugerðir en brýnt þótti
að endurskoða upphæðir sekta þó
ekki væri nema til að halda í við
verðlagsþróun. Í reglugerðinni,
sem taka mun gildi 1. desember,
verður hægt að sekta fyrir
hraðakstursbrot sem nema 5 km
umfram hámarkshraða en nú er
miðað við 10 km.
Í apríl á næsta ári taka síðan í
gildi lög sem gera ráð fyrir upptöku ökutækja vegna grófra og
ítrekaðra brota. Í frumvarpinu er
einnig lagt til að sérstaklega hart
verði tekið á hraðakstursbrotum
þegar ekið er á og yfir tvöföldum
hámarkshraða.

Það er ánægjulegt að
stjórnvöld skuli taka
þetta skref þótt það sé að sjálfsögðu hugarfarsbreyting ökumanna sem skilar mestu.
0¡452 0¡45233/.
&2!-+6-$!34*«2)

Pétur Pétursson, framkvæmdastjóri vátrygginga- og fjármálaþjónustu hjá TM, segir fyrirhugaðar breytingar á umferðarlögum

34*«2.-, Anna Sigríður Guðnadóttir býður sig fram í 4. til 5.
sæti á lista í
prófkjöri Samfylkingarinnar í
Suðvesturkjördæmi.
Anna Sigríður
er varabæjarfulltrúi í Mosfellsbæ,
!..! 3)'2¥¨52
varaformaður
'5¨.!$«44)2
Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ og hefur setið í
blaðstjórn félagsins.
Hún er fulltrúi flokksins í
fræðslunefnd og heilbrigðisnefnd
Kjósarsvæðis. Auk þess á Anna
Sigríður sæti í flokksstjórn og í
varastjórn Kvennahreyfingar
Samfylkingarinnar.
SDG

3AMÒEL ®RN %RLINGSSON

¥ 5-&%2¨)..) ¶YNGRI REFSINGAR VERÈA VIÈ HRAÈAKSTRI MEÈ BREYTTTUM LÎGUM

ágætis lið í því að bæta umferðarmenningu og fækka slysum. „Það
er ánægjulegt að stjórnvöld skuli
taka þetta skref þó það sé að sjálfsögðu hugarfarsbreyting ökumanna sem skilar mestu. Tryggingafélög hafa þurft að hækka
iðngjöld bifreiða til að standa
straum af þeim gríðarlega tjónafjölda í umferðinni sem fer sífellt
vaxandi.“ Pétur segir að til skoðunar sé að hækka iðgjöld enn
meira ef tjónum heldur áfram að
fjölga.
Einar Magnús Magnússon, upplýsingafulltrúi
Umferðarstofu,
segist fagna öllum skrefum sem
miða að því að taka á alvarlegri
áhættuhegðun í umferðinni. Einar
Magnús segir ástæðu til að gera

nýtt áhættumat á vegum og stofnbrautum með það í huga að hækka
hugsanlega hámarkshraða.
Í lagabreytingum sem taka
gildi í apríl 2007 verður ökuleyfissvipting ökumanna með bráðabirgðaskírteini miðuð við fjóra
punkta en í núverandi kerfi eru
þeir sjö. Þetta þýðir að ökuleyfissvipting yrði í kjölfar þess að aka
yfir á rauðu ljósi en slíkt athæfi
mun kosta fjóra punkta. Einar
segir þessa breytingu í samræmi
við það sem þekkist í nágrannalöndum okkar. Í kjölfar ökuleyfissviptingar geta ökumenn með
bráðabirgðaskírteini átt von á því
að þurfa að þreyta ökupróf að nýju
með tilheyrandi kostnaði.
HUGRUN FRETTABLADIDIS
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Gefur kost á sér
í 2. sætið
34*«2.-, Samúel Örn Erlingsson, deildarstjóri íþróttadeildar
Ríkisútvarpsins,
gefur kost á sér í
2. sæti á framboðslista Framsóknarflokksins í
Suðvesturkjördæmi fyrir
alþingiskosning3!-²%, ®2.
arnar í vor.
Samúel Örn er %2,).'33/.
varabæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Kópavogi, formaður
leikskólanefndar bæjarins og
varaformaður hafnarstjórnar.
Hann starfaði sem íþróttafréttamaður og fréttamaður á Ríkisútvarpinu og Tímanum um árabil og
hefur tekið þátt í félagsmálum og
starfað í íþróttahreyfingunni. HS
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Kynferðisbrot
fyrnist ekki

«¹N¾GJA MEÈ REGLUR UM STR¾TËMIÈA VESTAST Å 6ESTURB¾NUM

5NGLINGARNIR VERÈA AÈ GANGA Å SKËLANN

!,¶).') Lagafrumvarp um afnám

fyrningarfrests vegna kynferðisbrots gegn börnum hefur
verið lagt fram á Alþingi í
fjórða sinn og er Ágúst Ólafur
Ágústsson, varaformaður
Samfylkingarinnar, fyrsti
flutningsmaður.
Fyrir liggur frumvarp
dómsmálaráðherra sem gerir
ráð fyrir fjögurra ára lengingu
á fyrningarfresti en ekki er þar
nógu langt gengið að mati
Ágústs og fleiri að því er kemur
fram í tilkynningu frá Ágústi.
Um 22.000 manns hafa
skrifað undir áskorun þess efnis
að samþykkja beri frumvarpið.
SDG

&ORVAL VINSTRI GR¾NNA

Kári gefur kost
á sér í 3.-4. sæti
34*«2.-, Kári Páll Óskarsson

gjaldkeri Ungra vinstri grænna,
hefur ákveðið
að gefa kost á
sér í 3.-4. sæti í
forvali VG í
Reykjavík og
Suðvesturkjördæmi.
Kári hefur
verið félagi í
VG frá árinu
+2) 0,,
1999 og gegnt
«3+!233/.
margvíslegum
störfum fyrir flokkinn. Hann
hefur setið í stjórn Ungra vinstri
grænna frá árinu 2004, þar sem
hann er nú gjaldkeri.
Kári hefur lokið BA námi í
ensku og frönsku frá HÍ þar sem
hann leggur nú stund á MA nám í
þýðingafræði.
HS

$ANSKI DËMSM¹LAR¹ÈHERRANN

Sakaður um að
tímasetja fréttir
$!.-®2+ Lene Espersen, dómsmálaráðherra Danmerkur, hefur
verið sökuð um að tímasetja frétt
af ökuskírteinismissi sínum
þannig að lítið
bæri á henni í
fjölmiðlum,
segir í frétt
Nyhedsavisen.
Hinn 23.
október missti
Espersen
,%.% %30%23%.
bílprófið og var
$ËMSM¹LAR¹ÈHERRA
dæmd til að
$ANA
greiða 1.500
danskar krónur í sekt fyrir að aka
á skellinöðruknapa í september.
Ráðuneytið beið hins vegar
með að segja frá dómi ráðherrans
þar til þremur dögum síðar, og
kom fréttatilkynningin klukkutíma eftir að hirðin tilkynnti að
María krónprinsessa ætti von á
barni.
Því fór minna fyrir fregninni
en annars hefði verið, að sögn
danskra fréttaskýrenda.
SMK

)..&,94*%.$!-,
"¾KLINGUR ¹ TÅU TUNGUM
&ULLTRÒAR !LÖJËÈAHÒSS OG FÁLAGSM¹LA
R¹ÈUNEYTISINS STANDA SAMAN AÈ ÒTG¹FU
B¾KLINGS UM FYRSTU SKREFIN ¹ ¥SLANDI OG
¾TLAÈUR ER ÖEIM SEM ERU NÕFLUTTIR TIL
LANDSINS "¾KLINGURINN VERÈUR GEFINN ÒT
¹ TÅU TUNGUM¹LUM

,®'2%',5&2¡44)2
$ÕNA Å LJËSUM LOGUM
&ANGI KVEIKTI Å DÕNU ¹ LÎGREGLUSTÎÈINNI
VIÈ (VERFISGÎTU Å G¾RMORGUN 2EYKR¾STA
ÖURFTI KLEFANN EN ENGAR SKEMMDIR URÈU
OG ENGINN SLASAÈIST

(NÎKKUM STOLIÈ
4VEIMUR HNÎKKUM VAR STOLIÈ ÒR HESTHÒSI
VIÈ (LÅÈARÖÒFUR Å (AFNARFIRÈI Å FYRRINËTT
%KKI N¹ÈIST Å ÖJËFANA EN ÖEIR SEM HAFA
UPPLÕSINGAR UM MANNAFERÈIR ÖAR ¹ ÖESS
UM TÅMA ERU BEÈNIR AÈ HAFA SAMBAND
VIÈ LÎGREGLUNA Å (AFNARFIRÈI

3+«,!-, Óánægju gætir meðal
foreldra í Vesturbænum vegna
nýrra reglna varðandi skólaakstur
eða strætómiða í skólann. Unglingar í sjötta til tíunda bekk verða nú
að búa í meira en tveggja kílómetra
fjarlægð frá Hagaskóla til að fá
strætómiða og hafa ekki í annan
skóla að venda þar sem Hagaskóli
er eini grunnskólinn í Vesturbænum fyrir áttunda til tíunda bekk.
Reglurnar tóku gildi í marsbyrjun 2005 og hafa þau áhrif að unglingar, sem búa vestast í Vesturbænum og fengu áður strætómiða,
verða nú að ganga í skólann um 25
mínútna leið, taka strætó á Nesvegi eða vera ekið. Elín Sigurðardóttir prentsmiður er móðir ungl-

¥ 3424« 5NGLINGAR SEM BÒA VESTAST
Å 6ESTURB¾NUM ÖURFA NÒ AÈ GANGA Å
SKËLANN L¹TA AKA SÁR EÈA F¹ FORELDRANA
TIL AÈ BORGA STR¾TËMIÈA "ORGIN STYRKIR
EKKI KAUP ¹ STR¾TËMIÈUM

ings í Hagaskóla og hún segir að
þetta þýði um 10 þúsund króna
útgjöld fyrir sig aukalega á mánuði
ef barnið tekur strætó.

Elín hefur hringt í skólann og
sent menntaráði tölvupóst. Hún
segist hafa fengið þær upplýsingar að hún geti sótt um undanþágu
en veit ekki hvað þarf til. Hún
hyggst senda borginni formlegt
erindi innan skamms.
Júlíus Vífill Ingvarsson er formaður menntaráðs. Hann segir að
sú regla hafi verið sett í mars
2005 að nemendur í 8.-10. bekk
sem búi í meira en tveggja kílómetra fjarlægð frá skóla eigi rétt
á skólaakstri eða strætómiðum.
Kvartanir hafi borist sem tekið
verði fullt tillit til. Hann hefur
beðið um að farið verði yfir málið
og svo tekin ákvörðun um framhaldið.
GHS

$ÎNSKU ¹SKRIFTARBLÎÈIN

Í vandræðum
vegna fríblaða
$!.-®2+ Kvörtunum rignir nú

inn á áskriftarblöð í Danmörku
vegna fríblaðanna. Kvarta
áskrifendur Politiken,
Berlingske Tidende og JyllandsPosten yfir því að blöðin berist
annað hvort seint eða alls ekki.
Ástandið er sérlega slæmt í
höfuðborginni og í Árósum, og
segir talsmaður Berlingske
Tidende að blaðið fái nú 50
prósent fleiri kvartanir en fyrir
tilkomu fríblaðanna.
„Skömminni má skella á skort
á blaðberum. Eftir að fríblöðin
komu til, keppa fleiri um allt of
fáa blaðbera,“ sagði Carsten
Juste, ritstjóri Jyllands-Posten.
SMK
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„ ORÐRÉTT“
Ekki sanngjarnt
b¶AÈ ER EKKI SANNGJARNT AÈ
HALDA ÖVÅ FRAM ÒT FR¹ EINU
ATVIKI Å ¶ËRSHÎFN AÈ &¾REY
INGAR MISMUNI FËLKI H¾ÈIST
AÈ ÖVÅ OG OFS¾KI ¶AÈ GERUM
VIÈ EKKIm
*«'6!.  ,!+*5.) ¶).'-!¨52
¥(!,$3-!..! ¥ &2%9*5- ¥
5-2¨5 5- 2¡44).$) 3!-+9.
(.%)'¨2! ¥ &2%9*5-

Ógnarstjórn Rannveigar Rist
b¡G VAR NIÈURBROTINN EFTIR
SLYSIÈ EN AÈFÎR 2ANNVEIGAR
FORSTJËRA AÈ MÁR BRAUT MIG
GJÎRSAMLEGA NIÈURm
(!.3 (!&34%).33/. &9226%2
!.$) 34!2&3-!¨52 )3!, !,#!.
3%- 3%')2 (2/+! /' -!..
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&RÁTTABLAÈIÈ  NËVEMBER

nær og fjær

3*«.!2(«,,
+9."5.$).. ,!5.!-5.52
+.!443092.5&«,+3

Klárlega
lögbrot
b-ÁR FINNST
ÖETTA BARA
F¹R¹NLEGT EINS
OG ALLT ANNAÈ
LAUNAMISRÁTTI Å
ÖJËÈFÁLAGINU m
SEGIR !NDREA
«LAFSDËTTIR
¥SLANDSVINUR b%N
ÖAÈ ER GLEÈILEGT
AÈ SJ¹ AÈ %GGERT
!.$2%!
HJ¹ +3¥ HEFUR
«,!&3$«44)2
VERIÈ BOÈAÈUR
¥SLANDSVINUR OG
¹ FUND HJ¹ MANN
FEMÅNISTI
RÁTTINDANEFND
2EYKJAVÅKUR
BORGAR (ANN F¾R Ö¹ T¾KIF¾RI TIL AÈ
ÒTSKÕRA ÖENNAN MUN OG BENDA ¹
LEIÈIR TIL ÒRBËTA ÖVÅ ÖAÈ VERÈUR AUÈ
VITAÈ AÈ LEIÈRÁTTA ÖETTA -IG GRUNAÈI
ÖETTA ALLTAF OG KOM MÁR ÖVÅ EKKI ¹
ËVART (INS VEGAR GERÈI ÁG MÁR EKKI
GREIN FYRIR HVERSU MIKILL MUNURINN
V¾RI ¡G TEK UNDIR MEÈ !TLA 'ÅSLASYNI
OG (ÎLLU 4ËMASDËTTUR EN ÖAU BENTU
¹ AÈ ÖETTA V¾RI BROT ¹ JAFNRÁTTISLÎG
UNUM OG STJËRNARSKR¹ ¡G HELD ÖETTA
SÁ KL¹RLEGA LÎGBROT OG SÁ SVO TEL ÁG
RÁTTAST AÈ STJËRN +3¥ SEGI AF SÁR OG NÕ
STJËRN VERÈI SKIPUÈ &ËTBOLTAKONUR
ERU AÈ EYÈA ALVEG JAFN MIKILLI ORKU
OG TÅMA Å ÖETTA OG KARLARNIR OG ÖVÅ
¾TTU Ö¾R AÈ F¹ SÎMU LAUN OG ÖEIRm

&RÁTTABLAÈIÈ  NËVEMBER

Hollt að sækja námskeið
b%F VIÈ TÎLUM FYRST OG FREMST UM
6ISKU Ö¹ ER AFSKAPLEGA MIKIÈ AÈ
GERA ¶AÈ ERU MÎRG N¹MSKEIÈ
OG STËR AÈ FARA AF STAÈ HJ¹ OKKUR
/KKUR HEFUR TEKIST AÈ FARA AF
STAÈ MEÈ TVÎ N¹MSKEIÈ SEM
&R¾ÈSLUMIÈSTÎÈ ATVINNULÅFSINS
OG MENNTAM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ HAFA
VOTTAÈ ÖANNIG AÈ ÖAU ERU EININGA
B¾R ¹ FRAMHALDSSKËLASTIGI FYRIR Ö¹
SEM S¾KJA ÖAU m SEGIR 6ALGERÈUR
'UÈJËNSDËTTIR FORSTÎÈUMAÈUR
SÅMENNTUNARMIÈSTÎÈVARINNAR
6ISKU Å 6ESTMANNAEYJUM
b3ÅÈASTA HELGI VAR LÅFLEG N¹M
SKEIÈSHELGI VIÈ VORUM MEÈ N¹M
SKEIÈ UM S¹R OG S¹RAMEÈFERÈ OG
SVO VORUM VIÈ MEÈ VÅNSMÎKKUN
ARN¹MSKEIÈ m SEGIR 6ALGERÈUR b5M

AÈRA HELGI VERÈA FJÎGUR N¹MSKEIÈ Å
GANGI ÖANNIG AÈ ÖETTA ER LÅFLEGT OG
SKEMMTILEGT ÖESSA DAGANAm
,ÅFIÈ GENGUR SINN VANAGANG Å
6ESTMANNAEYJUM ÖESSA DAGANA
ÖAR ERU PRËFKJÎR FRAMUNDAN EINS
OG ANNARS STAÈAR Å LANDINU OG
6ALGERÈUR SEGIR AÈ MANNLÅFIÈ BERI
KEIM AF ÖVÅ 4ÎLUVERT ER AÈ GERA ¹
SÅLDARVERTÅÈ OG SVO ER VETRARLEYFI
Å SKËLUM b¶AÈ ERU ALLIR ÒTI UM
TVIST OG BAST ÖVÅ AÈ MENN NOTA
T¾KIF¾RIÈ TIL AÈ FARA Å SUMARBÒSTAÈ
EÈA HEIMS¾KJA ¾TTINGJA ÖANNIG
AÈ ÖAÈ ERU F¹IR Å %YJUM m SEGIR
6ALGERÈUR SEM SJ¹LF HEFUR NOTAÈ
T¾KIF¾RIÈ TIL AÈ LEGGJA LAND UNDIR
FËT OG HEIMSËTT ¾TTINGJA ¹ +IRKJU
B¾JARKLAUSTRI OG N¹GRENNI

'/¨3®'.
 '2!-N -ARGIR VILJA MEINA AÈ MANNS
LÅKAMINN LÁTTIST UM AKKÒRAT 
GRAMM ÖEGAR MANNESKJA DEYR OG
TALA Å FRAMHALDINU UM AÈ S¹LIN
VEGI  GRAMM 'OÈSÎGNIN BYRJAÈI
MEÈ TILRAUNUM $R $UNCANS
-AC$OUGALL ¹RIÈ  ÖEGAR HANN
VIGTAÈI NOKKRA EINSTAKLINGA FYRIR OG
EFTIR DAUÈASTUNDINA -¾LIT¾KI OG
AÈFERÈIR $UNCANS VORU
EKKI UPP ¹ MARGA
FISKA MIÈAÈ VIÈ
NÒTÅMAT¾KNI OG
TILRAUN HANS ÖVÅ
SKËLABËKARD¾MI UM
ÖAÈ HVERNIG ¹ EKKI
AÈ GERA TILRAUNIR
(ÒN HEFUR EKKI VERIÈ
ENDURTEKIN

Norræn sókn með hreinan og
heilsusamlegan mat að vopni
Undir yfirskriftinni „Ný
norræn matargerð“ hafa
Norðurlandaþjóðirnar
sammælst um að efna til
sóknar bæði á heima- og
heimsmarkaði með hreinan
og heilsusamlegan mat að
vopni.
Við athöfn í tengslum við Norðurlandaráðsþing
í
salarkynnum
danska þingsins í Kristjánsborgarhöll hafði Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra það hlutverk með
höndum að útnefna svonefnda
sendiherra verkefnisins. Fyrir
Íslands hönd eru það Sigurður Hall
og Baldur Jónsson sem gegna
þessu sendiherrahlutverki.
Verkefninu er ætlað að stuðla að
því að gera matargerðarhefð Norðurlandanna hærra undir höfði og
beita henni í kynningu á Norðurlöndum sem heimshluta sem skari
framúr í heiminum.
Þess er skemmst að minnast að
leiðtogar tveggja stórra landa
sunnar í álfunni, Silvio Berlusconi
á Ítalíu og Jacques Chirac í Frakklandi, höfðu uppi niðrandi orð um
norræna matargerð. Berlusconi
sagði ótækt að Matvælastofnun
Evrópusambandsins yrði höfð til

'5¨.) '²3433/. ,!.$"².!¨!22¨(%22! 3!-4 .µ²4.%&.$5- 3%.$)(%225- b.µ22!2 ./22..!2 -!4!2'%2¨!2m

4VEIR SLÅKIR SENDIHERRAR KOMA FR¹ HVERJU .ORÈURLANDANNA ,ENGST TIL VINSTRI SÁST S¾NSKI SJËNVARPSKOKKURINN 4INE .ORDSTRÎM &ULLTRÒ
AR ¥SLANDS ERU 3IGURÈUR (ALL OG "ALDVIN *ËNSSON
&2¡44!",!¨)¨!5¨5..

húsa í Finnlandi, þar sem maturinn
væri vondur og menn þekktu ekki
einu sinni Parmaskinku. Svo fór
reyndar að stofnuninni var fundinn staður á Ítalíu. Chirac móðgaði
bæði Breta og Finna með því að
segja að hvergi væri maturinn eins
vondur og í Bretlandi, nema ef
vera skyldi í Finnlandi.
Jan-Erik Enestam, samtarfsráðherra Finnlands sem ásamt Guðna
Ágústssyni talaði við kynningarathöfnina í Kaupmannahöfn, minntist
á þessi ummæli Miðjarðarhafslanda-leiðtoganna og sagði þau til
vitnis um að ekki veitti af að efna til
þessa kynningarátaks á norrænum

gæðamat. Norræna ráðherranefndin hefur ákveðið að verja sem svarar um 250 milljónum króna til verkefnisins á næstu þremur árum.
„Tilgangurinn er að auka samstarf landanna í matvælaframleiðslu og matreiðslu og jafnframt
að tengja þetta verkefnum á sviði
ferðaþjónustu, heilbrigðis, byggðaþróunar, menningar, rannsókna og
viðskipta,“ sagði Guðni í ræðu
sinni. Matvæli gegni fjölþættu
hlutverki í efnahagslífinu sem ekki
hafi verið metið að verðleikum og
ýmsir möguleikar á þessu sviði
hafi enn ekki verið nýttir.
Í samtali við Fréttablaðið segir

Guðni Íslendinga vænta mikils af
þessu verkefni, það sé „mjög gott
fyrir okkur, með okkar mikla og
góða hráefni og miklu reynslu í matargerð“. „Ég held að það geti hjálpað norrænu þjóðunum í því sameiginlega verkefni bæði að halda utan
um sinn heimamarkað en ekki síður
að sækja inn á hinn stóra markað
heimsins með okkar sérstöðu, hreinleika og heilbrigði,“ segir Guðni.
Hann telji því „þessa hugsun og
skipun þessara sendiherra, munu
hafa mikla þýðingu fyrir Norðurlöndin og stuðla að því að við getum
verið sameiginlega á sigurför á
heimsvísu.“
AUDUNN FRETTABLADIDIS

3IGTRYGGUR SINNIR S¾LKERUM Å !ÈALVÅDEËLEIGUNNI

Margir sem koma nánast
á hverjum degi
Sigtryggur Berg Sigmarsson tók
að sér rekstur Aðalvideóleigunnar
á Klapparstíg fyrir tveim mánuðum. Leigan er ein sú lífseigasta á
landinu og er ásamt Laugarásvídeó helsta sælkeraleiga höfuðborgarinnar. Hún bíður upp á fjölbreyttara og „menningarlegra“
úrval en aðrar leigur. Sjálfur skilgreinir Sigtryggur sig sem mikinn
bíómyndanörd.
„Ég fór alltaf mikið í bíó sem
barn,“ segir Sigtryggur, „en þegar
ég var 13 ára fór ég að sjá fyrir
hvernig flestar myndir myndu
enda eftir svona 10 mínútur. Þá
fann ég hjá mér þörf fyrir að leita
uppi aðeins dýpri myndir og sú
leit rak mig m.a. í Aðalvideóleiguna þar sem ég var kynntur fyrir
Luis Bunuel og alls konar dóti.“
Það má því kannski segja að Sigtryggur sé „kominn heim“.
Hann segir alls konar fólk líta
við í leigunni en einnig sé mikið
um fastagesti sem koma nánast á
hverjum degi. „Jú, það eru margir
sem greinilega meika ekki sjón-

varpsdagskrána,“ segir Sigtryggur og hlær. „Nokkrir eru í því að
„taka fyrir“ ákveðna leikstjóra og
leigja þá allan katalókinn eftir þá.
Við reynum að sinna þessum hópi
eftir bestu getu og meðal þeirra
leikstjóra sem við höfum verið að
panta inn að undanförnu eru Fassbinder og Polanski. Svo er líka
alltaf verið að biðja um nýja titla
sem koma ekki út hjá Myndformi
og við reynum að bregðast við því.
Líka reynum við að stíla inn á
kvikmyndahátíðirnar og vera með
myndir sem sýndar voru þar
stuttu eftir lok hátíðanna. Það er
svo stíf dagskrá að reyna að sjá
allt á þessum hátíðum að margir
komast bara ekki yfir það.“
Sigtryggur segir vídeóleiguna
standa vel þrátt fyrir samkeppni
frá ólöglegu niðurhali. „Þeir sem
stunda niðurhal eru aðallega að
taka inn sjónvarpsþætti eins og
Lost og Prison Break, stöff sem
þeir hafa ánetjast. Ég held nú að
fáir standi í því að hlaða niður
Fassbinder.“
GLH
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VINS¾LL OG &ASSBINDER Å !ÈALVIDEËLEIG
UNNI
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 4ALA BÒPENINGS  

Helstu skjálftasvæðin á Suður- og Norðurlandi
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fréttir og fróðleikur

ÅBÒÈARHÒSN¾ÈI OG ÎÈRUM MANNVIRKJUM OG HAUSTIÈ 
HAFÈI VERIÈ TILKYNNT UM  TJËN AF VÎLDUM SKJ¹LFTANNA

.Ò Å VIKUNNI VARÈ SNARPUR JARÈSKJ¹LFTI SEM M¾LDIST  
¹ 2ICTER UM p KÅLËMETRA NORÈVESTUR AF (ÒSAVÅK OG
p KÅLËMETRA AUSTUR AF &LATEY ¹ 3KJ¹LFANDA ¶ETTA ER
ST¾RSTI SKJ¹LFTINN SEM ORÈIÈ HEFUR ¹ ÖESSU JARÈSKJ¹LFTA
SV¾ÈI Å  ¹R ¥BÒAR (ÒSAVÅKUR URÈU SKJ¹LFTANS GREINILEGA
VARIR OG ÖAR HREYFÈUST HÒSGÎGN ÒR STAÈ *ARÈSKJ¹LFTINN
FANNST EINNIG VÅÈAR ¹ LANDINU OG VARÈ HANS MEÈAL ANN
ARS VART ¹ !KUREYRI OG ¹ -ÎÈRUVÎLLUM Å (ÎRG¹RDAL

(VER ER UPPRUNI JARÈSKJ¹LFTA

(VAR ERU HELSTU JARÈSKJ¹LFTASV¾ÈI ¹ ¥SLANDI
(ELSTU SKJ¹LFTASV¾ÈIN ¹ ¥SLANDI ERU TVÎ  3UÈURLANDI
ER JARÈSKJ¹LFTASV¾ÈI SEM N¾R EFTIR 2EYKJANESSKAGA UM
®LFUS OG 3UÈURLANDSUNDIRLENDIÈ AUSTUR AÈ (EKLU ²TI FYRIR .ORÈUR
LANDI ER ANNAÈ SKJ¹LFTASV¾ÈI SEM N¾R FR¹ MYNNI 3KAGAFJARÈAR OG
AUSTUR AÈ -ELRAKKASLÁTTU
!F ÎFLUGUM JARÈSKJ¹LFTUM ¹ ¥SLANDI SEM ORÈIÈ HAFA Å SEINNI TÅÈ M¹
NEFNA TVO ÎFLUGA JARÈSKJ¹LFTA SEM URÈU ¹ 3UÈURLANDI  OG  JÒNÅ
¹RIÈ  &YRRI SKJ¹LFTINN M¾LDIST UM   ¹ 2ICHTER EN S¹ SÅÈARI VAR
AF ST¾RÈINNI   ¹ 2ICHTER "¹ÈIR ÖESSIR SKJ¹LFTAR OLLU TÎLUVERÈU TJËNI ¹

*ARÈSKJ¹LFTUM M¹ SKIPTA Å ÖRENNT EFTIR UPPRUNA BROTA
SKJ¹LFTA ELDSUMBROTASKJ¹LFTA OG HRUNSKJ¹LFTA "ROTA
SKJ¹LFTAR MYNDAST VIÈ HREYFINGAR Å JARÈSKORPUNNI (¾G OG
STÎÈUG HREYFING VELDUR SPENNU Å BERGINU SEM SAFNAST
UPP UNS EITTHVAÈ VERÈUR UNDAN AÈ L¹TA "ERGIÈ Å JARÈLAGA
STAFLANUM BRESTUR OG BRÒNIRNAR KIPPAST TIL 6IÈ ÖAÈ LOSNAR
GÅFURLEG ORKA SEM BERST UM JÎRÈINA Å BYLGJUHREYFINGU
!LLIR ST¾RSTU SKJ¹LFTARNIR ERU AF ÖESSARI GERÈ ÖAR ¹ MEÈAL
3UÈURLANDSSKJ¹LFTINN OG SKJ¹LFTARNIR ¹ .ORÈURLANDI

(VAÈ ¹KVARÈAR SKEMMDIR Å JARÈSKJ¹LFTUM
HRIF SKJ¹LFTA ERU H¹È DÕPI UPPTAKA HANS ¶ANNIG HEFUR SKJ¹LFTI SEM
¹ UPPTÎK SÅN ¹  KM DÕPI Å JARÈSKORPUNNI LÅTIL SEM ENGIN ¹HRIF ¹
YFIRBORÈINU EN EF SAMI SKJ¹LFTI YRÈI ¹  KM DÕPI YRÈU AFLEIÈINGARNAR
¾GILEGAR
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¹ MIÈVIKUDAG
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AÈ %GGERT
&ULLTRÒI 3AMFYLKING
-AGNÒSSON
ARINNAR Å MANNRÁTT
FORMAÈUR +3¥
INDANEFND
YRÈI BOÈAÈUR
TIL FUNDAR VIÈ NEFNDINA TIL AÈ R¾ÈA
ÖANN MUN SEM ER ¹ LAUNAGREIÈSL
UM TIL KARLA OG KVENNALANDSLIÈS
INS Å KNATTSPYRNU
%R EÈLILEGT AÈ MEÈLIMIR KARLA
LANDSLIÈIÈ F¹I H¾RRI LAUN EN
MEÈLIMIR KVENNALANDSLIÈSINS
.EI ÖAÈ ER EKKI EÈLILEGT AÈ BEITA
ÖEIM RÎKUM AÈ MEIRI TEKJUR F¹IST
AF KARLABOLTANUM ÖVÅ HANN F¾R
MEIRI UMFJÎLLUN OG KYNNINGU Å
FJÎLMIÈLUM
(VAÈ ER TIL R¹ÈA
+3¥ ÖARF AÈ VERA MEÈVITAÈ UM AÈ
KYNBUNDIÈ LAUNAMISRÁTTI LEIÈRÁTTIST
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OG SAUTJ¹N S¾KJAST EFTIR FJËRUM EFSTU
S¾TUNUM

Hart sótt að sitjandi þingmönnum
Nítján bjóða sig fram í prófkjöri Samfylkingarinnar í
Suðvesturkjödæmi. Flokkurinn á nú fjóra þingmenn í
kjördæminu og gefa sautján
kost á sér í fjögur efstu
sætin.

Þrír sækjast eftir fyrsta sætinu,
þau Árni Páll Árnason lögfræðingur, Gunnar Svavarsson, bæjarfulltrúi í Hafnarfirði og Þórunn
Sveinbjarnardóttir alþingismaður.
Guðmundur Árni Stefánsson
fór fyrir lista Samfylkingarinnar
í kjördæminu í síðustu kosningum og þegar hann hvarf af þingi
varð Rannveig Guðmundsdóttir
oddviti listans. Hún lætur af þingmennsku í vor. Þingmennirnir
Katrín Júlíusdóttir og Valdimar
L. Friðriksson gefa kost á sér í
annað og þriðja sæti listans.
Baráttan um fyrsta sætið er
sögð hörð en drengileg og möguleikar frambjóðendanna þriggja
á sigri taldir góðir.
Mikið hefur borið á Þórunni og
Gunnari í flokksstarfinu. Þórunn
hefur setið á þingi í átta ár og
Gunnar í bæjarstjórn Hafnarfjarðar auk þess að vera formaður framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar. Þó að Árni Páll
hafi ekki verið jafn áberandi
hefur hann starfað með Samfylkingunni frá stofnun og fór meðal
annars fyrir mótun stefnu flokksins í Evrópumálum.
Gunnar býr að því að koma úr
Hafnarfirði sem er sterkasta vígi
Samfylkingarinnar. Árni Páll bjó
lengi í Kópavogi og nýtur hugsanlega sérstaks stuðnings þar í
krafti þess. Þórunn er hins vegar
úr Garðabæ. Byggðapólitík er
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+OSNINGARÁTT HAFA FLOKKSMENN
Å KJÎRD¾MINU SEM ORÈNIR ERU
SEXT¹N ¹RA OG ÖEIR SEM LÕSA YFIR
STUÈNINGI VIÈ FLOKKINN
+JÎRFUNDUR STENDUR MILLI  OG
 OG ER KOSIÈ ¹ SJÎ STÎÈUM
!TKV¾ÈI VERÈA TALIN Å 'ARÈAB¾
OG ER FYRSTU TALNA AÈ V¾NTA VIÈ LOK
KJÎRFUNDAR
3AMFYLKINGIN HLAUT RÒM  ÖÒS
UND ATKV¾ÈI Å 3UÈVESTURKJÎRD¾MI
Å SÅÈUSTU ÖINGKOSNINGUM
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RNI 0¹LL RNASON LÎGFR¾ÈINGUR
'UNNAR 3VAVARSSON B¾JARFULLTRÒI Å (AFNARFIRÈI
¶ËRUNN 3VEINBJARNARDËTTIR ALÖINGISMAÈUR
+ATRÅN *ÒLÅUSDËTTIR ALÖINGISMAÈUR
-AGNÒS - .ORÈDAHL LÎGFR¾ÈINGUR !3¥
+RISTJ¹N 3VEINBJÎRNSSON B¾JARFULLTRÒI LFTANESI
*AKOB &RÅMANN -AGNÒSSON TËNLISTARMAÈUR
+RISTÅN  'UÈMUNDSDËTTIR FORMAÈUR 3JÒKRALIÈAFÁLAGS ¥SLANDS
4RYGGVI (ARÈARSON FYRRVERANDI B¾JARSTJËRI
6ALDIMAR , &RIÈRIKSSON ALÖINGISMAÈUR
3ANDRA &RANKS VARAÖINGMAÈUR
"RAGI *ENS 3IGURVINSSON UMFERÈAREFTIRLITSMAÈUR
'UÈMUNDUR 3TEINGRÅMSSON BLAÈAMAÈUR OG TËNLISTARMAÈUR
*ENS 3IGURÈSSON FORMAÈUR 5NGRA JAFNAÈARMANNA Å +ËPAVOGI
!NNA 3IGRÅÈUR 'UÈNADËTTIR BËKASAFNS OG UPPLÕSINGAFR¾ÈINGUR
'UNNAR !XEL !XELSSON VIÈSKIPTAFR¾ÈINGUR
3ONJA " *ËNSDËTTIR MYNDLISTARKENNARI OG KVIKMYNDAGERÈARMAÈUR
'UÈRÒN "JARNADËTTIR S¹LFR¾ÈINGUR
"JARNI 'AUKUR ¶ËRMUNDSSON ÅÖRËTTAKENNARI

sögð ráða nokkru í kjördæminu
þó að sveitarfélögin séu nánast í
einum hnapp og hagsmunirnir
þeir sömu.
Katrín Júlíusdóttir á í höggi
við Magnús M. Norðdahl, lögfræðing ASÍ, og Kristján Sveinbjörnsson, bæjarfulltrúa á Álftanesi, um annað sætið. Katrín á
eitt kjörtímabil á þingi að baki en
öll hafa þau tekið virkan þátt í
starfi flokksins.
Valdimar L. Friðriksson settist
á þing þegar Guðmundur Árni
varð sendiherra. Fjórir sækjast
eftir þriðja sætinu, líkt og Valdimar, þau Jakob Frímann Magnússon tónlistarmaður, Kristín Á.
Guðmundsdóttir,
formaður
Sjúkraliðafélagsins,
Tryggvi
Harðarson, fyrrverandi bæjarstjóri á Seyðisfirði, og Sandra
Franks varaþingmaður. Líkt og
við var að búast ber mest á Jakobi
Frímanni sem áður hefur tekið
þátt í prófkjörum Samfylkingarinnar. Sex sækjast svo eftir fjórða
sætinu.
Það vekur athygli hve margir
bjóða sig fram í prófkjörinu. Þátttakendur eru jafnmargir og í
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í
Reykjavík um síðustu helgi þar

sem flokkurinn á níu þingmenn.
Og í prófkjöri Samfylkingarinnar
í Reykjavík, þar sem flokkurinn á
nú átta þingsæti, taka fimmtán
þátt.
Talið er að sú ákvörðun að
banna auglýsingar hafi ráðið
nokkru um hve margir treystu
sér til þátttöku. Frambjóðendur
héldu tvo sameiginlega fundi en
hafa annars háð kynningarstarf
sitt á kosningaskrifstofum, vefnum og með heimsóknum í fyrirtæki og á opinbera staði.
Í kynningarefni leggja flestir
frambjóðendurnir áherslu á aukinn jöfnuð í samfélaginu og það
er raunar rauður þráður í stefnu
alls
Samfylkingarfólks
fyrir
kosningarnar í vor. Einstaka nefnir sérstök mál en aðeins einn segist vilja byltingu, það er Jens Sigurðsson sem býður sig fram í
fjórða sætið.
Um fjögur þúsund manns eru í
Samfylkingunni í Suðvesturkjördæmi.
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Vertu trúr sjálfum þér
-og steldu frá öðrum!
Komin í
verslanir

Sturla Jón Jónsson skáld fer á ljóðahátíð í
Litháen. Þar þarf hinn menningarlegi sendiherra
lands síns að bregðast við ýmsum uppákomum
og óvæntum áföllum, en ekki síst takast á við
glæpamanninn sem býr í okkur öllum.
Bragi Ólafsson er einn þeirra fágætu höfunda
sem skapa seiðmagnað andrúmsloft með því
einu að raða upp á nýtt orðunum sem við öll
notum og þekkjum. Í Sendiherranum skapar
hann einstæða en um leið kunnuglega veröld
þar sem hárfínn húmor helst í hendur við
tragísk örlög.
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Fyrsta bókin
á aðeins 895 kr!
Lærum að elda er nýr íslenskur matreiðsluklúbbur þar sem
kennt er að elda rétti frá öllum heimshornum. Fyrsta bókin
fjallar um taílenska matargerð og fá nýir félagar hana með
50% afslætti eða á aðeins 895 kr. auk sendingargjalds.

Upp með svuntuna!

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 5183

Lærum að elda er tilvalinn klúbbur fyrir þá sem vilja bæta
þekkingu sína í eldhúsinu og læra að töfra fram nýja og
spennandi rétti fyrir fjölskyldu og vini. Allar leiðbeiningar
eru sérlega einfaldar og skýrar og nýtast bæði þeim
sem eru að stíga sín fyrstu skref í eldhúsinu jafnt sem
reynslumeiri matgæðingum.

Gestakokkur í hverri bók. Narumon Sawangjaitham
frá veitingastaðnum Gullna hliðinu veitti klúbbnum
ráðgjöf um val uppskrifta í fyrstu bókinni og kennir
okkur að elda nokkra af sínum uppáhaldsréttum. Í
annarri bókinni, Lærum að elda ítalskt, eru það kokkarnir
Heiðdís Hauksdóttir og Leifur Kolbeinsson frá
La Primavera sem koma í heimsókn.

Heimsreisa fyrir bragðlaukana
Á komandi mánuðum munu félagar klúbbsins fara með
bragðlaukana í sannkallaða heimsreisu. Í fyrstu bók
klúbbsins er kennt að elda taílenskan mat, í annarri
bókinni er tekin fyrir ítölsk matargerð og í þeirri þriðju
verða heilsusamlegir réttir á boðstólum ... og svo heldur
ferðalagið áfram!
Einvala lið kemur að gerð bókanna: F.v. Kristján Maack
ljósmyndari, Ólafur G. Sveinbjörnsson matreiðslumaður,
Rut Helgadóttir ritstjóri og Valdís Guðmundsdóttir stílisti.

Skráðu þig strax á

klubbar.is

M A T R E I Ð S L U K L Ú B B U R !

Þannig er klúbburinn:
Félagar fá í hverjum mánuði senda heim
vandaða innbundna matreiðslubók þar sem
kennt er að elda rétti víðsvegar að úr heiminum.
Hver bók kostar aðeins 1.790 kr. auk 105 kr.
sendingargjalds. Nýir félagar fá fyrstu bókina
með 50% afslætti, eða á aðeins 895 kr.
Engin skuldbinding. Hægt er að segja upp áskrift
hvenær sem er með einu símtali eftir að greitt
hefur verið fyrir fyrstu bókina.
Félagar fá 15% afslátt af öllum bókum forlaga
Eddu útgáfu á vefnum edda.is og í þjónustumiðstöðinni að Suðurlandsbraut 12, Reykjavík.

Dettur þú í lukkupottinn?
Bækurnar
eru eingöngu
fáanlegar
í klúbbnum!

Taílensk veisla fyrir 10 manns
Einn heppinn félagi fær tíu manna
veislu á veitingastaðnum Gullna hliðinu
á Álftanesi.

Vandaðir töfrasprotar frá Kenwood!
100 félagar fá vandaðan töfrasprota
ásamt fylgihlutum.
Uppskriftir sem bragð er að. Í fyrstu bókinni er að finna úrval sígildra
taílenskra rétta eins og steiktar taílenskar núðlur pad thai, nautakjöt
í panang-karrí og kókossúpu með kjúklingi og sítrónugrasi. Í annarri
bókinni lærum við að elda bæði sígilda ítalska rétti eins og ofnbakað
eggaldin, osso buco og tiramisu en einnig nýstárlega rétti eins og
saltfisks-carpaccio og rjúpur vafðar í parmaskinku.

eða í síma

Dregið 15. nóvember

522 2100
SMS skráning í síma 1900: edda elda kennitala

Suðurlandsbraut 12
108 Reykjavík
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Óeining um stækkun álvers
Greina má áherslumun
frambjóðenda í umhverfismálum en vitanlega er mikill samhljómur í svörunum,
segir Ólafur Þ. Harðarson
prófessor um svör frambjóðenda Samfylkingarinnar í suðvesturkjördæmi.
Frambjóðendur í þrjú efstu
sætin voru spurðir tíu afdráttarlausra spurninga.
Frambjóðendur í prófkjöri reyna
öðru fremur að vinna kjósendur á
sitt band með því að sannfæra þá
um ágæti sitt í að fylgja eftir málefnum stjórnmálaflokksins sem
um ræðir í hvert skipti. Svör
frambjóðenda að þessu sinni
draga fram skýran málefnalegan
samhljóm, um leið og þau skerpa
óeiningu um mikilvæg mál.
Fyrirhuguð stækkun álvers
Alcan í Straumsvík fellur frambjóðendum misjafnlega í geð á
meðan allir eru sammála um að
íslensk stjórnvöld verði að huga
betur að frekari aðgerðum vegna
loftslagsbreytinga. Þetta gefur
kjósendum ágætar vísbendingar
um málefnastöðu segir Ólafur
Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði. „Kosningar í prófkjörum snúast sjaldnast um raunveruleg átök um hugsjónir og
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 6AR RÁTT AÈ R¹ÈAST Å GERÈ +¹RA
HNJÒKAVIRKJUNAR
 ¶ARF AÈ EFLA STARF STJËRNVALDA
GEGN HUGSANLEGUM SL¾MUM
¹HRIFUM VEGNA LOFTSLAGSBREYT
INGA
  ¥SLAND AÈ GANGA Å %VRËPUSAM
BANDIÈ OG TAKA UPP EVRU
  AÈ SAMÖYKKJA ST¾KKUN ¹LVERS
!LCAN Å 3TRAUMSVÅK
 6AR RÁTT AÈ LEYFA HVALVEIÈAR Å
ATVINNUSKYNI
  AÈ STYTTA N¹M TIL STÒDENTS
PRËFS ÒR FJËRUM ¹RUM Å ÖRJÒ
  AÈ BREYTA SKATTLAGNINGU ¹
FJ¹RMAGNSTEKJUM
  AÈ BREYTA 2ÅKISÒTVARPINU Å
OPINBERT HLUTAFÁLAG
 %RTU HLYNNTHLYNNTUR FREKARI
NÕTINGU ORKUAUÈLINDA VEGNA
UPPBYGGINGAR ¹LVERA
 -YNDIR ÖÒ BEITA ÖÁR FYRIR
BREYTINGU ¹ LÎGUM UM EFTIRLAUN
ÖINGMANNA OG R¹ÈHERRA
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málefni heldur miklu frekar
hvaða frambjóðendum kjósendur
treysta best til þess að framfylgja
stefnu flokka. Það má greina
áherslumun í umhverfismálum af
svörum frambjóðenda en annars
er nokkuð mikill samhljómur í
svörunum. Þó má vera að lesendur, sem að einhverju leyti eru
einnig kjósendur, greini ákveðinn
mun á framsetningu svaranna
sem gefur óljósa vísbendingu um
það hvernig frambjóðendur komi
til með að fjalla um og framfylgja
hugmyndum sínum. Það getur
skipt sköpum í stjórnmálum.“
Eðlilegt er að jafnaðarmönnum sé vaxandi ójöfnuður hér á
landi hugleikinn. Eins og í svörum frambjóðenda í Suðurkjördæmi, má greina áhyggjur frambjóðenda af ójöfnuðinum og vilja
þeir flestir gera umtalsverðar
breytingar á skattkerfinu. Ólafur
segir þessar hugmyndir ekki
koma á óvart. „Það er eðlilegt að
jafnaðarmenn einblíni á þessa
þætti og kjósendur horfa vafalítið til þess í kosningunum.“
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TIL ¹LVERA
 *¹ OG TAKA SÁRSTAKLEGA ¹ EFTIR
LAUNUM R¹ÈHERRA
































DAGSKRÁ
I.

Tillaga stjórnar CCP hf. um að veita stjórn félagsins heimild í samþykktum
félagsins til að hækka hlutafé þess um allt að kr. 200.000 að nafnvirði með
útgáfu nýrra hluta. Heimildin gildi í 1 ár og má einungis nota í tengslum við
kaup á fyrirtækjum. Hluthafar skulu ekki hafa forgangsrétt til áskriftar að
þessum nýju hlutum.

II.

Kosning eins varamanns í stjórn félagsins.

III.

Önnur mál löglega upp borin.
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*¹ ¹N TAFAR
*¹
(ËFLEG ST¾KKUN ¹LVERS Å
3TRAUMSVÅK G¾TI V¾RI SK¹RRI
KOSTUR EN UPPBYGGING NÕRRA
STËRIÈJUVERKSMIÈJA
.EI
*¹
.EI ¡G VIL H¾KKA SKATTLEYS
ISMÎRK OG L¾KKA ÖAÈ HLUT
FALL TEKNA SEM VENJULEGT
FËLK ÖARF AÈ GJALDA RÅKINU
*¹
.EI ¡G VÅSA TIL UMHVERFIS
STEFNU 3AMFYLKINGARINNAR
SEM ÁG STYÈ HEILSHUGAR
*¹







 %KKI ER LJËST
AÈ Ö¹ HAFI
ALLAR UPPLÕS
INGAR LEGIÈ LJËSAR FYRIR
 *¹
 -YNDUN AFSTÎÈU KREFST
FREKARI UMR¾ÈU
 (AFNFIRÈINGAR R¹ÈA
 *¹ EF ÖAÈ TENGIST SJ¹LFB¾RRI
NÕTINGU
 .EI
 *¹ %NDURSKOÈA ÖARF SKATT
KERFIÈ
 *¹
 *AFNV¾GI ÖARF AÈ RÅKJA Å
UMHVERFISVERND NÕTINGU OG
VILJA ÅBÒA
 *¹
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 *¹ EN NÒ
ÖARF AÈ
STALDRA VIÈ
 *¹
 ¶AÈ ÖARF AÈ KANNA MÎGU
LEIKA AÈILDAR ¹ÈUR EN H¾GT
ER AÈ GEFA ENDANLEGT SVAR
 *¹ EF FYRIRT¾KIÈ UPPFYLLIR
ÖAU SKILYRÈI SEM SETT VERÈA
 *¹
 .EI UNGT FËLK ¹ AÈ HAFA VAL
 *¹ OG SAMR¾MA ÖAÈ TEKJU
SKATTI
 %R 2ÅKISÒTVARPIÈ EKKI ¹G¾TT
EINS OG ÖAÈ ER
 *¹ EN ÖAÈ ÖARF AÈ META
FORSENDUR VIRKJANA UPP ¹
NÕTT MEÈ HLIÈSJËN AF N¹TT
ÒRUVERND
 *¹

.EI %KKI ÒT FR¹
ÖEIM GÎGNUM
SEM L¹GU FYRIR
*¹
.EI %KKI AÈ SVO KOMNU M¹LI
EN ÎRUGGLEGA Å FRAMTÅÈINNI
(AFNFIRÈINGAR R¹ÈA
.EI TAKMARKAÈAR VEIÈAR Å VÅS
INDASKYNI
.EI
*¹
.EI
.EI
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Stjórn CCP hf.





¡G ER ¹ MËTI
VIRKJUNINNI
*¹ ¹ ÖVÅ ER EKKI NOKKUR VAFI
'ANGAST ÖARF FYRIR FREKARI
UMR¾ÈU UM ÖESSI M¹L
(AFNFIRÈINGAR HAFA SÅÈASTA ORÈIÈ
Å ÖESSU M¹LI ¡G TEL AÈ ÖEIM
SÁ TREYSTANDI TIL AÈ KOMAST AÈ
RÁTTRI NIÈURSTÎÈU
6EIÈAR OG FERÈAMANNAÖJËNUSTA
GETA FARIÈ SAMAN
3Á UNNIÈ Å S¹TT VIÈ SVEITARFÁLÎG
IN OG GRUNNSKËLANN TEL ÁG ÖAÈ
GETA VERIÈ J¹KV¾TT
*¹ ÖAÈ ÖARF AÈ SAMR¾MA HANN
VIÈ AÈRA SKATTHEIMTU
.EI
.EI
*¹

.EI HAGNAÈ
URINN ER ËLJËS
*¹ B¾ÈI MEÈ RANNSËKNUM OG
STEFNUMARKANDI ¹KVÎRÈUNUM
.EI EKKI TÅMAB¾RT ENN EN VIÈ
G¾TUM ÖURFT ÖESS Å FRAMTÅÈINNI
.EI ¹LVERIÈ ER Å ÖÁTTBÕLI OG STARFS
MANNASTEFNAN Ë¹S¾TTANLEG
*¹ OG BJËÈA SVO ÒT KVËTANN
KVËTAHAFAR R¹ÈA ÖVÅ SVO HVORT
ÖEIR VEIÈA HANN EÈA VERNDA
HANN
.EI ÖVÅ Ö¹ MYNDI VALIÈ SEM
GERIR ÅSLENSKA MENNTASKËLA SVO
SÁRSTAKA SKERÈAST
*¹ GERA HANN STIGH¾KKANDI OG
SETJA FRÅTEKJUMARK
.EI SÁ EKKI TILGANGINN
*¹ EN Å S¹TT VIÈ ÖJËÈINA OG AÈ
VANDLEGA ÅGRUNDUÈU M¹LI
*¹ TIL AÈ G¾TA JAFNR¾ÈIS Å ÖJËÈ
FÁLAGINU
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Hluthafafundur CCP hf., kt. 450697-3469, Grandagarði 8, 101 Reykjavík,
verður haldinn að Grandagarði 8, 101 Reykjavík, þann 10. nóvember 2006
og hefst hann kl. 17:00.
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HLUTHAFAFUNDUR CCP hf.

6IRKJUNIN ER
STAÈREYND .Ò
SKIPTIR ÎLLU
M¹LI AÈ GERA STËR¹TAK Å N¹TTÒRU
VERND
*¹ TD MEÈ HAGR¾NUM HVÎTUM
TIL AÈ DRAGA ÒR ÒTBL¾STRI
*¹ ÖAÈ ER MIKILV¾GT FYRIR
ATVINNULÅFIÈ OG HEIMILIN
¶AÈ VERÈA (AFNFIRÈINGAR SJ¹LFIR
SEM SAMÖYKKJA EÈA SYNJA ¹
LÕÈR¾ÈISLEGAN H¹TT
¡G ER FYLGJANDI SJ¹LFB¾RUM
VEIÈUM ¹ HVAL EN TÅMASETNING
OG AÈDRAGANDINN VAR RANGUR
*¹ MEÈ ¹HERSLU ¹ MEIRI SVEIGJ
ANLEIKA INNAN FRAMHALDSSKËLANS
*¹ EN MEÈ FRÅTEKJUMARKI SVO
EKKI SÁ VERIÈ AÈ KROPPA Å SM¹
SPARNAÈ EINSTAKLINGA
.EI
L M¹ EKKI VERÈA OF STËR HLUTI
ÒTFLUTNINGS OKKAR (¹T¾KNI
EN EKKI STËRIÈJA ER ATVINNULÅF
FRAMTÅÈARINNAR
*¹ EKKI SPURNING
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*¹ 6IÈ BREYT
UM ÖVÅ EKKI
SEM ORÈIÈ ER
NÒ ÖARF AÈ EFLA N¹TTÒRUVERND
*¹ ÖAU ÖURFA TIL D¾MIS AÈ
STANDA RÁTT AÈ FRAMKV¾MD
+ÕËTË BËKUNARINNAR
*¹ AÈ SJ¹LFSÎGÈU 3AMFYLKINGIN
ER %VRËPUFLOKKUR
*¹ EN ÖVÅ R¹ÈA (AFNFIRÈINGAR
*¹
*¹ EN ÖAÈ ¹ EKKI AÈ KOMA
NIÈUR ¹ G¾ÈUM N¹MSINS
*¹ ÖANNIG AÈ ALDRAÈIR GREIÈI
AÈEINS  PRËSENT AF FJ¹RMAGNS
TEKJUM AF LÅFEYRISSPARNAÈNUM
.EI
.EI VIÈ EIGUM AÈ GERA
H¹T¾KNI EN EKKI STËRIÈJU AÈ
ATVINNULÅFI FRAMTÅÈARINNAR
*¹
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N¹NAR ¹ VISIRIS

!LLRA SÅST EINKAAÈILUM

,¹GT VERÈ

%INKAFRAMTAKIÈ F¾R EKKI AÈ FARA INN Å ,ANDSVIRKJUN
SEM NÒ ER AÈ ÎLLU LEYTI Å EIGU RÅKSINS ¥ UMR¾ÈUM
¹ !LÖINGI SAGÈI FORMAÈUR &RAMSËKNARFLOKKSINS
*ËN 3IGURÈSSON IÈNAÈAR OG VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA
AÈ EKKERT L¾GI FYRIR AÈ ,ANDSVIRKJUN YRÈI SELD OG
bALLRA SÅST EINKAAÈILUMm EINS KEMUR FR¹ Å FR¹SÎGN
-ORGUNBLAÈSINS 2EYNSLAN HEFUR SÕNT SIG AÈ MIKLIR
KRAFTAR LOSNUÈU ÒR L¾ÈINGI VIÈ EINKAV¾ÈINGU
BANKAKERFISINS EN VALDHAFAR TELJA
BEST AÈ OPINBERIR AÈILAR
SKAMMTI ORKUNA 6ÅST ER TALIÈ
AÈ FJÎLMARGIR EINKAAÈILAR OG
LÅFEYRISSJËÈIR HEFÈU ¹HUGA ¹ AÈ
FJ¹RFESTA Å ORKUGEIRANUM EF
T¾KIF¾RI BYÈUST OG ER SKEMMST
AÈ MINNAST ORÈA (ANNESAR
3M¹RASONAR FORSTJËRA &,
'ROUP SEM SAGÈI ¹ FUNDI
HJ¹ 'LITNI ¹ DÎGUNUM AÈ
SÁR FYNDIST ÖETTA SPENNANDI
VETTVANGUR

²T FR¹ KAUPVERÈI RÅKISINS ¹ FIMMTÅU PRËSENTA
EIGNARHLUT 2EYKJAVÅKURBORGAR OG !KUREYRARB¾JAR
Å ,ANDSVIRKJUN ER VERÈM¾TI FÁLAGSINS UM SEXTÅU
MILLJARÈAR KRËNA -IÈAÈ VIÈ BËKF¾RT EIGIÈ FÁ ,6
UM MITT ÖETTA ¹R ER RÅKIÈ AÈ GREIÈA  PRËSENTA
YFIRVERÈ ¹ EIGIÈ FÁ SEM Ö¾TTI AÈ ÎLLUM LÅKINDUM
GJAFVIRÈI ¹ HLUTABRÁFAMARKAÈNUM ¶¹ M¹
TELJA LÅKLEGT EIGIÈ FÁ ,6 HAFI H¾KKAÈ ¹
SEINNI HLUTA ¹RSINS VEGNA GENGIS
HAGNAÈAR AF ERLENDUM SKULDUM
¶¹ SKILAÈI ORKURISINN SJÎ
MILLJARÈA REKSTARHAGNAÈI FYRIR
AFSKRIFTIR %")4$! EÈA FJËRT¹N
MILLJÎRÈUM ¹ ¹RSGRUNDVELLI
OG RÅKIÈ AÈEINS AÈ BORGA
FJËRFALDA b%")4$5m ¶Ë BER
AUÈVITAÈ AÈ HAFA Å HUGA AÈ ,6
ER ËSKR¹È FYRIRT¾KI OG ENGINN
ANNAR KAUPANDI TIL STAÈAR EN
RÅKIÈ SEM VAR EITT UM HITUNA

FL eykur við sig í
Glitni og Mosaic
Hluturinn í Glitni metinn á tæpa 100 milljarða.
Verðmæti hlutabréfa FL Group í
Glitni eru metin á 97 milljarða
króna eftir að FL jók hlut sinn í
bankanum í vikunni. Nemur eignarhluturinn nú um 29 prósentum
en var um tíu prósent í ársbyrjun.
FL Group hefur enn fremur
verið duglegt að kaupa bréf í
Mosaic Fashions, móðurfélagi
tískuverslanakeðja, að undanförnu. Félagið situr nú í fimmta
sæti stærstu hluthafa Mosaic með
4,4 prósenta hlut.
Kaupin þurfa ekki að koma á
óvart, enda er FL í hópi stærstu
fjárfesta á innanlandsmarkaði.
Félagið er stærst í Glitni, næststærst í Straumi-Burðarási og
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meðal sex stærstu eigenda í
Alfesca, Dagsbrún, Össuri og
Mosaic samkvæmt hluthafalista
sem birtur er á heimasíðu Kauphallarinnar.
EÖA

Óbreyttur hagnaður
Storebrands
Norska
fjármálafyrirtækið
Storebrand hagnaðist um nærri
3,3 milljarða króna fyrir skatta á
þriðja ársfjórðungi og stóð hagnaður í stað á milli ára. Fyrir
fyrstu níu mánuði ársins hagnaðist Storebrand um 11,7 milljarða
króna fyrir skatta sem er um tíu
prósenta aukning frá 2005.
Kaupþing er með tæplega átta
prósenta hlut í Storebrand en
ætla má að Íslendingar séu stórtækari en það.
Rekstrartekjur samstæðunnar námu tæpum níutíu milljörðum á tímabilinu.
Storebrand starfrækir ekki
einvörðungu hefðbundna bankastarfsemi heldur einnig líftryggingastarfsemi og eignastýringu.
Af einstökum sviðum myndast
stærstur hluti hagnaður af líftryggingum.
EÖA
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INS STËÈ Å STAÈ MILLI ¹RA

-ÎMMUSTUND
-ÎMMUSTUND ER ¾TLUÈ M¾ÈRUM
MEÈ UNGABÎRN FR¹  M¹NAÈA ALDRI
HERSLA ER LÎGÈ ¹ Ö¾GILEGT ANDRÒMS
LOFT OG GETUR MËÈIRIN SINNT ÖÎRFUM
BARNSINS ¹N ÖESS AÈ TRUÚA AÈRA
-ÎMMUSTUND BYGGIR ¹ ¹HRIFARÅKUM
GRINDARBOTNS OG STYRKTAR¾ÙNGUM
¹SAMT ENDURN¾RANDI TEYGJUM OG SLÎKUN
.¹MSKEIÈIÈ ER Å VIKUR OG ER KENNT ¹ M¹NUDÎGUM MIÈVIKUDÎGUM
OG ÙMMTUDÎGUM KL  Å 4ECHNOSPORT "¾JARHRAUNI  (AFNARÙRÈI
!LLAR M¾ÈUR ¹ N¹MSKEIÈINU GETA KEYPT SÁR HEILNUDD ¹ AÈEINS  KR
+ENNARAR +RISTÅN "JÎRG 2OBE 9OGA KENNARI OG "ORGHILDUR 3VERRISDËTTIR
&IT"ALL OG EINKAÖJ¹LFARI 3KR¹NING ER HAÙN Å SÅMA  
6ERÈ AÈEINS  KR
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+REDITKORTAVELTA HEIMILA VAR  
PRËSENTUM MEIRI Å JANÒAR TIL SEPTEMBER
 EN Å JANÒAR TIL SEPTEMBER ¹ SÅÈASTA
¹RI $EBETKORTAVELTA JËKST UM  
PRËSENT Å JANÒAR TIL SEPTEMBER 
3AMTALS JËKST INNLEND GREIÈSLUKORTAVELTA
HEIMILA SÅÈUSTU TËLF M¹NUÈI UM  
PRËSENT
+REDITKORTAVELTA ¥SLENDINGA ERLENDIS
JËKST UM   PRËSENT Å JANÒAR TIL SEPT
EMBER  FR¹ SAMA TÅMA ¹RIÈ ¹ÈUR
%RLEND GREIÈSLUKORTAVELTA HÁRLENDIS JËKST
UM   PRËSENT Å JANÒAR TIL SEPTEMBER
 BORIÈ SAMAN VIÈ JANÒAR TIL SEPT
EMBER 
3AMKV¾MT BR¹ÈABIRGÈATÎLUM (AGSTOF
UNNAR VAR ÒTFLUTNINGUR Å OKTËBER  
MILLJARÈAR EN INNFLUTNINGUR   MILLJARÈ
AR 6ÎRUSKIPTAJÎFNUÈUR VAR ÖVÅ ËHAG
ST¾ÈUR UM   MILLJARÈA SAMKV¾MT
BR¹ÈABIRGÈATÎLUM

!ÈHALDS ER ENN ÖÎRF ÖËTT
VERÈBËLGUHORFUR SÁU BETRI
Stýrivextir Seðlabanka
Íslands verða óbreyttir um sinn 14 prósent.
Bankinn kynnti ákvörðun sína í gærmorgun
um leið og kynnt var
efnahagsrit bankans,
Peningamál. Bankinn
segir tímasetningu ríkisins í skattalækkunum í
mars bagalega og til þess
fallna að stuðla að hærra
vaxtastigi.
„Verðbólguhorfur hafa batnað
verulega frá því Seðlabanki Íslands
birti síðasta mat sitt,“ segir Davíð
Oddsson seðlabankastjóri. Bankinn kynnti í gær ákvörðun sína um
óbreytta stýrivexti, en þeir standa
í 14 prósentum.
„Verðbólga á þriðja ársfjórðungi jókst minna en spáð var í júlí
og langtímahorfur eru einnig hagfelldari nú en þá. Þær eru þó enn
óviðunandi og kalla á aðgát og
aðhald. Væntingar um hraða lækkun stýrivaxta á næstunni eru því
ekki raunsæjar,“ bætir hann við.
Seðlabankinn hefur ákveðið að
vera með aukavaxtaákvörðunardag 21. desember næstkomandi og
fer eftir þróuninni fram að þeim
tíma hvaða ákvörðun verður þá
tekin. Greiningardeildir banka
hafa spáð því að vaxtahækkunarferli bankans sé lokið, en Davíð
sagði alls ekki útilokað að hækka
þyrfti stýrivexti í desember.
Tímasetning nýrra ákvarðana
stjórnvalda um að aflétta gjöldum
af innfluttum matvælum í mars á
næsta ári segir Seðlabankinn
óheppilega. Er það mat bankans að
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stýrivextir þurfi að vera 25 til 50
punktum hærri út tveggja ára spátímabil bankans vegna hennar.
„Markmið nýkynntra ákvarðana
er að auka kaupmátt ráðstöfunartekna almennings. Þær ákvarðanir
munu hins vegar draga úr aðhaldi
og tefja því fyrir nauðsynlegri
aðlögun
þjóðarbúskaparins.
Aðgerðirnar draga ekki úr undirliggjandi verðbólgu þótt mæld
verðbólga minnki um sinn,“ áréttar Davíð og segir bankann jafnframt á móti því að rýmka á ný
heimildir Íbúðalánasjóðs til lánveitinga. Eins segir Davíð að bankinn telji að ekki hafi verið tímabær ákvörðun hjá stjórnvöldum að
draga úr hömlum á útgjöldum ríkisins. Hann segir áhrifin af
aðhaldsaðgerðum ríkisins lítil. „Ef
þær hefðu staðið þá hefðu þær
haft einhver áhrif, en þær stóðu
mjög stutt þannig að mjög erfitt er

að meta að áhrifin hafi verið önnur
en sálfræðileg um tíma.“
Langmikilvægasti óvissuþátturinn í spá Seðlabankans um þróun
efnahagsmála er að sögn Arnórs
Sighvatssonar, aðalhagfræðings
bankans, gengi krónunnar, en hann
kynnti Peningamál, efnahagsrit
bankans. „Land með viðskiptahalla sem nemur fimmtungi af
landsframleiðslu á gríðarlega
mikið undir vilja erlendra lánadrottna til að fjármagna þennan
viðskiptahalla,“ segir hann og
bendir á að þótt hratt dragi úr
honum verði hallinn enn „ósjálfbær“ í lok tveggja ára spátímabils
bankans, samkvæmt grunnspá.
„Verulega aðhaldssamari peningastefna en er í stýrivaxtaferlinum
sem liggur grunnspánni til grundvallar myndi auðvitað draga verulega úr þessari áhættu,“ segir
hann.
OLIKR FRETTABLADIDIS

Viðskiptahallinn ofmetinn?
SA segja gengishækkanir hlutabréfa í útlöndum í fyrra draga úr hallanum.
Samtök atvinnulífsins telja að
raunverulegt ójafnvægi í utanríkisviðskiptum þjóðarinnar sé
minna en opinberar hagtölur gefa
til kynna.
Á síðasta ári samanstóð viðskiptahallinn af 93 milljarða
vöruskiptahalla, 31 milljarða
halla á þjónustujöfnuði og 37
milljarða halla á jöfnuði þáttatekna.
Síðastnefndi
liðurinn
hefur vaxið mikið undanfarin ár,
vegna mikillar erlendrar lántöku
og fjárfestinga erlendis. Undir
hann flokkast fjármagnsgjöld og
fjármagnstekjur frá útlöndum.
Tekjur af erlendum eignum
námu 85 milljörðum króna á
árinu 2005. Þær skiptust þannig
að ávöxtun hlutafjár nam 64
milljörðum og tekjur af öðrum
eignum 21 milljarður. Sett í sam-
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AÈ ËJAFNV¾GI Å UTANRÅKISVIÈSKIPTUM SÁ
MINNA EN OPINBERAR TÎLUR GEFA TIL KYNNA

hengi við meðalstöðu eigna á
árinu 2005 fæst að ávöxtun var
aðeins 4,7 prósent, sem er heldur
lágt í ljósi þeirrar velgengni og
mikla hagnaðar sem var af starfsemi útrásarfyrirtækjanna á síðasta ári.
SA segja að ein skýringin á
þessari lágu ávöxtun sé að vegna
varfærinna
uppgjörsaðferða
myndar stór hluti þessara eigna
mjög litlar tekjur í greiðslujöfnuði. Ef þáttatekjurnar væru skilgreindar þannig að gengishækkun hlutabréfa og hlutabréfasjóða
væri talin til tekna í uppgjörinu,
og af varfærini gert ráð fyrir tíu
prósenta hækkun erlendra hlutabréfa í eigu Íslendinga, þá hefði
viðskiptahallinn ekki talist vera
160 milljarðar króna í fyrra heldur hundrað milljarðar.
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Óljóst markmið
¶/234%).. 0,33/. 3+2)&!2

U

m nokkurn tíma hefur staðið til að ríkissjóður keypti
eignarréttindi Reykjavíkur og Akureyrar í Landsvirkjun. Nú hafa verið undirritaðir samningar þar að
lútandi. Í tíð fyrri borgarstjórnarmeirihluta strönduðu
samningar á andstöðu Vinstri græns.
Eignarréttindi Reykjavíkur og Akureyrar í Landsvirkjun eru
takmörkuð að því leyti að sveitarfélögin hafa ekki sjálf ráðstöfunarrétt yfir eignarhlutanum. Hann er háður breytingum á lögum.
Að ákveðnu marki var ríkisvaldið því beggja megin borðsins í
þessum samningum.
Andvirði eignarhluta sveitarfélaganna virðist hins vegar vera
metið eins og um ótakmörkuð eignarréttindi sé að ræða er þau hafi
fullan ráðstöfunarrétt yfir. Í því ljósi sýnast Reykjavíkurborg og
Akureyrarbær hafa gert afar góðan samning.
Af hagsmunahóli sveitarfélaganna tveggja sýnist þetta því vera
kostasala. Reykjavíkurborg hefur verið í verulegum hagsmunaárekstrum sem eignaraðili að Landsvirkjun og á sama tíma nánast einkaeigandi að Orkuveitu Reykjavíkur. Samningurinn leysir
borgina á góðum kjörum úr þeirri klemmu.
Að sama skapi verður að líta svo á að hagsmunir ríkisins séu
einnig betur tryggðir með því að rjúfa þessi eignatengsl. Landsvirkjun sem áður taldist opinbert fyrirtæki verður nú hreint ríkisfyrirtæki. Það ætti fremur en hitt að auðvelda ríkisvaldinu stefnumótun í orkumálum.
Athygli hlýtur hins vegar að vekja að á þessu kaupstigi málsins
virðist margt vera í meira lagi óljóst um markmið ríkisins með
kaupunum. Með engu móti verður til að mynda sagt að stefnan í
orkumálum sé skýr. Þau eru eigi að síður eitt mesta pólitíska hitamál samtímans.
Á síðasta ári voru kaupáformin studd nokkuð ljósari áformum
um þróun orkumálanna. Þá var rætt um sameiningu Landsvirkjunar við önnur ríkisorkufyrirtæki. Lýst var áformum um að breyta
nýju fyrirtæki í hlutafélag. Loks átti að setja það á markað árið
2008 og fá að því nýja eignaraðila.
Þessi stefnumörkun er nú komin ofan í skúffu. Tæplega verður
sagt að ný stefnumörkun hefði átt að vera skilyrði fryrir kaupum
af hálfu ríkisins. En satt best að segja hefði þó verið eðlilegt að
tengja þessi tvö atriði saman.
Gallinn við fyrri stefnumörkun var sá að hún byggði ekki á
traustum forsendum. Eins og sakir stóðu var óraunhæft að stefna
að breytingu á Landsvirkjun í hlutafélag sem skráð yrði á markaði
og selt. Þar kom tvennt til:
Í fyrsta lagi er enginn samkeppnismarkaður á orkusviðinu.
Samkeppni er þar form að lögum án stoðar í raunveruleikanum.
Í annan stað er algjörlega óraunhæft að tala um hlutafélagavæðingu og sölu á markaði án þess að slíta í sundur virkjanaréttindin
og orkuframleiðsluna.
Engin skynsamleg rök eru fyrir því að selja virkjanaréttindin
og láta verðmyndun þeirra af hendi. Verði það á hinn bóginn gert
skiptir í sjálfu sér ekki öllu máli hverjir eiga orkuframleiðsluna.
Fyrri markmið ríkisstjórnarinnar í þessum efnum voru þannig
ófullkomin þó að þau hafi verið virðingarverð. En hitt er miklu
lakara að nú hefur ríkisstjórnin stigið skref til baka. Markmið
hennar nú eru í besta falli óljós. En einmitt á þessu sviði er þörf á
lausnum og skýrum markmiðum. Þeirra var sárt saknað við undirritun kaupsamninganna.
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FRUMSÝNING
helgina 4.-5. nóvember

2ÅKISV¾ÈING
%KKI HAFA ALLIR VERIÈ SAMM¹LA UM
EINKAV¾ÈINGU RÅKISSTOFNANA OG Ö¹
DEILT ÕMIST UM HVORT EIGI AÈ EINKA
V¾ÈA HVERNIG EIGI AÈ EINKAV¾ÈA EÈA
HVER MEGI KAUPA
%KKI HEFUR FARIÈ MJÎG H¹TT UM
RÅKISV¾ÈINGU PRENTÖJËNUSTUFYRIRT¾KIS
SEM ¹ÈUR VAR Å EINKAEIGU OG KEPPTI
SEM SLÅKT ¹ MARKAÈI  M¹NUDAG
KOM TILKYNNING UM AÈ
¥SLANDSPËST
UR SEM ER Å
ALMANNAEIGU
HAFI KEYPT
ALLT HLUTAFÁ
Å 3AMSKIPT
UM EHF
¥SLANDS
PËSTUR
DREIFIR ÖVÅ

Opið laugardag 12:00-16:00 og sunnudag 13:00-17:00

&JÎLBREYTNI Å TÅMARITAÒTG¹FU
4VÎ NÕ TÅMARIT HAFA NÒ LITIÈ DAGSINS
LJËS &YRIR NOKKRU KOM ÒT STËRT ¥SAFOLD
OG ÖESSA DAGANA ¾TTI "ISTRË NÕTT
TÅMARIT UM MAT Å UMSJËN &RIÈRIKU
'EIRSDËTTUR OG .ÎNNU 2ÎGNVALDS
DËTTUR AÈ VERA AÈ BERAST ¹SKRIFEND
UM OG Å BÒÈIR !UK ÖESSARA TVEGGJA
TÅMARITA HEFUR AF ÖVÅ HEYRST AÈ EITT
TÅMARITIÈ ENN SÁ Å BURÈARLIÈNUM
¶AÈ MUN BERA HEITIÈ ( OG
FJALLA UM TÅSKU

%N AUGLÕSA SAMT
5M ÖAÈ HEFUR VERIÈ FJALLAÈ
Å ÖESSU BLAÈI OG ANNARS
STAÈAR AÈ FRAMBJËÈENDUR
Å PRËFKJÎRI 3AMFYLKINGAR

Å 3UÈVESTURKJÎRD¾MI MEGI EKKI
AUGLÕSA "LOGGARARNIR 3TEINGRÅMUR
3¾VARR OG «MAR 6ALDIMARSSON VORU
SNÎGGIR AÈ FINNA EIND¹LKSAUGLÕSINGU
RNA 0¹LS Å FYLGIBLAÈI &RÁTTABLAÈSINS
ÖAR SEM ¹RÁTTAÈ VAR AÈ HANN S¾KTIST
EFTIR  S¾TI LISTANS EN EKKI  S¾TINU
EINS OG FRAM KOM Å AUGLÕSINGABLAÈI
3AMFYLKINGARINNAR SEM EINNIG FYLGDI
&RÁTTABLAÈINU ¶¹ KANN AÈ VERA AÈ
EINHVERJIR FRAMBJËÈENDUR HAFI REKIÈ
UPP STËR AUGU ÖEGAR FJËRBLÎÈUNGUR
UM 'UNNAR 3VAVARSSON FYLGDI &JARÈ
ARPËSTINUM Å G¾R &RAMBJËÈENDUR Å
PRËFKJÎRINU MEGA GEFA ÒT AUG
LÕSINGAB¾KLINGA EN EKKI KAUPA
AUGLÕSINGAR AF PRENTMIÈLUM %N
EKKI FYLGIR N¹NARI LÕSING ¹ ÖVÅ HVAÈ
EIGI AÈ GERA ÖEGAR AUGLÕSINGA
B¾KLINGAR FYLGJA PRENTMIÈLUM
SVANBORG FRETTABLADIDIS

Sigurstranglegur listi
P

rófkjör Sjálfstæðisflokksins
í Reykjavík um síðustu helgi
skilaði sigurstranglegum lista.
Geir H. Haarde fékk afdráttarlausa traustsyfirlýsingu. Hann
hefur staðið sig vel og lagað
flokkinn átakalaust að nýjum
aðstæðum. Hver maður hefur
sinn stíl og hver tími sinn mann.
Geir er maður tímans. Margir
hefðu (eins og Geir sjálfur)
viljað sjá Björn Bjarnason við
hlið hans, í öðru sæti, en Björn
hlaut þó svipað fylgi og áður í
prófkjörum. Hann er einn
öflugasti ráðherrann, fylginn
sér og fastur fyrir. Hann hefur
verið manna áhugasamastur um
hugmyndir og ódeigur við að
svara andstæðingum Sjálfstæðisflokksins. Þeir hafa þess vegna
einbeitt sér að árásum á hann.
Það var mjög miður, að nokkrir
ungir sjálfstæðismenn skyldu
leggja þeim lið í miðri prófkjörsbaráttu með fávíslegri
ályktun um öryggismál, sem
auðvitað beindist gegn Birni.
Þessir ungu menn köstuðu að
vísu svo til höndum, að þeir urðu
strax að senda frá sér leiðréttingu við ályktunina.
Ályktunin gegn Birni var
samin í því fjölmiðlafári, sem
varð eftir oftúlkun Stöðvar tvö á
ummælum Guðna Th. Jóhannessonar sagnfræðings um öryggisþjónustu lögreglunnar í kalda
stríðinu. Í nýlegri Morgunblaðsgrein leiðréttir Guðni þessa
oftúlkun skilmerkilega, eins og
sönnum fræðimanni sæmir.
Hann hafði sagt á Stöð tvö, að
líklega hefði framsóknarmaðurinn Ólafur Jóhannesson ekki
vitað í dómsmálaráðherratíð
sinni af öryggisþjónustunni. Nú
tekur Guðni undir það, sem dr.
Þór Whitehead prófessor hafði
áður haldið fram um vitneskju
Ólafs, og kveðst sjálfur hafa
frekari heimildir um þetta frá
1971-1974. Þór hefur líka lagt
fram gögn um, að framsóknarmaðurinn Steingrímur Her-
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mannsson hafi komið að
öryggismálum. Þetta var því
engin „leyniþjónusta Sjálfstæðisflokksins“, heldur veikburða
tilraun til að tryggja öryggi
Íslands í kalda stríðinu. Auðvelt
er að gleyma því á okkar sælu
friðartíð, að þá starfaði hér
hópur, sem tók við fyrirmælum
frá Moskvu, þáði þaðan stórfellda fjárhagsaðstoð, hlaut

Fylgi Grazynu Okuniewsku er
líka fagnaðarefni: Hún hefur
valið að vera Íslendingur, ekki
fæðst fyrirhafnarlaust til þess.
þjálfun í vopnaburði og byltingarfræðum og skirrðist ekki við
að beita ofbeldi. Jafnframt
þurfti að fylgjast svo sem auðið
var með njósnum úr sendiráði
Ráðstjórnarríkjanna.
Í upphafi kalda stríðsins
beindist heift róttæklinga
aðallega að tveimur mönnum,
Stefáni Jóhanni Stefánssyni,
formanni Alþýðuflokksins, og
Bjarna Benediktssyni, varaformanni Sjálfstæðisflokksins.
Margir Alþýðuflokksmenn
buguðust andlega. Þeir leyfðu
öðrum að velja sér forystumenn
og veltu Stefáni Jóhanni úr
formannsstóli. Sjálfstæðismenn
brugðust öðru vísi við og fylktu
sér um Bjarna Benediktsson.
Því miður verður hið sama ekki
sagt um ákafamennina ungu,
sem ályktuðu á dögunum gegn

Birni Bjarnasyni. Frá þeim var
ekki að heyra sjálfstæða rödd,
heldur bergmál frá andstæðingum flokksins, sem réðust
harkalega á Björn fyrir að
kynna tillögur frá öryggissérfræðingum Evrópusambandsins.
Þótt Geir H. Haarde brygðist
drengilega við Birni til varnar,
varpaði ályktunin skugga á
prófkjörið, sem heppnaðist að
öðru leyti vel.
Guðlaugur Þór Þórðarson
vann mestan sigur í þessu
prófkjöri og hreppti annað sæti
listans. Hann laðar fólk að sér
og er vaskur í baráttu, eins og
sást á málefnalegri, en harðri
gagnrýni hans á framferði Rlistans í Orkuveitu Reykjavíkur.
Við hann eru miklar vonir
bundnar. Tveir aðrir frambjóðendur náðu verulegum árangri.
Guðfinna Bjarnadóttir er
kappsöm kona og prýðilega
menntuð og hefur getið sér orð
sem forstöðumaður Háskólans í
Reykjavík. Illugi Gunnarsson
hefur ígrundaðar skoðanir og
kann að rökstyðja þær. Fimm
aðrir frambjóðendur skipa
næstu sæti og eru líklegir
þingmenn, þau Ásta Möller,
Pétur Blöndal, Sigurður Kári
Kristjánsson, Birgir Ármannsson og Sigríður Andersen. Þau
eru öll hin frambærilegustu.
Fylgi Grazynu Okuniewsku er
líka fagnaðarefni: Hún hefur
valið að vera Íslendingur, ekki
fæðst fyrirhafnarlaust til þess.
Sjálfstæðisflokknum hefur
tekist að endurnýja sig í
Reykjavík, jafnframt því sem
hann býr að langri reynslu
þeirra Geirs og Björns. Það er
ekki sami þreytublær á honum
og Samfylkingunni og Vinstrigrænum, þar sem sama fólk
tyggur sömu tuggur, ár eftir ár,
áratug eftir áratug. Sjálfstæðisflokknum er óhætt að vera á
miðjunni í komandi kosningum,
því að miðjan í stjórnmálunum
hefur færst langt til hægri.

Ofbeldi gegn börnum
ferðislegu ofbeldi, líkamlegum og niðurlægjandi refsingum, vanrækslu, pyndingum, vinnuþrælkun, misnotkun, skaðlegum
hefðum (t.d. umskurði stúlkna), þvinguðu
hjónabandi, mismunun og heiðursmorðPalestínu búa börn við daglegt ofbeldi
um. Auk þess kemur fram að gerandinn
og vopnaskak, á Indlandi alast börn
er yfirleitt sá sem barnið á að geta treyst
upp í vændishúsum, í Síerra Leóne þræla
t.d. foreldri, kennari eða yfirmaður.
börn í demantanámum, í Súdan og AustUNICEF og Barnaheill á Íslandi kynntu
ur-Kongó hafa börn séð foreldra sína og
skýrsluna sameiginlega hér á landi, enda
vini myrta. Víða í Afríku er stúlkubörnkoma bæði samtökin að gerð skýrslunnar.
um nauðgað af HIV smituðum mönnum
Samtökin fagna skýrslunni mjög og vonog árlega eru yfir milljónir barna seldar («,-&2¥¨52 !..!
ast til að hún verði til þess að draga úr
eins og hverjar aðrar vörur á milli landa. "!,$523$«44)2
ofbeldi gegn börnum hvar sem það kann
Ofbeldi gegn börnum má finna í öllum
að finnast. Ofbeldi gegn börnum getur aldrei verið
löndum heims og á öllum samfélagsstigum. Samréttlætanlegt og á ekki að viðgangast undir nafni
kvæmt nýrri skýrslu framkvæmdastjóra Sameinaga eða vegna menningarlegra hefða. Þó svo að
uðu þjóðanna sem kynnt var á allsherjarþinginu
börn á Íslandi búi við betri kost en jafnaldrar þeirra
nýlega kemur fram að ofbeldi gegn börnum sé iðuvíða annars staðar, þá megum við vel gera betur.
lega hulið og jafnvel félagslega samþykkt. Með
UNICEF á Íslandi og Barnaheill hvetja þau sem
skýrslunni, sem gerð var í samstarfi við UNICEF,
koma að málefnum barna á Íslandi að taka skýrslMannréttindaráðið og Alþjóðaheilbrigðisstofnununa til athugunar.
ina, er í fyrsta skipti gerð heildstæð greining á eðli
og umfangi ofbeldis gegn börnum.
Höfundur er upplýsingafulltrúi UNICEF Ísland.
Í skýrslunni kemur fram að ofbeldi gegn börnum
(Greinin er birt í heild á Visir.is undir Skoðun)
eigi sér margar birtingarmyndir, til dæmis í kyn-
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PANTAÐU NÚNA HJÓLHÝSIÐ FYRIR VORIÐ
VIÐ TÖKUM VAGNINN ÞINN UPP Í NÚNA
ÞÚ GETUR SÉRVALIÐ BÚNAÐ OG LITI
AUKAHLUTAPAKKI AÐ
VERÐMÆTI 100.000 KR. FYLGIR
EF PANTAÐ ER FYRIR 25. NÓV.

EKKI BARA PËSTINUM ÖÅNUM Å DAG
HELDUR GETUR PRENTAÈ HANN LÅKA
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,ÅFR¾NT R¾KTAÈIR
#HIQUITA BANANAR
VERÈA ¹ TILBOÈSVERÈI
Å (AGKAUPUM N¾STU
DAGA OG KOSTA AÈEINS
 KRËNUR KÅLËIÈ

*ËLAHLAÈBORÈ (ËTEL !RKAR HEFJAST
LAUGARDAGINN  NËVEMBER
OG VEISLUSTJËRAR Å ¹R VERÈA 'ÅSLI
%INARSSON OG «MAR 2AGNARS
SON $AGANA  NËVEMBER 
DESEMBER OG  DESEMBER
VERÈUR SVO KRAKKAJËLAHLAÈBORÈ
¹ (ËTEL ®RK ÖAR SEM "¹RÈUR ÒR
3TUNDINNI OKKAR MUN SKEMMTA
BÎRNUNUM
4ÅSKUVERSLUNIN )ÈUNN VERÈUR
MEÈ TUTTUGU PRËSENTA AFSL¹TT AF
BLÒSSUM FRAM ¹ SUNNUDAG
-3 HEFUR NÒ HAFIÈ FRAMLEIÈSLU
¹ SYKURSKERTRI HRÅSMJËLK MEÈ
JARÈARBERJASËSU OG HINDBERJA OG
TRÎNUBERJASËSU
)NNRÁTTINGAR OG T¾KI VERÈA MEÈ
SÁRTILBOÈ Å NËVEMBER AF ÕMSUM
INNRÁTTINGUM
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¥ DAG ER FÎSTUDAGURINN
 NËVEMBER  DAGUR
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

'UÈRÒN 0¹LÅNA 3VEINSDËTTIR HEFUR OFTAR EN EINU SINNI ELDAÈ FYRIR -ARGRÁTI ¶ËRHILDI $ANADROTTNINGU

Eldað fyrir kóngafólk
Eftir sautján ára búsetu í Danmörku
er Guðrún flutt til Íslands og byrjuð að
gera smurbrauð á Jómfrúnni í Lækjargötu.
Guðrún Pálína Sveinsdóttir hefur verið vinkona smurbrauðs-jómfrúarinnar Jakobs
Jakobssonar í yfir tuttugu ár. Fyrir fjórum
mánuðum réði hún sig til starfa hjá honum
sem yfirkokkur á smurbrauðsstaðnum góða
við Lækjargötuna, en áður bjó hún og starfaði
í Kaupmannahöfn í sautján ár. „Núna er ég
nýkomin inn í þennan smurbrauðsbransa en í
Danmörku var ég lengst af á veitingastað sem
heitir Arken og er staðsettur í Nýlistasafninu
í Kaupmannahöfn,“ segir Guðrún glöð í bragði
þegar blaðamaður spyr hana út í feril hennar
í bransanum.
„Á Arken var mestmegnis eldaður
kaffihúsamatur, en við sáum líka mikið um
veislur og ráðstefnur. Í veisluþjónustunni var

yfirleitt mikið að gera og meðal annars sáum
við oft um veislur fyrir kóngafólkið. Fyrirtækið sem ég vann fyrir sá líka um matreiðslu
fyrir Konunglega leikhúsið og þar var meðal
annars haldinn heljarinnar gala-kvöldverður,
kvöldið áður en Friðrik og María gengu í það
heilaga fyrir tveimur árum. Og svona svo að
ég monti mig aðeins þá er gaman að segja frá
því að í þessari veislu var samankomið allt
kóngafólkið í Evrópu, en ég var ein af fjórtán
kokkum sem sáu um veisluna.“
Spurð að því hvort það sé ekki undarlegt
að koma af slíkum skala í eldamennsku, yfir í
smurbrauðsgerð í henni litlu Reykjavík segist Guðrún hafa vaxið upp úr því að hafa
gaman af látunum. „Mann langar bara til að
hægja á sér. Það eru allir kokkar þannig. Það
endist enginn í endalausum hamagangi. Mér
finnst bara gaman að vera komin heim og
hlakka til að fá kaldan vetur og vonandi mikinn snjó,“ segir hún að lokum.
MHG FRETTABLADIDIS

&2%44!",!¨)¨'6!

'YLLTI +ÎTTURINN ER EINS ¹RS
'YLLTI +ÎTTURINN !USTURSTR¾TI  HELDUR
UPP¹ EINS ¹RS AFM¾LIÈ SITT ¹ MORGUN
 NËVEMBER OG ¾TLAR BÒÈIN AÈ
BJËÈA UPP ¹  PRËSENTA AFSL¹TT AF
VÎLDUM VÎRUM AF ÖVÅ TILEFNI
"ÒÈIN SELUR NOTUÈ FÎT B¾ÈI
FYRIR STR¹KA OG STELPUR
,EÈURJAKKA KJËLA HETTU
PEYSUR SKË OG FLEIRA
SKEMMTILEGT ER H¾GT
AÈ FINNA HJ¹ ÖEIM
+ÎTTURINN ¾TTI ÖVÅ
AÈ VERA Å MIKLU
STUÈI ¹ MORGUN
¹SAMT VIÈSKIPTA
VINUM SÅNUM

;

=

*ËLAMATURINN ER ¹ BORÈUM EFTIR EKKI SVO LANGAN TÅMA 3NIÈUGT
ER AÈ L¹TA EKKI EFTIR SÁR HANGIKJÎT KALKÒN HAMBORGARAHRYGG EÈA
ANNAÈ JËLALOST¾TI FYRR EN SEINT Å DESEMBER ¶¹ ERU JËLARÁTTIRNIR K¾R
KOMNARI FYRIR BRAGÈLAUKANA

Við Fjöruborðið

Eyrarbraut 3 • 825 Stokkseyri • S. 483 1550
www.fjorubordid.is • ).&/
ifno@fjorubordid.is
&*/25"/2$)$)3

-ARINERAÈUR NAUTAVÎÈVI MEÈ TËMAT -OSSARELLA OG HVÅTLAUKSSULTU
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Hráefnið allt úr umhverfinu
Fjöruborðið á Stokkseyri
er frægt fyrir sína ljúffengu
humarsúpu og fleira í þeim
dúr. Veitingamaðurinn Róbert
Ólafsson valdi samt að elda
tvo aðra freistandi rétti fyrir
Fréttablaðið, báða úr kjöti.

borð góðan mat úr okkar heimafengna hráefni þó að hugmyndir
að matreiðslunni séu oft sóttar
út fyrir landsteinana,“ segir
hann brosandi.
Fjöruborðið er líka þekkt
langt út fyrir landsteinana. Það
laðar til sín fjölda gesta allan
ársins hring bæði íslenska og
erlenda,
enda
staðsetning,
umhverfi og salarkynni í sérflokki og orðsporið eftir því.
Yfir veturinn er þar opið eftir
klukkan fimm á virkum dögum
og svo allar helgar.
Uppskriftirnar eru ætlaðar
fyrir sex manns.

Róbert leggur sig fram um að
velja matvæli úr héraðinu í sína
eldamennsku enda er þar ekki í
neitt kot vísað. Hvort sem um er
að ræða sjávarfang frá Þorlákshöfn, grænmeti úr Hveragerði,
kjöt frá Sláturfélagi Suðurlands,
kartöflur úr Þykkvabænum,
sveppi frá Flúðum eða ost frá
Mjólkurbúi Flóamanna er um
hágæðavöru að ræða. „Mér
finnst skemmtilegt að bera á

-ARINERAÈUR NAUTAVÎÈVI MEÈ
TËMAT MOSSARELLA OG HVÅTLAUKS
SULTU
 GR NAUTAFILLE
 DL RAUÈVÅN
SVARTUR PIPAR GRËFMALAÈUR
HVÅTUR PIPAR GRËFMALAÈUR
RËSAPIPAR KRAMINN

Snyrtið kjötið og leggið í rauðvínið
í 24 tíma. Þerrið það og veltið upp
úr piparblöndunni. Pakkið inn í
plast og geymið í kæli í að minnsta
kosti 5 sólarhringa. Skerið í þunnar sneiðar.
 TËMATAR VEL ÖROSKAÈIR
 -OSSARELLAKÒLUR
«LÅFUOLÅA
"ASIL
'RËFT SALT

Skerið tómatana og ostinn í sneiðar
og raðið upp í turn. Saxið basil og
stráið yfir ásamt salti og látið olíu
drjúpa yfir.

2ËBERT NÕTUR ÖESS AÈ BLANDA SAMAN
ÅSLENSKU HR¹EFNI OG ERLENDUM AÈFERÈUM
Å SINNI MATREIÈSLU

Pískið saman og veltið kjötinu
upp úr leginum.

+RYDDHJÒPURINN
 BOLLI HVÅT BRAUÈMYLSNA
 HVÅTLAUKSRIF
BÎRKUR AF  SÅTRËNU
 DL SÎXUÈ STEINSELJA
 DL BASIL
 MSK FERSKT TIMIAN
 TSK SALT
0IPAR

Setjið allt í matvinnsluvél í sirka
5 mínútur. Hellið í bakka, veltið
kjötinu upp úr og þrýstið vel utanum kjötið. Setjið í 180° heitan ofn
í 13 mínútur og hvílið í fimm mínútur áður en kjötið er borið fram.

+ARTÎFLUR
 STËRAR BÎKUNARKARTÎFLUR
 DL SVARTAR STEINLAUSAR ËLÅFUR
 DL SËLÖURRKAÈIR TËMATAR
 MSK KAPERS

 DL ËLÅFUOLÅA
SALT OG PIPAR

Bakið kartöflurnar heilar í ofni.
Ólífur, tómatar og kapers er
maukað í blandara. Þegar kartöflurnar eru bakaðar eru þær skornar í tvennt og skafið innan úr og
blandað saman við ólífumaukið.

3TEIKTIR SVEPPIR
Blandaðir sveppir eins og kantarellur, shitaki og kóngasveppur
eru hreinsaðir vel og steiktir í
pönnu með smjöri og hvítlauk.
3ËSAN
 BOLLAR HUMARSOÈ
 BOLLAR RJËMI
 MSK SMJÎR
 DL BRANDÅ

Sjóðið soðið og rjómann niður um
2/3 með brandíinu. Þeytið köldu
smjörinu út í og kryddið með salti
og pipar.

 HVÅTLAUKSRIF
 DL ËLÅFUOLÅA
 DL PÒÈURSYKUR
 DL "ALSAMIK EDIK

Ristið hvítlaukinn í olíunni í litlum potti. Setjið í matvinnsluvél
ásamt sykri og edikinu og maukið
vel.

+RYDDJURTAHJÒPAÈ LAMBAFILLE
MEÈ KARTÎFLU bTAPENADEm STEIKT
UM SVEPPUM OG HUMARSËSU
 X  G LAMBAFILLE VEL SNYRT
 DL RJËMI
 TSK DIJON SINNEP
 STK EGGJARAUÈA
+RYDDJURTAHJÒPAÈ LAMBAFILLE MEÈ KARTÎFLU bTAPENADEm STEIKTUM SVEPPUM OG
HUMARSËSU
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&AGMENN Å FËÈURLEIT

Jói
Fel
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FATAKL¾DDA PLEBBA &YRIR Ö¹ SEM EKKI
ÖEKKJA MUNINN ¹ RËNA OG PLEBBA Ö¹
ERU RËNAR EKKI ALLIR EINS KL¾DDIR +ËSÅ
STAÈUR VELLÅÈAN RÁTTL¾TI

¶*«.534! %KKERT SPES 3TAÈURINN ER
 ÖVÅ HERRANS ¹RI HUNDSINS 
HEILLANDI AÈ UTAN SEM INNAN OG ÖVÅ
ÒTSKRIFUÈUST 3IGURÈUR %GGERTSSON OG
BJUGGUMST VIÈ ËNEITANLEGA VIÈ BETRI
¶ORBJÎRN 3IGURBJÎRNSSON ÒR (¹SKËLA
ÖJËNUSTU (ÁR SANNAST HIÈ FORNKVEÈNA
¥SLANDS OG HLUTU RÁTTINDI TIL ÖESS AÈ
AÈ BËKINA SKAL EKKI D¾MA AF K¹PUNNI
BERA TITILINN FAGMAÈUR &AGMENNIRNIR
EINNI
"JUGGUST
VIÈ
BETRI
ÖJËNUSTU
RÁÈUST STRAX Å SITT FYRSTA VERKEFNI AÈ
GERA ÒTTEKT ¹ FËÈRI ÖVÅ SEM BOÈIÈ ER
$/,,!. 3KÅNANDI GËÈ (¹TT TIL LOFTS SVO FNYKUR STÅGUR
UPP ¹ Å H¹DEGINU ¹ ,AUGAVEGINUM &ËÈURLEITIN HEFST EFST
HRATT UPP .¾GT FËTARÕMI NIÈURFALL ¹ GËLFI ÎRYGGISATRIÈI 
¹ ,AUGAVEGINUM OG ERU STAÈIRNIR TEKNIR Å RÁTTRI RÎÈ ALLA
+ÒKALYKTAREYÈIR ¹ VEGGJUM OG PAPPÅRSÖURRKUR Å STAÈ
LEIÈ NIÈUR AÈ "ANKASTR¾TI
HANDBL¹SARA ENDA N¾R HANDBL¹SARI ALDREI AÈ ÖURRKA
LÒKURNAR
"/2¨!¨ n ¥SLENDINGUR
!..!¨ ¶AÈ STAKK Å AUGUN AÈ SJ¹  PITSUR KENNDAR VIÈ
'¾ÈI F¾ÈIS 5PPLIFUNIN AF PITSUNNI VAR AÈ HÒN HAFI VERIÈ
BAKARA RËLEGI REIÈI OG ELDBAKARINN  PITSUR KENNDAR
GERÈ Å FLÕTI ,ÒKKAR VEL EN VANTAR TÎTSIÈ %KKI LAUST VIÈ HR¹
VIÈ B¾NDUR KALKÒNA GR¾NMETIS KARTÎFLU KJÒKLINGA
LEIKA Å BOTNI BÎKUNNAR 0ITSUR ERU EINS OG KYNLÅF SL¾MT
OG SVÅNABËNDINN EN ENGA KENNDA VIÈ KENNARA HVAÈ
KYNLÅF ER ÖË KYNLÅF ¶ESSI PITSA VAR EINS OG SLAPPT KYNLÅF
Ö¹ FAGMENN ¶ETTA ER ATRIÈI SEM VISSULEGA SVÅÈUR OG M¹
GOTT TIL AÈ BYRJA MEÈ EN LOGNAST SVO ÒT AF
TÒLKA SEM EINELTI ÖAR SEM STARFSSTÁTTIR ERU SKILDAR ÒTUND
&AGMENN ÖAKKA FËÈRIÈ
AN VEGNA YFIRGANGS ANNARRA
6%2¨ 2ÁTT RÒMLEGA  KALL %ÈLILEGT MAÈUR SPYR SIG
34%-.).' 3KEMMTILEG MIÈB¾JARSTEMNING ÖAR SEM
GOTT ÒTSÕNI ER AF EFRI H¾ÈINNI YFIR R¹FANDI RËNA OG JAKKA

+%..!2!%).+5..
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Jólasíld með hátíðlegu eftirbragði
Jólasíldin frá Ora í ár kemur á markað á næstu
dögum. Hún er meðal annars bragðbætt með
negul, einiberjum og rósapipar.
Ora hefur komið fram með nýja útgáfu af
síld fyrir hver jól síðan 2003. Hún er sérverkuð og marineruð og ný uppskrift búin til á
hverju hausti. Tilgangurinn er sá að vekja
eftirvæntingu og skapa hefð í kringum jólasíldina eins og tíðkast víða í nágrannalöndum
okkar. Þannig er þetta einnig í ár. Fyrra föstudag var haldin heilmikil veisla í húsakynnum
Ora við Vesturvör í Kópavogi til að halda upp
á að lögnin er tilbúin. Þar gæddu menn og

konur sér á rúgbrauði og síld í miklu magni og varð
gott af enda hvort tveggja bráðhollt.
Svo notuð séu orð Magnúsar Magnússonar, markaðsstjóra Ora og kynnisins á hátíðinni, þá er jólasíldin í
ár bragðbætt og skreytt með
negul, einiberjum, dill, rósapipar, sinnepsfræjum og lárviðarlaufi. Útkoman er miðlungssæt
maríneruð síld með hátíðlegu eftirbragði af kryddjurtum og lárviðarlaufi.
*ËLASÅLD /RA  ER Å GLERKRUKKU MEÈ
GYLLTUM MIÈA OG ¹ EFTIR AÈ TAKA SIG VEL ÒT ¹
VEISLUBORÈUM LANDSMANNA

T

FA B R I K A N

Reykjavík
Pizza Company

T
NÝ

Tiramisu í skál
að hætti Jóa Fel

- með ekta ítölskum mascarpone
Kleppsvegi 152
Smáralind

Mán. - fös. 7 - 18. Lau. - sun. 7 - 16.
Mán. - fös. 11 - 19. Lau. 11 -18. Sun. 12 -18.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Besti sjávarréttakokkur
Noregs á Nordica
Morten Skinestad Haakestad,
matreiðslumaður á VOX restaurant Nordica, hefur verið
búsettur á Íslandi um nokkurt
skeið. Hann ætlaði aðeins
að skreppa heim í helgarfrí
til Noregs þegar hann fékk
skyndilega boð um að taka
þátt í matreiðslukeppni í Noregi sömu helgi. Hann galdraði
fram glæsilegan humarrétt á
mettíma og kom aftur til Íslands hampandi titlinum besti
sjávarréttakokkur Noregs.
Morten hefur alltaf fundist Ísland
vera spennandi og heyrt mikið
um land og þjóð. Hann segir að
Íslendingar séu mjög þekktir í
hinum alþjóðlega matreiðsluheimi fyrir frumleika og góða
frammistöðu. „Mig langaði að
fara út í heim til að öðlast meiri
reynslu í mínu fagi,“ segir Morten
og heldur áfram: „Ég hafði mikið
heyrt af VOX restaurant enda er
það þekktur veitingastaður meðal
fagmanna.“
Morten hafði aðeins verið á
VOX resturant í stuttan tíma
þegar hann fékk tækifæri til að

taka þátt í keppninni besti sjávarréttarkokkur Noregs, sem fór
fram í Björgvin í Noregi fyrir
nokkru. Morten fékk að launum
ferð á hið heimsþekkta matreiðslumót Bocuse d´or í Lyon í
Frakklandi og hlakkar mikið til
ferðarinnar. Morten er sérstaklega hrifinn af sjávarréttum og
því viðeigandi að koma til Íslands
til að upplifa íslenska fiskinn.
Fámenni þjóðarinnar kom honum
þó mest á óvart. „Það er hreint út
sagt ótrúlegt hvað íslenskt matreiðslufólk gerir stórkostlega
hluti, þar sem þið eruð svo fá,“
segir Morten brosandi. Íslenska
hráefnið er ofarlega í huga
Mortens sem hann segir vera
mjög gott að vinna með. „Fiskurinn er einstaklega ferskur á
Íslandi og það er frábært að fá
tækifæri að vinna með slíkt gæða
hráefni.“ Hann hrósar mjög
yfirmatreiðslumanninum Sigurði
Gíslasyni og öðrum starfsmönnum og segist eiga eftir að sakna
Íslands. „Það hefur verið tekið
einstaklega vel á móti mér og ég
þrífst mjög vel á Íslandi,“ segir
Morten. Hann skilur þónokkuð í
málinu en er ekki farinn að slá
um sig á íslensku enn. „Eldhúsið
á sitt eigið tungumál og það er
nánast hægt að fara í hvaða eldhús sem er í heiminum og elda án

þess að kunna tungumál landsins,“ segir þessi hæfileikaríki
listakokkur hlæjandi. Morten er
á VOX resturant fram að áramótum, en útilokar ekki að koma
aftur til Íslands síðar.
Verðlaunarétturinn er sjávarrétta smáréttur sem Morten
galdraði fram á mettíma.
Vanillusteiktur humar með
blómkáli, geitaostkrem, tómatsorbée, steinseljufroðu, steinselju
olíu, rúgbrauð „crisp“.
VOX restaurant er nútímalegur staður þar sem andrúmsloftið
er þægilegt og afslappað. Sigurður Gíslason yfirmatreiðslumaður
segir staðinn leggja metnað sinn
í að vinna í anda hins nýja norræna eldhúss. „Megináherslan er
lögð á norrænar matreiðsluhefðir og notkun árstíðabundins hráefnis úr okkar nánasta umhverfi,“
segir Sigurður og bætir við: „Við
viljum hafa sem fæsta milliliði
og leggjum mikla áherslu á að
þekkja uppruna hráefnisins,“

6!.),,5 34%)+452 (5-!2
 HUMRAR
 VANILLU STÎNG
 G SMJÎR
SALT
PIPAR
(REINSIÈ HUMARINN OG FJARL¾GIÈ
ÖARMA
"RÒNIÈ SMJÎRIÈ ¹ PÎNNU MEÈ VAN
ILLUNNI TIL ÖAÈ ER HNETUBRÒNT
3TEIKIÈ HUMARINN Å SMJÎRINU Å CA 
MÅNÒTU ¹ HVERRI HLIÈ OG L¹TIÈ HANN
SÅÈAN HVÅLA Å CA  MÅNÒTUR ¹ HEITUM
DISK +RYDDIÈ MEÈ SALT OG PIPAR
&2%9¨!.$) 34%).3%,*53«3!
 BÒNT STEINSELJA
 DL VATN
 HVITLAUKS RIF
3ETJIÈ HVÅTLAUK Å VATN OG L¹TIÈ SUÈU
KOMA UPP "¾TIÈ SÅÈAN STEINSELJUNNI
Å VATNIÈ Å  MÅNÒTUR 4AKIÈ SÅÈAN STEIN
SELJUNA UPP OG K¾LIÈ Å ÅSVATNI ,EGGIÈ
STILKINA AF STEINSELJUNNI Å SOÈNA VATNIÈ
OG L¹TIÈ ÖAÈ KËLNA Å STOFUHITA ÖANGAÈ
TIL ÖAÈ ER UÖB  GR¹ÈUR 4AKIÈ
STILKINA ÒR VATNINU OG HELLIÈ SOÈINU Å
MATVINNSLUVÁL MEÈ SOÈNU BLÎÈUNUM
OG BLANDIÈ SAMAN +RYDDIÈ MEÈ SALTI
OG PIPAR EFTIR SMEKK
",«-+,36%.$)2

 G BLËMK¹L
SALT PIPAR
SMJÎR TIL STEIKINGAR
3KERIÈ BLËMK¹LIÈ Å LITLA BITA OG STEIKIÈ Å
SMJÎRI ÖANGAÈ TIL ÖAÈ ER MEYRT
34%).3%,*5/,¥!
 G STEINSELJA
 HVÅTLAUKSRIF
"ÎRKUR AF H¹LFRI SÅTRËNU
 DL MAÅSOLÅA
"LANDIÈ ÎLLU SAMAN Å MATVINNSLUVÁL
(ELLIÈ ÎLLU YFIR Å LÅTINN POTT OG F¹IÈ UPP
SUÈU 3ÅIÈ Å GEGNUM FÅNT SIGTI

Bæjarlind 6, Kóp. • s. 534 7470 • www.feim.is
Opið virka daga 10-18 og laugardaga 10-16

-ORTEN 3KINSTAD (AAKENSTAD ER BESTI SJ¹VARRÁTTKOKKUR .OREGS OG KOKKAR ¹ 6/8 RESTURANT



&®345$!'52  NËVEMBER 

Humarfylltur lax frá Sigurði Gíslasyni yfirmatreiðslumeistara á VOX restaurant
(UMARINN ER KRYDDAÈUR MEÈ SÅTRUSBERKI OG ÎRLÅTILLI (AUSTSËL ÅSLENSKT KRYDDVÅN Ö¹ ER HANN
LÁTTSTEIKTUR Å PÎNNU Å CA  MÅNÒTU ,AXAFLÎKIN ERU BEINHREINSUÈ OG ROÈFLETT SKORIÈ SKARÈ
Å FLAKIÈ OG HUMARINN SETTUR Å MIÈJUNA MYNDUÈ ER RÒLLA SEM ER SVO VAFIN UPP Å PLASTFILMU
2ÒLLAN ER ELDUÈ VIÈ # Å CA  MÅN EÈA AÈ KJARNHITA # 3VO ER RÒLLAN TEKIN ÒR PLASTINU
OG KRYDDUÈ MEÈ ÅSLENSKU SÎL ÖURRKUÈUM SÅTRUSBERKI SÎXUÈU DILL OG SALT OG PIPAR
'EFIN ER MEÈ ÖESSU (AUSTSËLAR SMJÎRSËSA TIL AÈ BÒA HANA TIL ERU   SKARLOTTULAUKAR HITAÈIR
Å POTTI MEÈ OLÅU ÖAR TIL ÖEIR ERU GL¾RIR  DL AF (AUSTSËL HELLT YFIR OG L¹TIÈ KRAUMA Å  MÅN Ö¹
ER LAUKURINN SIGTAÈUR FR¹ OG KALT SMJÎR Å KUBBUM PÅSKAÈ SAMAN VIÈ SËLINA ÖAR TIL ÖYKK EINS OG
SËSA %FTIR ÖAÈ M¹ SËSAN ALLS EKKI SJËÈA BRÎGÈUÈ TIL MEÈ SALTI PIPAR OG NOKKRUM DROPUM AF
VÅNINU -EÈL¾TIÈ ER NÕUPPTEKIÈ KARTÎFLUSM¾LKI BLANDA AF SOÈNU LÅFR¾NT R¾KTUÈU ÅSLENSKU
GR¾NMETI OG GR¾NERTUR

0¹LMI *ËNSSON AÈSTOÈARYFIRMATREIÈSLUMAÈUR -ORTEN 3KINSTAD (AAKENSTAD FR¹ .OR
EGI OG 3IGURÈUR 'ÅSLASON YFIRMATREIÈSLUMAÈUR 6OX RESTAURANT .ORDICA

2²'"2!5¨ b#2)30n
 SNEIÈAR RÒGBRAUÈ
SALT
PIPAR
SMJÎR
SMJÎR TIL STEIKINGAR

Tékkaðu á honum
– þú verður ekki fyrir vonbrigðum

3KERIÈ RÒGBRAUÈSSNEIÈARNAR Å LITLA TEN
INGA OG RISTIÈ Å SMJÎRI ¹ PÎNNU ¶URRKIÈ
Å OFNI Å  MÅNÒTUR VIÈ  GR¹ÈUR
,EGGIÈ ¹ ÖURRT HANDKL¾ÈI OG KRYDDIÈ
MEÈ SALTI PIPAR OG SYKRI
",«-+, /' '%)4!/34 +2% G BLËMK¹L
 DL G MJËLK
 G MJÒKUR GEITAOSTUR
HÕÈI OG SAFI ÒR EINNI SÅTRËNU
SALT
PIPAR

(ËTEL .ORDICA FRAM AÈ ¹RAMËTUM

segir
Sigurður
Gíslason,
yfirmatreiðslumaður á VOX restaurant. Veitingastaðurinn er í
sambandi við bændur sem rækta
lífrænt grænmeti sem kemur
beint í hendurnar á matreiðslumönnum VOX án milliliða eins og
annað hráefni. „Fiskurinn kemur
líka til okkar nánast beint úr bátnum og við leggjum okkur fram
við að fá nýjan fisk á hverjum
degi,“ segir Sigurður og bætir
við: „Við skiptum síðan út fiskréttum á matseðlinum miðað við
hvaða fisk sjómenn eru að veiða
hverju sinnni.“ Sigurður segir
sama eigi við um kjötmeti. „Við
reynum eftir fremsta megni að
þekkja uppruna kjötsins og vera í
sambandi við bændur og veiðimenn og leggjum við okkur líka
fram um að matreiða úr sem
flestum hlutum skepnunnar,“
segir Sigurður. VOX tekur reglulega á móti gestakokkum, gjarna
frá Norðurlöndunum, sem framreiða íslenska rétti á sína vísu.
Sigurður segir VOX hafa gaman
af því að taka íslenska þjóðlega
rétti og gera með sínum brag og
nefnir til dæmis íslensku kjötsúpuna sem hann hefur fært í
nýstárlegan búning. Mikill metnaður er lagður í vínlista á VOX og
er vínþekking þjóna með því

SJËÈIÈ BLËMK¹LIÈ Å MJËLK ÖANGAÈ TIL
ÖAÈ VERÈUR MJÒKT 4AKIÈ BLËMK¹LIÈ
UPP ÒR OG L¹TIÈ Å MATVINNSLUVÁL MEÈ
GEITAOSTINUM ÖANGAÈ TIL ÖAÈ ER ORÈIÈ
MAUKAÈ "¾TIÈ VIÈ EFTIR SMEKK FÅNRIFNU
SÅTRËNUHÕÈI SÅTRËNUSAFA SALTI OG PIPAR

Hinn heimsþekkti
Budweiser Budvar
er seldur til 52 landa

4«-!4!¥3+2!0
 PLËMUTËMATA
< TSK SALT
 STILKAR BASILIKUM
 G SYKUR
 G GLÒKËSI
 DL VATN
SAFI ÒR EINNI SÅTRËNU
&JARL¾GIÈ KJARNANN OG SKERIÈ ÎRLÅTIÈ
OP EFST ¹ HVERN TËMAT 3NÎGGSJËÈIÈ Ö¹
Å  SEKÒNDUR ¹ÈUR EN ÖEIR ERU SETTIR
Å ÅSVATN
&LYSJIÈ TËMATANA OG SETJIÈ Å MATVINNSLU
VÁL MEÈ SALTINU 3JËÈIÈ SYKUR GLÒKËSA
VATN OG BASILIKUM ,¹TIÈ ÖAÈ STANDA Å
STOFUHITA Å CA  TÅMA 4AKIÈ BASILIKUM
UPP ÒR OG HELLIÈ SYKURBLÎNDUNNI ÒT Å
TËMATANA OG SETJIÈ ÒT Å SÅTRËNUSAFA EFTIR
SMEKK &RYSTIÈ Å ÅSVÁL EÈA Å FRYSTI ÖAR
SEM ER REGLULEGA HR¾RT Å ÅSKRAPINU

betra sem þekkist í Evrópu. „Vínþjónninn á VOX restaurant, Elísabet Alba Valdimarsdóttir, er nú á
leiðinni til Kaupmannahafnar um
þessar mundir til að keppa fyrir
hönd Íslands í Norðurlandakeppni vínþjóna, sem er ein sú
virtasta í heiminum.
RH FRETTABLADIDIS

víðs vegar um heiminn.
Vinsældir hans eru
ekki síst að þakka
þeirri staðreynd
að hann er bruggaður
á einum stað og eingöngu
úr bestu fáanlegu hráefnum.
Hann er alltaf, alls staðar
jafn góður.

LÉTTÖL

UPPÁHALDSBJÓR MARGRA KYNSLÓÐA

;

2EGNHLÅF KEMUR AÈ GËÈUM NOTUM EF DROP
ARNIR TAKA UPP ¹ ÖVÅ AÈ FALLA ¹ GESTI OG GANGANDI Å
MIÈBORGINNI

=

Ný bók

Rósaleppaprjón
í nýju ljósi
Handprjónasambandið
Skólavörðustíg 19 • 552 1890

www.handknit.is


AFSL¹TTUR
AF ÎLLUM VÎRUM UM HELGINA
'ERÈA +RISTÅN ,¹RUSDËTTIR OG (RAFNHILDUR ¶ËRARINSDËTTIR HAFA SKAPAÈ HEIMILISLEGT OG ¾VINTÕRALEGT ANDRÒMSLOFT HJ¹ &RÒ &IÈRILDI
,AUGAVEGI 
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

,AUGAVEG  o 3ÅMI  

MESTA HANSKAÚRVAL
LANDSINS
Ný sending af hönskum

Ævintýraheimur Frú Fiðrildi
Í lok sumars opnaði verslunin
Frú Fiðrildi á Laugavegi 39 eftir flutning og gagngerar breytingar. Rómantíkin svífur yfir
vötnum og það er sem ævintýri
líkast að koma í heimsókn til
Frú Fiðrildi.
Vinkonurnar Hrafnhildur Þórarinsdóttir og Gerða Kristín Lárusdóttir höfðu lengi dreymt um að
opna verslun saman. Þegar Frú
Fiðrildi vantaði nýja eigendur fyrir
tilviljun síðasta sumar, voru þær
ekki lengi að hugsa sig um.
Það er eins og að koma inn í
annan heim að fara inn í Frú Fiðrildi og jafnvel eins og að ferðast
aftur í tímann. Þar er heimilislegt
yfirbragð og ævintýralegt úrval af
einstaklega fallegum dönskum
vörum til gjafa og heimilis ásamt
dönsku barnafatalínunni Silke og

Suus. Frú Fiðrildi býður upp á Lisbeth Dahl-vörurnar sem margir
Íslendingar kannast við frá Danmörku, en einnig merki eins og
Housedoctor og Madam Stoltz. „Við
vildum hafa heimilislegt yfirbragð í
bland við rómantíska fortíðarþrá,“
segir Hrafnhildur brosandi. Búðin
hefur gengið vonum framar og
segja þær vinkonur hana hafa fengið góðar viðtökur frá erlendu ferðafólki í sumar. „Það kom kona frá
New York sem rekur þar verslun og
vildi endilega fá Frú Fiðrildi þangað,“ segir Hrafnhildur sem var að
vonum ánægð með viðtökur en býst
ekki við útrás Fiðrildisins fyrst um
sinn. „Fólki sem kemur inn segist
líða vel og verða glatt og það finnst
okkur náttúrulega alveg frábært,“
segir Gerða Kristín. Jólavörurnar
eru á næsta leiti og þær Gerða
Kristín og Hrafnhildur hlakka til að
bjóða gestum Frú Fiðrildi upp á
kaffi í jólaösinni. Verslunin er opin

"ÒÈIN HEFUR GENGIÈ VONUM FRAMAR OG
KOM KONA FR¹ .EW 9ORK SEM VILDI F¹
VERSLUNINA ÖANGAÈ

virka daga frá kl. 11.00-18.00, á
laugardögum frá kl.11.00-16.00 og á
löngum laugardegi þann 4. nóvember frá kl. 11.00-17.00.

Verð frá kr. 2.200.-

Hundar arka
Laugaveginn

Stærsta töskuverslun landsins
Skólavörðustíg 7, Rvk,
Sími 551 5814

Afmælistilboð!
25% afsláttur
3-11. nóvember
2 ára og fjölbreyttari
með hverri árstíð!
Bútasaumsefni,
prjónagarn
og fatnaður.

Vertu velkomin!

Diza

Laugavegur 44 • S: 561-4000 • www.diza.is

!LLTAF ER GAMAN AÈ KÅKJA ¹ 3AFN ¹ ,AUGA
VEGINUM

List á
laugardegi
Langa laugardaga er hægt að
nýta til ýmissa góðra hluta.
Margir nota langa laugardaga til að
kíkja í verslanir, enda eru opnunartímar lengri. Aftur á móti er hægt
að gera sér margt annað til dundurs, eins og að kíkja á listasafn eða í
Kolaportið. Heilmikið er af listagalleríum og söfnum í bænum, eins
og hið dásamlega Safn á Laugavegi
37 þar sem hægt er að gleyma sér
tímunum saman. Einnig stendur i8
listagallerí við Klapparstíg og
Nýlistasafnið er á Laugavegi 26.
Kaffihúsin eru ófá við Laugaveginn og í nágrenni við hann þar
sem hægt er að tylla sér niður eftir
langan dag og fá sér heitt kakó.
Kaffihúsið á Listasafni Reykjavíkur er sérstaklega skemmtilegur
staður þar sem útsýni er gott yfir
höfnina og hafið.

Hundaræktunarfélag Íslands
stendur fyrir árlegri hundagöngu niður Laugaveginn á
morgun á löngum laugardegi.
Á morgun fer fram hundaganga á
vegum
Hundaræktunarfélags
Íslands. Þetta er árleg ganga sem
farin er niður Laugaveginn en sú
fyrsta var farin fyrir um fimmtán
árum síðan.
Tilgangur göngunnar er að vekja
athygli á hundum og hundahaldi í
borg. Hundagangan er eins og gefur
að skilja mikið sjónarspil þar sem

hundruð hunda og eigendur þeirra
rölta saman niður Laugaveginn.
Hægt verður að bera augum allar
tegundir hunda. Lögregluhundar
munu leiða gönguna en auk þeirra
munu hundar og eigendur sem starfa
sem sjálfboðaliðar í heimsóknaþjónustu fyrir Rauða Kross Íslands vera
í forystusveit. Skólahljómsveit
Kópavogs slær taktinn fyrir gönguna sem enda mun í Hljómskálagarði. Þar sýnir Íþróttadeild félagsins
hundafimi
ásamt
fleiri
uppákomum.
Gangan hefst á Hlemmi klukkan
13.
JËA

(UNDARNIR VERÈA ALLSR¹ÈANDI ¹ LÎNGUM LAUGARDEGI ¹ MORGUN Å ¹RLEGRI HUNDAGÎNGU
(UNDAR¾KTUNARFÁLAGS ¥SLANDS
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SAGA minnkapelsar
loðfóðraðar kápur og úlpur
- Ný sending

(ÁR ERU GULLSMIÈIRNIR FIMM SAMANKOMNIR FR¹ VINSTRI *OSEPHINE "ERGSÐE -ARIANNE $ULONG "ODIL "INNER *ANE +ÐNIG OG -ARLENE
*UUL *ÐRGENSEN
-9.$0)%#%3 4(% '!,,%2)%

Skólavörðustíg 5 • 551 5215

Gullsmíði í hæsta gæðaflokki
Á B5 í Bankastræti 5 stendur nú yfir þriggja
daga sölusýning á verkum nokkurra af fremstu
gullsmiðum Danmerkur.
Hópurinn gengur undir nafninu Pieces The Gallerie
og samanstendur af fimm gullsmiðum, sem hafa hver
um sig vakið töluverða athygli innan jafnt sem utan
Danmerkur fyrir skartgripasmíði, sem þykir vera á
heimsmælikvarða.
Það er til dæmis ekki óalgengt að ljósmyndir náist
af Hollywood-stjörnum á borð við Meryl Streep og
Sinéad O´Connor, eiginkonu leikarans Jeremy Irons,
með skartgripi eftir þá.
Í samtali við Fréttablaðið sagði upplýsingafulltrúi
hópsins, Annelise Ryberg, að Pieces the Gallerie væri
raunverulega aðeins til að nafninu til. Um væri að
ræða heimasíðu með sama nafni, www.piecesthegallerie.com, sem var stofnuð til að vekja frekari
athygli á skartgripasmíði gullsmiðanna, sem væru
hver með sjálfstæðan rekstur.
Verkin sjálf eru lifandi sönnun á einstakri verkkunnáttu listamannanna fimm, sem hafa hver sinn
einstaka stíl. Bodil Binner hefur einfaldleikann að
leiðarljósi við hönnun sinna skartgripa, sem eru einkum gerðir úr demöntum og gulli.
Skartgripum Marianne Dulong mætti lýsa sem

klassískum, hráum og íburðarmiklum. Hún notar
aðeins hágæðahráefni í smíðina: gull og perlur, demanta og aðra fallega steina, sem eru listilega vel blandaðir saman með einstakri útkomu.
Josephine Bergsøe hefur vakið töluverða eftirtekt
síðan hún útskrifaðist árið 1989, ekki síst fyrir að hafa
hannað skartgripi fyrir kvikmyndirnar House of the
Spirits og Open Hearts. Hún segir hönnun sína undir
áhrifum af náttúrunni, í öllum sínum ólíku blæbrigðum.
Skartgripir Marlene Juhl-Jørgensen hafa birst á
síðum tísku- og glanstímarita á borð við Vogue, Hello
og Harper´s Bazaar. Hún hefur verið óhrædd við að
fara nýstárlegar leiðir í hönnun sinni og þykir hafa
fært tækni sem notuð er við gullsmíði fram til nútímans.
Jane Kønig hefur sérhæft sig í hönnun skartgripa
og fylgihluta sem hafa töluvert verið notaðir á tískusýningum. Hún hefur hlotið mörg verðlaun og viðurkenningar á farsælum ferli, með annars hönnunarverðlaun Kaupmannahafnar, enda þykja skartgripir
hennar vera með eindæmum fallegir.
Sýning á skartgripum gullsmiðanna stendur aðeins
yfir í þrjá daga á B5 eins og áður sagði, eða fram á
sunnudag. Það er því um að gera og kíkja á sýninguna
enda ekki á hverjum degi sem okkur gefst kostur á að
bera slíka listasmíði augum.
ROALD FRETTABLADIDIS

-ARLENE *UHL *ÐRGENSEN
NOTAR MIKIÈ  KARATA GULL
MEÈ DEMÎNTUM SKORNUM
ÒT ¹ GAMLA M¹TANN
"ODIL "INNER LEITAR Å SKANDINAVÅSKA
NAUMHYGGJU OG FORÈAST GLINGUR
EFTIR FREMSTA MEGNI

HUGO BOSS • BLACKY DRESS • JEAN PAUL • PBO • KAPALUA • OUI • DAMO • BRAX

-9.$0)%#%3 4(% '!,,%2)%

3KARTGRIPIR *OSEPHINE
"ERGSÐE ÖYKJA BERA MERKI
UM SKEMMTILEG TILRAUNA
STARFSEMI

3KARTGRIPIR -ARIANNE $ULONG ERU
GERÈIR ÒR H¹G¾ÈAHR¹EFNI OG BLAND
AÈIR SAMAN MEÈ EINSTÎKUM H¾TTI

*ANE +ÐNIG HEFUR HLOTIÈ FJÎLDA
VERÈLAUNA OG VIÈURKENNINGA
FYRIR SKARTGRIPI SÅNA

Full búð af nýjum vörum!

Athugið langur laugardagur á morgun opið frá 11-16.

Stærðir: 36-42

Svartir spariskór með
bandi um ökkla:
13.960,-

Stærðir: 41-45

Svartir spariskór
með skarti á tá:

15.960,-

Gylltir spariskór:

Svartir reimaðir:

Brúnir uppháir:

15.370,-

16.450,-

17.150,-

Skólavörðustíg 4 - 101 Rvk
s.551-5050 - www.gulligrjoti.is

;

(AGKAUP ERU MEÈ TOPPTILBOÈIÈ ÖESSA HELGINA
OG ÖËTT LENGRA V¾RI LEITAÈ 3ELUR ÅSLENSKAR KART
ÎFLUR Å LAUSU ¹ EINA KRËNU KÅLËIÈ SEM ¹ÈUR VAR ¹


6ÎRUTEGUND

  

Skautaholl.is
  


4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

Opið frá kl. 13 00 allar helgar

3ALTKJÎT BLANDAÈ VACUMPAKKAÈ
3ALTKJÎT ËDÕRT VACUMPAKKAÈ
0ËLSKAR PYLSUR
3VEITAPATÁ Å DËS
"ÒRFELL NAUTAHAKK
"+) KAFFI  G #LASSIC
"+) #AFÁ ,ATE  G
-AXWELL HOUSE KAFFI  G
3WISS MISS Å DËS  G
3WISS MISS MMARSHMELLOS  G
$ORITOS  G
-YLLU ORKUBRAUÈ  G
&ETA Å KRYDDOLÅU  G
&ETA M ËLÅFUM  G
6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

"ËNUS BRAUÈ  KG
"ËNUS ÅS  L
"ËNUS &LORIDANA SAFI  L
"ËNUS KLEINUHRINGIR  STK
'¾ÈA ORKUKUBBUR  G
'¾ÈA KLEINUR  STK
%MMESS ¹VAXTASTANGIR 
'¾ÈAGRÅS BRAUÈSKINKA
3VEITABJÒGU KOFAREYKT
!LI PORK ROAST HELGARSTEIK
6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

(ELGARSTEIK #AJ 0
(ANGIKJÎT ÒRB L¾RI (ËLA
(ANGIFRAMPARTUR ÒRB (ËLA
,AMBAFILLET MFITU GOURMET
+JÒKLINGAL¾RILEGGIR MAGNKAUP
&ROSIN SVIÈ Å POKA
µSUFLÎK ROÈLAUS FR¹ &JÎRFISKI
,AMBAHRYGGUR Å SNEIÈUM FROSINN
'OÈA SKINKA  G
'OÈA MALAKOFF  KG
6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

.AUTA INNRA L¾RI
)DOL ÅS  L
+JÒKLINGABRINGUR FR¹ -ATFUGLI
(AMBORGARAR STK  G MBRAUÈI
33 SKINKA PK  G
&YRIRTAKS PIZZA FROSIN  G
%URO MIX GR¾NMETIS BLANDA  KG
"ERJABLANDA FROSIN  KG
2EYKT LAXAFLÎK FR¹ %ÈALFISKI
'RAFLAX HEIL FLÎK FR¹ %ÈALFISKI
6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

"ANANAR LÅFR¾NT R¾KTAÈIR
.AUTA GÒLLAS
.AUTA SNITSEL
.AUTA PIPARSTEIK
(AMBORGARAR  STK MBRAUÈI
.AUTAHAKK
.AUTALUNDIR
«ÈALS BAYONNESKINKA
ÅSLENSKAR KARTÎFLUR Å LAUSU
6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

4ILBOÈSVERÈ

6ERÈ ¹ÈUR

%ININGA KÅLË OG LÅTRAVERÈ

,¾KKUN Å 





























































4ILBOÈSVERÈ

6ERÈ ¹ÈUR

%ININGA KÅLË OG LÅTRAVERÈ

,¾KKUN Å 


































'OÈA PYLSUR

'OÈA LIFRAPYLSA SOÈIN

'OÈA BLËÈMÎR SOÈINN

'OÈA LAMBAHRYGGUR

"ORGARNES LAMBAL¾RI FROSIÈ

¥SFUGL KJÒLLI ""1 LEGGIR

-C#AIN PIZZA $ELUXE RISINGCRUST

-C#AIN PIZZA 0EPPERONI RISINGCRUST

-C#AIN PIZZA &ORMAGGI RISINGCRUST

-YLLU SKÒFFUKAKA MLAKKRÅS OG KARAMELLU 
6ÎRUTEGUND

5NGNAUTAFILLE -EXICANA
,AMBA 2IB %YE $UBAI
,AMBAL¾RI 2IO 'RANDE
+INDAGÒLLAS
+INDALUNDIR
+INDASNITSEL
5NGNAUTAHAMBORGARAR  G
5NGNAUTAHAMBORGARAR  G
3ALTFISKRÁTTUR MSËLÖURRK TËMÎTUM
.ËATÒNS KARTÎFLUR  TEG  KG

=



4ILBOÈSVERÈ

6ERÈ ¹ÈUR

%ININGA KÅLË OG LÅTRAVERÈ
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6ERÈ ¹ÈUR

%ININGA KÅLË OG LÅTRAVERÈ
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6ERÈ ¹ÈUR

%ININGA KÅLË OG LÅTRAVERÈ
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Heildsölu lagersala
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
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!

6ORUM AÈ F¹ NÕJA
&LÅSATILBOÈ

SENDINGU
AF KR
ÚÅSUM
&LÅSAR FR¹ 
FM

2ÕMINGARSALA VEGNA BREYTINGA
,ÅM6ERÈ
OG FÒGA
KEYPTUM
ÚÅSUM
FR¹ FYLGIR
 KR
FERMETRINN












BREYTINGAR HJÁ JEFF WHO • Hljómborðsleikarinn hættur

SIRKUS
3. NÓVEMBER 2006

[2]

EINKAVIÐTAL!
BORAT SPURÐUR
SPJÖRUNUM ÚR

[6]

Baltasar Kormákur
SNÝR AFTUR Á HVÍTA
TJALDIÐ Í NÝJUM
SMYGLARAÞRILLER
ÓSKARS JÓNASSONAR
OG ARNALDAR INDRIÐASONAR.

BRÍET SUNNA

Leitar að
hinum rétta

TOBY OG DILANA Í HÖLLINNI

Húsbandið mætir
með Magna

Góðhjartaður
glæpamaður

FJÖLMIÐLAFEÐGAR FRÁ FLATEYRI

Óþolandi í fjölskylduboðum

2

03.11.06

FÖSTUDAGUR [10°]

SUNNUDAGUR [8°]

LAUGARDAGUR [8°]

Piss, piss og pelamó
Púðursykur og rjómi

H

vað er málið með þessa listamenn? spurðu margir sig að í
vikunni. Húsmæður í Vesturbænum urðu grænar í
í
framan eftir snilldar
tilþrif Baldvins Þórs
Bergssonar í
kvöldfréttum RÚV.
Nemendur á fyrsta
ári í Listaháskólanum höfðu nefnilega
pissað á stelpu.
Þetta minnti mig á
leikfimitímana í
Verzló. Þá var aðal
grínið að pissa á einhvern sem var að þvo á
sér hárið, svona rétt áður en maður sló í
typpið á honum. Það var fyndið.

HÆTTUR!

L

istaháskólanemar tóku þetta hins
vegar aðeins lengra. Klipptu víst
hárið af stúlkunni, því næst fékk
vagínan smá snyrtingu og loks var kveikt á
hinni gullnu sturtu. Ég viðurkenni alveg að
þetta er öðruvísi. Hef aldrei séð neitt svona
í leikhúsi. En auðvitað vill enginn láta pissa
á sig. Eða hvað? Varla hefur stúlkunni verið
þröngvað undir bununa. Býst við að atriðið
hafi verið fyrirfram ákveðið og jafnvel æft.

A

lltaf hafa verið til listamenn sem
reyna að hneyksla fólk. Þótt ég viti
ekkert um það þá held ég að
þetta sé einhver viss tegund af list.
Nokkurs konar hneykslunarlist. Hver man
ekki eftir Agli Sæbjörnssyni sem var
rúnkandi sér upp um alla veggi og súlur á
Kjarvalsstöðum. Smekklegt? Nei. Fyndið?
Já.

N

æsta víst er að mörgum þykir
þetta of langt gengið. En það er
einmitt það skemmtilega við
listina. Það á ekkert öllum að líka við hana.
Listamenn eru aumingjar sem nenna ekki
að vinna. Já sumir. En aðrir eru óborganlega fyndnir og frumlegir. Við eigum fullt af
sniðugum listamönnum. Snorri Ásmundsson hlýtur að tróna þar á toppnum. Að
ógleymdum Rassa Prump. Hversu fyndið er
eiginlega að kalla sig Rassi Prump?

D

æmið ekki listamenn þótt þið fílið
ekki gjörninginn. Ég býð spenntur
eftir næsta tíma í Listaháskólanum.
Vona meira að segja að einhver bjóði mér á
svona sýningu. Ekki af því að ég sé einhver
sérlegur áhugamaður um rakstur og
þvaglát. Heldur vegna þess að mér finnst
gaman að sjá eitthvað öðruvísi. Já og
meðan ég man. Curver frumsýnir nektarverkið „Án titils“ í höfuðstað Norðurlands
um helgina.
Breki Logason

BREYTINGAR Í VÆNDUM HJÁ JEFF WHO

Hljómborðsleikarinn hættur
„Já, það er rétt, Tobbi hljómborðsleikari er
að hætta,“ segir Elís Pétursson, bassaleikari
í Jeff Who? Þrálátur orðrómur um fyrirhugaðar mannabreytingar í þessari vinsælu
hljómsveit hefur gengið ljósum logum um
miðborgina undanfarna daga. Sirkus sló því
á þráðinn og aflaði frekari upplýsinga um
málið.
„Við munum taka okkur pásu í kjölfarið og
ráða ráðum okkar,“ bæti Elli við og segir

enga ákvörðun hafa verið tekna um hvort
eða hver fylli í skarðið sem Tobbi skildi eftir.
Gríðarlegt álag hefur verið á sveitinni
síðustu mánuði enda var lagið Barfly
langvinsælasta lag síðasta sumars.
Annars er það að frétta af Jeff Who? að
sveitin hefur stofnað áhugamannafélagið
World Famous Group ásamt hljómsveitunum Kimono, Ske, Skátum og Ælu frá
Keflavík. „Við fengum styrk frá Landsbank-

anum til að koma upp æfingarhúsnæði og
stúdíói við Kleppsveg, í húsnæði sem áður
hýsti bónstöð,“ útskýrir Elli. „Þar munum við
vinna að okkar næstu plötu en við erum
þegar búnir að semja nokkur lög á hana,“
bætir hann við. Hann segist afar þakklátur
Landsbankanum fyrir þann góða styrk sem
bankinn veitti enda hafi félagarnir verið
orðnir ansi vonlausir eftir dræmar undirtektir
annarra stórfyrirtækja.

Bjarni Ben mælir með...
Tónlist

Bók

Ég ætla að mæla með geisladisk sem ég fékk að
gjöf frá Halldóri Halldórssyni, bæjarstjóra á
Ísafirði, fyrir skemmstu. Það er diskur með Villa
Valla, rakara frá Flateyri, sem hefur spilað fyrir
dansi og djass í meira en sex áratugi. Á disknum
Villi Valli sem kom út árið 2000 eru teknar
ballöður og djass. Þetta er ég búinn að spila
mikið í bílnum undanfarið.

Ég mæli með Flugdrekahlauparanum
eftir Khaled Hosseini. Tók þessa bók
með mér á ferðalag í sumar eftir að
hafa séð lofsamleg ummæli um hana.
Hún kom mér skemmtilega á óvart.
Frábærlega skrifuð skáldsaga sem
gerist að mestu í Afganistan.
Skilur mikið eftir sig.

Kvikmyndir
Hef lítið verið í kvikmyndahúsunum undanfarið en get þó hiklaust mælt
með myndinni Börn sem er sú sem ég síðast sá. Ég hef verið að
kaupa mér alls konar DVD þátta- og bíómyndaseríur að undanförnu.
The Office er stórkostleg sería. Líka gaman af Yes, minister en ég
hef líklega mest horft á Trials of life náttúrulífsseríuna með David
Attenborough. Hún er hreint út sagt stórkostleg. Mæli með þessu
öllu saman og fyrir þá sem eru að leita sér að góðri grínmynd er
endalaust hægt að horfa á Pink Panther með Peter Sellers. Enn ein
serían sem ekki klikkar.

AFMÆLISTÓNLEIKAR Í LAUGARDALSHÖLLINNI

Rockstar vinirnir spila hjá Magna

Afmælisveisla það
verður heljarinnar
veisla hjá Magna í
höllinni 30. nóvember.

„Húsbandið kemur eins og það leggur sig sem er
náttúrlega besta hljómsveit í heimi. Ástralakvikindið
Toby, Dilana og svo Storm úbergella munu öll mæta,“
segir Magni sem sjálfur heldur tónleikana í Laugardalshöllinni. Hann á afmæli 1. desember og ætlar að halda
afmælið í höllinni hinn 30. nóvember. „Húsbandið spilar
bara þetta Rockstar-prógramm og við skiptumst á að
syngja með hvert öðru. Annars verður þetta bara
almennt partí og frábær afmælisveisla,“ segir Magni en
margir muna eftir afmæli Bubba Morthens sem fram fór í
Laugardalshöllinni. Miðasala hefst á þriðjudaginn á midi.
is og í verslunum Skífunnar. Svo það er um að gera að
drífa sig strax í hádeginu á þriðjudaginn.

SIRKUS
Útgáfufélag 365 prentmiðlar Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. Ritstjórn Andri Ólafsson, andri@minnsirkus.is, Breki Logason,
breki@minnsirkus.is, Dröfn Ösp Snorradóttir, drofn@minnsirkus.is, Heimir Hermannsson, heimir@minnsirkus.is, Helga Ólafsdóttir,
helga@minnsirkus.is Yfirmaðursirkusmiðla Árni Þór Vigfússon arni@minnsirkus.is Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 105 Rvk, sími 550
5000 Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir 550 5864 gretakaren@frett.is

Tala meira. Borga minna.
0,00 kr./mín. 14,90 kr./mín.

SMS

Hringt í SKO GSM síma.

í alla GSM síma á Íslandi.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Hringt í aðra GSM og heimasíma.

4,90 kr.

www.sko.is
SKO býður jafngóða GSM þjónustu og hin símafyrirtækin, innanlands og
erlendis. Eini munurinn er lægra verð! Það kostar EKKERT að færa
GSM símanúmerið til SKO. Þú skráir þig í þjónustuna á www.sko.is.
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Að Sigurbjörg nokkur sem
gjarnan er kenndi við Pípóla sé
komin með kærasta. Er það
sjálfur Agnar Burgess
blaðamaður á Blaðinu og
bróðir Kristjáns Guy. Voru
þau hönd í hönd á kosningaskrifstofu Guðmundar Steingríms í
vikunni / Að X-ið 977 standi fyrir
rosalegri skyrglímu á Pravda um
helgina. Um alvöru karlakvöld er
að ræða þar sem undirfatasýning
og skyrkámugir rassar koma við
sögu ásamt Geir Ólafssyni / Að knattspyrnumaðurinn Davíð Þór Viðarsson sé á leiðinni frá FH.
Mörg lið vilja fá Davíð en sparkspekingar telja
líklegt að hann sé á leiðinni í Þrótt
Reykjavík / Að hið árlega
Senupartí fari fram í
Listasafninu seint í þessum
mánuði. Verður svokallað
Bondþema og rauður dregill.
Hafa jafnvel heyrst raddir um
að sjálfur Bond muni mæta og fá
sér Martini / Að Theódór Júlíusson sem lék
ómennið Elliða í Mýrinni sé harður stuðningsmaður Guðmundar Steingrímssonar í prófkjöri
Samfylkingarinnar / Að brjálað diskókvöld sé á
Klúbbnum við Gullinbrú annað kvöld. Mun sjálfur
Love Guru þeyta skífum á staðnum þar sem verður
þessi ,,Old Hollywood Style“ stemning. Diskóbúningur fleytir fólki frítt inn. / Að Lýður Árnason læknir
á Flateyri hafi gert hina stórkostlegu auglýsingu
með Reyni Traustasyni á hestinum á Laugaveginum / Að séra Vigfús væri með sína árlegu
styrktartónleika í Grafarvogskirkju. Allir stærstu
söngvarar landsins koma
og syngja til styrktar
Barna- og unglingageðdeild LSH / Að Siffi
útvarpsmaður á Kiss fm
sé hættur með fyrrum
Idolbombunni Tinnu Marínu /
Að Brynjar Már sé á leiðinni til Flórída í tvær vikur.
Fm 957 verður bara sett á Snooze á meðan.

Þetta heyrðist
í vikunni ...
„Ég er bara manneskja
eins og þú og ég.“
Bubbi Morthens í
þættinum Tekinn hjá
Auðuni Blöndal.

„Hann er að vinna í sínum
málum.“
Addi Fannar í Skítamóral
um Einar Ágúst félaga sinn
við Fréttablaðið.

„Úr því að nemendum
Listaháskólans er svona
mikið mál, þá mega þeir
mín vegna reyna það
verklega á eigin skinni
hvernig tilfinning það er
að vera hlandskál eða
bekken.“
Sigmar Guðmundsson á
bloggsíðu sinni sigmarg.
blogspot.com.

BALTASAR KORMÁKUR FER MEÐ AÐALHLUTVERKIÐ Í NÝRRI MYND ÓSKARS JÓNASSONAR
OG ARNALDAR INDRIÐASONAR

Sirkusmynd: Hörður

Ég var að heyra ...

Orðinn leiður á að leika
vondu strákana
Baltasar Kormákur er orðinn einn aðal leikstjóri og handritshöfundur þjóðarinnar. Hann hefur
ekki leikið aðalhlutverk í bíómynd í mörg ár en ætlar að skella sér aftur á hvíta tjaldið. Vinnuheiti
myndarinnar er SAS og er hún í leikstjórn Óskars Jónassonar. Arnaldur Indriðason skrifar handritið með Óskari en Baltasar lýsir myndinni sem ,,smyglarathriller“. Baltasar sagði okkur á Sirkus
frá myndinni, Mýrinni og hinu áfengislausa lífi.
,,Ég hef fengið mikið af handritum í hendurnar
undanfarið og það hefur ekkert freistað mín
fyrr en ég las þetta. Ég ákvað því bara að
skella mér á hvíta tjaldið aftur,“ segir Baltasar
Kormákur um tildrög þess að hann tók að sér
hlutverkið.
,,Óskar bað mig að lesa þetta og ég hélt það
væri bara til þess að gefa góð ráð. Það var
ótrúlega gaman að lesa þetta og ég sagði
honum það. Þá bað hann mig um að leika
aðalhlutverkið og ég greip það fegins hendi.“
Eins og áður segir skrifar Arnaldur Indriðason
handritið með Óskari en hann skrifaði Mýrina
eins og flestir vita. Karakterinn sem Baltasar
leikur heitir Kristófer og er vel meinandi maður
að sögn Balta. ,,Hann hefur reyndar svolítið
,,dúbíus“ fortíð og er að reyna að ná sér út úr
því lífi. Hann er góður drengur en svolítið
öfugu megin við lögin,“ segir Baltasar en það
var einmitt þessi góði drengur sem vakti
áhugann á hlutverkinu. ,,Þetta er næs gæji
enda er ég orðinn leiður á að leika þessa
dökku vondu stráka. Ég fæ aldrei að leika
smaladrenginn,“ segir Baltasar og hlær.
Hann segir það ekki hafa verið á dagskránni
að fara aftur að leika enda nóg að gera í öðru.
,,Ég hef margoft verið beðinn að koma á svið
en hef bara ekki getað það út af þessum
ferðalögum sem eru í kringum þessar
bíómyndir sem ég hef verið að gera.“
Stefnt er á að tökur hefjist næsta vor og býst
Baltasar við því að myndin komi í kringum jólin
á næsta ári. ,,Þetta er flott cast sem hann er
reyndar ennþá að vinna í. Svona blanda af
fersku fólki og þeim sem reyndari eru, svolítið
eins og ég gerði í Mýrinni.“

Og talandi um Mýrina sem strax eftir tíu daga
var orðin ein af stærstu íslensku bíómynd
sögunnar. ,,Það hlýtur að vera eitthvað við
Mýrina. Hún hefur fengið frábærar viðtökur og
dóma. Ég er alltaf að hitta fólk í bænum sem
er að þakka mér fyrir sem er alveg frábært. Ég
held að það sé þessi íslenski tónn sem er í
myndinni sem nær til fólks. Svo er líka húmor í
henni sem fólk bjóst kannski ekki við.“

Þú vilt það?

,,Já,já ég hef áhuga á að gera meira þegar rétti
tíminn kemur. Þetta eru fallegar sögur og flottir
karakterar sem ganga upp fyrir fólki.“
Baltasar og Lilja kona hans eru flutt í
Skagafjörðinn eins og flestir vita. Þar keyptu
þau fyrrum Óðalssetur fjölskyldu Lilju og þeim
líður vel í sveitinni. Börnin þeirra ganga til
dæmis í skóla þar og þau eru með einhverja

„FÓLK VILL LÍKA SJÁ EITTHVAÐ KRASSANDI, EKKI BARA
EITTHVAÐ FÓLK Í BLOKKARÍBÚÐ AÐ TALA SAMAN.“
Kvikmyndin Hafið sem Baltasar gerði einnig
er ein af þessum stærstu íslensku myndum. Í
henni er líka þessi íslenski tónn sem hann
talar um.
Vill fólk sjá svoleiðis myndir?

,,Já ég held að fólk vilji tengja sig við efnið og
það er allavega mjög vænleg leið. Fólk vill líka
sjá eitthvað krassandi, ekki bara eitthvað fólk í
blokkaríbúð að tala saman. Við erum svo ólík
og búum ekki í þessu borgarasamfélagi sem
Danir búa til dæmis í og viljum hafa Íslendingasögurnar aðeins í þessu.“
Myndin hefur ekki einungis fengið góðar
viðtökur hér á landi því það litla sem hefur
verið sýnt af henni erlendis lofar góðu. ,,Maður
veit ekki hvar þetta endar, en hingað til hefur
þetta verið mjög jákvætt.“
Ætlarðu að gera aðra mynd eftir bók Arnaldar?

,,Hann á réttinn og við erum ekkert farnir að
ræða það ennþá.“

hesta. ,,Þar er fínt að vera en svo fer maður
bara út um allan heim. Ég er til dæmis að fara
til Litháen í næstu viku á kvikmyndahátíð.
Síðan fer ég bara í Skagafjörðinn og slappa
af. Það er til dæmis mjög gott að skrifa þar og
ég skrifaði handritið að Mýrinni og klippti hana
til dæmis þar.“
Baltasar er greinilega nett ofvirkur því hann
virðist aldrei stoppa. Hann segir nóg á
teikniborðinu þangað til tökur á kvikmynd
Óskars fara í gang. ,,Ég er að fara með Pétur
Gaut til Bretlands núna í byrjun árs. Okkur var
boðið í Barbican Center og ætlum að leika
þetta á ensku þar. Svo er ég með fullt af
hugmyndum sem ég er að bræða með mér,
það er erfitt að velja og ég á við nett lúxus
problem að stríða.“
Og svo ertu bara edrú og sáttur?

,,Jájá. Ég er bara drukkinn af lífinu,“ segir
Baltasar rétt áður en hann dettur inn á
einhvern mikilvægan fund í miðbæ Reykjavíkur.

NÝTTU
VETRARFRÍIÐ VEL!
Það er nóg um að vera
um alla borg
Á morgun, fimmtudag og föstudag verður vetrarfrí í nánast öllum grunnskólum í Reykjavík,
en það er engin ástæða til að örvænta! ;-)
Það er t.d. alveg upplagt að skella sér á skauta eða í sund og skreppa síðan á bókasafn
og ná sér í eitthvað skemmtilegt að lesa.
Svo bíða undraheimar Fjölskyldu- og húsdýragarðsins og söfn borgarinnar sem eru jafn
fjölbreytileg og þau eru mörg!

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn verður opinn frá 10–17 og frítt í boði
Lesum saman – Full hús af bókum fyrir alla fjölskylduna
Á fimmtudaginn verður bókaspjall fyrir 10 til 12 ára krakka og á föstudaginn geta 7 til 10 ára krakkar
málað með Kristínu Arngrímsdóttur í Borgarbókasafninu, Grófarhúsi milli kl. 13 og 15.
Þeir sem búa nálægt Sólheimasafni geta farið þangað og séð leikritið Landið Vifra sem Möguleikhúsið
sýnir fyrir alla fjölskylduna á fimmtudaginn kl. 18.

HVERNIG VÆRI AÐ:
Fara á söfn?
Ganga um í Heiðmörk?
Hjóla í Elliðaárdalnum?
Fara á línuskauta í Nauthólsvík?
Skoða Grasagarðinn í Laugardal?
Leika sér með fjölskyldunni í sundlaugunum?
Skauta í Skautahöllinni í Laugardal eða í Egilshöll?
Ferðast með strætó?
Skautahöllin í Laugardal og Skautahöllin í Egilshöll verða opnar báða dagana. Í Laugardal verður opið á fimmtudag kl. 10.00–15.00 og 17.00–19.30
og föstudag 10.00–20.00 og í Egilshöll frá kl. 9.00–15.00 á fimmtudaginn og föstudag kl. 9.00–18.00

Ekki sitja auðum höndum og láta þér leiðast. Drífðu þig út og nýttu tímann vel!
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HINN EINI SANNI BORAT Í MÖGNUÐU EINKAVIÐTALI VIÐ SIRKUS

Verður tekinn af lífi ef myndin floppar
Ef það er einhver sem hefur hrist aðeins upp
í heimsbyggðinni upp á síðkastið er það
karakterinn Borat. Í kvöld verður kvikmynd
með þessum óborganlega karakter frumsýnd
í bíóhúsum landsins. Það er grínistinn Sacha
Baron Cohen sem leikur Borat en hann sló
fyrst í gegn sem Ali G. Sirkus tékkaði aðeins
á Borat svona rétt fyrir frumsýningu.
Er myndinni BORAT ætlað að vekja
fólk til umhugsunar um ólíka
menningarheima eða er hún bara
snarklikkuð heimildarmynd?

„Ég veit ekki hvaðan þú
færð þá flugu í kollinn að
þetta sé „snarklikkuð
heimildarmynd“.
Hún var opnuð í öllum
sjö bíósölum í
Kasakstan og varð
samstundis metsölumynd. Tók toppsætið
af King Kong sem hefur
verið vinsælasta myndin
í Kasakstan síðan hún kom út
árið 1934.“
Í myndinni þinni ferðu til
Bandaríkjanna til þess að læra
um bandaríska menningu.
Hvað kom þér mest á óvart?

„Það er margt skrýtið í
bandarískri menningu. Það
kom mér sérstaklega á óvart
að konur í landinu hafa
réttindi til þess að stýra
ökutækjum. Þetta gæti
aldrei gerst í Kasakstan, það
yrði allt of hættulegt. Við
segjum stundum að leyfa
konu að keyra bíl sé eins og
að leyfa apa að fljúga
flugvél.“

Af hverju ákvaðst þú að gera þessa mynd?

„Ráðuneyti upplýsingamála í Kasakstan sýndi
mér þann mikla heiður að biðja mig að gera
þessa heimildarmynd. Upphaflega var mér
ætlað að fara til Evrópu en ég fékk ekki
vegabréfsáritun vegna smávægilegs
misskilnings sem tengdist kynferðisofbeldi.
Það mál hefur nú verið leyst eftir að ég
sannaði að hesturinn var orðinn sjö vetra.
Tilgangurinn með myndinni er að fræða fólk
í Kasakstan og um leið bæta lífsskilyrðin
þar. Nútímavæða landið. Það tókst og státar
Kasakstan nú af afbragðs
heilbrigðiskerfi, ágætis
vegakerfi og lægsta atvinnuleysi barna undir ellefu ára í
allri Mið-Asíu.“
Hvers konar fólk vonast þú til
að komi og sjái myndina þína?

„Ég vona að sem flestir komi.
Það er eitthvað fyrir alla í
myndinni. Rökræður um stjórnmál fyrir hina
fullorðnu. Tónlist með Korki Butchek fyrir
unglingana og fullt af bröndurum um
gyðinga fyrir litlu börnin.“
Var eitthvað í menningu þíns lands sem
kom við kaunin á Kananum?

„Nei. Bandarísk menning er í rauninni
mjög lík okkar menningu. Kasakstan er
orðin mjög nútímavædd þjóð. Sérstaklega
eftir að jafnréttislögin voru samþykkt
nýlega.Til dæmis var fyrir skömmu opnað
heimili fyrir þroskahefta í borginni Almaty.
Þar getur „skrýtna fólkið“ búið. Á heimilinu
eru rúmlega 330 búr fyrir heimilisfólkið að
búa í og sérstakt sýningarsvæði þar sem
fólk getur staðið og fylgst með þeim. Það
kostar tíu tenge. Fyrir fimmtán tenge getur
þú fengið að kasta kartöflum í fólkið. Það er
allt í lagi. Þeim er alveg sama.“

Fréttamaðurinn Borat Mælir sérstaklega með fjölskylduferðum til Kasakstan.

„FYRIR FIMMTÁN TENGE
GETUR ÞÚ FENGIÐ AÐ KASTA
KARTÖFLUM Í FÓLKIÐ. ÞAÐ
ER ALLT Í LAGI. ÞEIM ER
ALVEG SAMA.“
Hvað með bandarískar konur?

„Ég hef ekki myndað mér neina skoðun á
bandarískum konum þar sem ég hef ennþá
ekki keypt mér neina.“
Gulu sundfötin þín hafa vakið mikla athygli. Eru
þau jafn óþægileg og þau líta út fyrir að vera?

„Þau voru einu sinni soldið óþægileg. Það
var þegar ég klæddist þeim daginn eftir að
hafa borðað 28 ostborgara og endaþarmur-

inn minn var jafn slappur og munnurinn á
þreyttum hundi.“
Segðu okkur af hverju við ættum að ferðast til
Kasakstan?

„Þetta er yndislegt land og alveg jafn nútímalegt og hvert annað land. Ég mæli sérstaklega
með nýrri ferðamannaparadís sem heitir
Astana Funworld. Þar er að finna lúxus búr fyrir
eiginkonurnar og risahlaðborð af vændiskonum
frá Tadjikistan fyrir karlana. Börnin geta á
meðan veitt hunda, íkorna og sígauna.“
Verður þetta eina myndin sem Borat kemur fyrir í?

„Upplýsingaráðuneyti Kasakstans hefur tjáð
mér að verði þessi mynd ekki vinsæl verði
það ekki bara endirinn á mínum ferli, heldur á
lífi mínu. Ég verð tekinn af lífi.“

BRÍET SUNNA ER ENNÞÁ AÐ LEITA AÐ DRAUMAPRINSINUM

Ég er ljóshærð og lögleg
„Ég er alveg himinlifandi,“ segir Bríet
Sunna Valdemarsdóttir um nýju plötuna
sína Bara ef þú kemur með. Platan er
að sögn Bríetar hugarfóstur umboðsmannsins Einars Bárðarsonar. „Hann
var búinn að finna nokkur lög sem má
segja að séu með svona kántrí ívafi.
Það eina sem vantaði var bara að finna
söngkonu til að flytja lögin. Og ég varð
fyrir valinu.“
Bríet Sunna vakti fyrst athygli á sér með
frábærri frammistöðu og óviðjafnanlegri
útgeislun í Idol keppninni. Hún segist
nú finna fyrir pressunni sem fylgi því að
standa á eigin fótum í skugga keppninnar. „Ég er ógeðslega stressuð og
vona svo heitt að plötunni gangi vel því
að ég er ofboðslega ánægð með hana.
Maður losnar náttúrulega aldrei alveg
undan Idolinu en það er líka allt í lagi.
Það var Idolið sem kom mér á framfæri
og fyrir það er ég þakklát.“
Bríet hefur undanfarið verið á fullu að
koma fram og kynna plötuna sína. „Það
hefur verið rosalega gaman. Ég losna
samt aldrei við sviðsskrekkinn. Ég skil
það ekki. Ég reyni bara að harka þetta
af mér og skemmta mér. Stundum slæ
ég á létta strengi. Á karlakvöldi nýlega
breytti ég til dæmis texta lagsins
Ljóshærð og lagleg í ljóshærð og
lögleg. Það var svona í tilefni þess að
ég er nýorðin átján,“ segir Bríet og
hlær.
Talandi um það. Ertu ennþá einhleyp?

Já. Laus og liðug.
Hvernig stendur á því?

Ég er bara ennþá að leita að hinum rétta.

03.11.06
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Fréttahaukurinn Reynir Traustason og sonur hans
Jón Trausti Reynisson eru mennirnir á bak við Ísafold, nýjustu viðbótina á hinum íslenska tímaritamarkaði. Feðgarnir eru engir nýgræðingar í faginu
og segja Sirkus frá draumum sínum um nýja tímaritið,
brotthvarfinu af Mannlífi og áskoruninni sem felst í
því að vinna svona náið saman.
Hvernig kom þetta blað til?

Reynir tekur af skarið og svarar fyrir
hönd þeirra feðga. „Við vorum
náttúrulega á Mannlífi saman. Síðan
kemur það upp að Baugur vill
stofna tímaritaútgáfu. Ég var hugsi í
upphafi en ákvað svo að taka
slaginn. Eftir að ég tók þá ákvörðun
tók það við að fá þennan mann með
mér,“ segir Reynir og nikkar í átt að
syni sínum. „Mér fannst það
mikilvægt til þess að geta gert gott
tímarit að hafa tvær kynslóðir til
þess að auka við breidd blaðsins.
En þó við þekkjumst vel þá var það
enginn vafi að það yrði erfitt að fá
hann. Og það var mjög erfitt.
Erfiðasta ráðningin af öllum. Því að
hann er kröfuharður.“
Hvað var svona erfitt við þessa
ákvörðun Jón Trausti? Var þetta ekki
borðleggjandi?

„Ég var náttúrulega þarna á Fróða
með hinum föður mínum, Mikael
Torfasyni. Ég var búinn að vinna
lengi með honum og þekkti hann
ágætlega. Þetta var því spurning
um hvort maður ætti að vera áfram
á Mannlíf og vera í samkeppni við
pabba. Ég neita því ekki að það
kitlaði mjög mikið.“
Reynir grípur fram í:
„En það hefði gert okkar stöðu
erfiða í jólaboðum og þannig.
Verandi í harðri samkeppni. Auk
þess sem ég var handviss um að
Ísafold myndi sigra. Manni er eins
og gefur að skilja ekkert sérlega vel
við að berjast við sína nánustu.“
En af hverju voruð þið ekki bara áfram
á Mannlífi?

„Hugsunarhátturinn í þessu fyrirtæki
er allur annar. Það er meiri breidd í
pennum. Meiri breidd í efninu.
Hugmyndafræðin sem var að ryðja
sér til rúms í Fróða heitnum var sú
að það gæti hver sem er skrifað.
Það átti bara að nota manninn í
næsta herbergi og láta hann skrifa
og framleiða síðan nógu djöfulli
mikið sjálfur. Þannig átti að rusla
blaðinu af. Mín hugmyndafræði er
að fá nógu fjölbreytta penna. Penna
sem hafa aðra sýn en til dæmis ég
og Jón Trausti. Breiddin er
nauðsynleg. Og það verður ekki
sparað í þeim efnum. Þannig búum
við til blað sem höfðar til nægilega
margra, bæði karla og kvenna.“
Jón Trausti bætir við:

„Það var verið að draga saman hjá
Fróða í öllum útgjöldum. Fyrirtækið
var nýbúið að ganga í gegnum
gjaldþrot. Það er mjög erfitt að
framleiða gæðavöru í þannig
umhverfi.“

FJÖLMIÐLAFEÐGARNIR FRÁ FLATEYRI

Erum óþolandi í
fjölskylduboðum

En Reynir, hafði þetta ekkert með
Mikael Torfason að gera?

„Andstaða mín var ekki við Mikael.
Ég kann mjög vel við hann
persónulega og fannst gott að
vinna með honum á DV. Ég þekki
vankanta hans. Hann á til dæmis
mjög erfitt með að fóta sig á
brúninni. Svo vill hann líka stjórna
öllu því sem hann kemur nálægt.
Fljótlega eftir að hann kom til Fróða
þurfti ég mjög oft að minna á að ég
væri ritstjóri Mannlífs. Ég vildi ekki
að það væri einhver yfirritstjóri sem
væri að segja mér hvað ég ætti að
gera og hvernig blaðið mitt ætti að
vera. Og það var það sem leiddi til
þess að ég fór og ákvað að taka
þennan slag.“
Hvernig byrjuðuð þið í blaðamennsku?

„Ég var sjómaður, stýrimaður og
skipstjóri í mörg ár og bjó á
Flateyri. En mér hundleiddist á
sjónum. Get ekki hugsað eins og
þorskur. Þetta var starf sem mér
leiddist en var samt í. Síðan kemur
það upp að mér er boðið að vera
fréttaritari DV á Vestfjörðum. Það
þótti reyndar fáránlegt að ég tæki
að mér þetta starf. En eftir að
móðir mín sem hafði sinnt þessu
starfi fór á taugum eftir að hún tók
viðtal við mann sem var næstum
því drukknaður gat ég ekki sagt
nei. Þetta átti nú ekki að vera hægt
því ég var alltaf úti á sjó nokkra
vikur í senn. En ég gerði þetta
samt. Í þorpinu gerist ekki mikið.
En fréttaritarastarfið var lærdómsríkt. Þetta var eins og að vera
sendur út í eyðimörk og látinn lifa
af. Ég þurfti að finna fréttirnar
sjálfur. Fyrsta fréttin sem ég skrifaði
var um nýjan veg sem lagður var að
Flateyri. Flateyringarnir voru sáttir
við þetta. Hrópuðu hallelúja og dýrð
sé fréttaritaranum. En síðan kom
næsta frétt. Hún var um að
leikskólinn í plássinu hefði verið
kærður til barnaverndaryfirvalda.
Og það var frétt sem fólki fannst að
ætti ekkert að skrifa. Þá var Jón
Trausti á leikskólanum og móðir
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hans að vinna þar sem fóstra. Og
ég tók viðtal við konuna mína um
þessi ósköp.
Ég tók snemma þá afstöðu að ég
vildi ekki skrifa fréttir um að það
væri búið að kveikja og slökkva á
jólatrjám. Ég vildi skrifa fréttir sem
höfðu einhverja þýðingu. Og fékk
litlar vinsældir í þorpinu fyrir. Ég
skrifaði samt það sem mér sýndist.
Var engum háður og þurfti ekki að
spyrja neinn um leyfi. Á endanum
fóru menn bara að taka þessu eins
og norðaustanáttinni, að það
kæmu reglulega einhverjar
skandalfréttir úr plássinu í DV.“
Þetta þýðir að þú ert blaðamaður í
þriðju kynslóð, Jón Trausti?

„Já. Það er í raun sama sagan
með mig og föður minn, skipperinn, nema í smækkaðri mynd. Ég
var búinn að vera fimm sumur á
sjónum, meðal annars á loðnuveiðum hjá Alla ríka. Þetta var síðan
bara eins og gengur og gerist. Í
lok eins sumarsins vantaði
einhvern á DV og ég leysti af í
viku. Náði tveimur forsíðum og
stuttu síðar var ég farinn að vinna
þar í fullu starfi.“
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Þeir lýsa sambandi sínu utan vinnu
svipuðu og á skrifstofunni og
segjast ekki eiga margt annað sameiginlegt en vinnuna. „Ég er til
dæmis ekki boðinn í afmælið hans,
nema þá bara í gamalmenna
hlutann,“ segir Reynir og þeir
hlæja.
„Flest fjölskylduboð fara í fjölmiðlaumræðu,“ segir Jón
„ÉG VILDI EKKI AÐ ÞAÐ
Trausti og Reynir bætir
við. „Við erum
VÆRI EINHVER YFIReiginlega alveg
RITSTJÓRI SEM VÆRI AÐ óþolandi í fjölskylduboðum en nú er verið
SEGJA MÉR HVAÐ ÉG ÆTTI að vinna í þeim
málum.“
Hvert ætlið þið með þetta nýja blað?

„Til tunglsins,“ svarar Jón Trausti
og rifjar upp frétt máli sínu til
stuðnings. „Það birtist eitt sinn frétt
um að Fréttablaðið væri komið til
tunglsins. Þar var átt við að prentað
hefði verið svo mikið af blaðinu að
það næði alla leið þangað. Ætli við
stefnum ekki bara að því.“

AÐ GERA OG HVERNIG
BLAÐIÐ MITT ÆTTI AÐ
VERA.“

Reynir svarar spurningunni af
meiri alvöru. „Við vonum bara að
Ísafold sé komið til að vera og
það sem komið er lofar góðu en
það er mjög varhugavert að
sofna á verðinum , verða kærulaus og hugsa að þetta sé
komið.“

Samstarf þeirra hefur
gengið vel og
grundvallaratriðið í
þessari góðu samvinnu er einfalt að mati
Reynis. „Við vinnum saman eins og
tveir óskyldir einstaklingar þar sem
ríkir fullkomið jafnvægi. Okkur hefur
komið ágætlega saman alveg frá
því hann fékk vit í kollinn. Það var
reyndar svolítið sárt þegar hann tók
Michael Jackson fram yfir Stuðmenn þegar hann var tíu ára.“
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Nýr matseðill...
Góðar veitingar...
í fallegu og vinalegu umhverfi...
í einu glæsilegasta húsi miðbæjarins.
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Féttir úr heimi
tískunnar!
Abercrombie & Fitch hefur löngum verðið vinsælasta merki Ameríku innan hinnar
svokölluðu háskólatísku. Margir ungir Íslendingar gefa mikið fyrir að komast í
Abercrombie að versla. Abercrombie hefur aðeins fengist í Ameríku þar til á þessu
ári þegar búðin var opnuð í Kanada. Næsta skref er Evrópa og mun fyrsta búðin
verða opnuð á næsta ári í London. Semsagt aðeins styttra að nálgast fenginn fyrir
Abercrombie-þyrsta Íslendinga og fögnum við því.

tískumolar
Helgu Ólafsdóttur

Levis fyrir alla
fjölskylduna
Í þessum mánuði
opnaði Levis
Flagship búð í
París. Ameríska
denim fyrirtækið
sem allir þekkja er
vel staðsett á
tveimur hæðum í
hjarta Parísar. Þar
er öll línan þeirra
seld, kvenna-,
karla-, barna- og
aukahlutalína.

H&M fyrir fína
og ríka fólkið
Hið vinsæla sænska H&M er með á plönunum
að opna tíu búðir með kvenna- og karlalínu.
Ekki þykir það saga til næsta bæjar að þeir
opni búðir um allan heim, en í þetta sinn verða
þeir með algerlega nýja stefnu, vörur sem eru í
dýrari kantinum. H&M hefur verið þekkt fyrir að
vera með ódýrar vörur þannig að þetta er
einhvers konar U-beygja hjá þeim. Það verður
gaman að fylgjast með því hvort að fólk vilji
kaupa dýr H&M föt!!!

Diesel og Victoria Secret
Hinir ítölsku Diesel hafa
sagt frá því að þeir séu
búnir að hanna nýja línu
af undirfötum og
strandfötum fyrir bæði
kynin. Þeir hafa þróað
þessar línur í samvinnu
við ömmuna í þessum
bransa, enga aðra en
Victoriu Secret. Þessar
nýju línur frá Diesel
verða sem sagt kynntar
með pompi og prakt í
febrúar á næsta ári. Ég
get ekki beðið eftir að
klæðast Diesel
(Victoria Secret)
nærfötum ... uuuhhhh
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Nike + iPod
Nike og Apple hafa nú kynnt til sögunnar Nike + iPod
Sport Kit sem er fyrsta skrefið í samvinnu þessara
fyrirtækja. Þessi fyrirtæki eru að vinna saman að stórri
línu sem inniheldur föt og aukahluti þar sem gert er
ráð fyrir að þú sért að nota vörur frá Apple á meðan
þú ert í fötunum ... hljómar kannski frekar ruglingslegt
en sniðugt. Þessar vörur eru allavega voða fínar og
tæknilegar og það er mjög fróðlegt að skoða þetta allt
á heimsíðu Nike. Þar er meðal annars hægt að fá
sérstaka sport-tónlist frá Nike. Ef þú ert mjög aktíf
manneskja og elskar tónlist er þetta pottþétt eitthvað
fyrir þig.
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En þrátt fyrir það að hún sé gjörsamlega
heilsteikt í gegn hún Paris er hún
allavega kannski á leiðinni beint til
helvítis eins og umdeildi þáttastjórnandinn Bill Maher sem mætti hérna á
grímuball sem látinn Steve Irwin - nuthin
says pure class like this*. En honum
hefnist eflaust fyrir bráðlega, grunar mig
- allavega voru stingskötur að finnast
dauðar á ströndum út um allt í Ástralíu
eftir slysið hans Irwin en þá hafði
einhver, sem augljóslega er með
greindarvísitölu á við stofuhita*, tekið sig
til og hefnt sín fyrir krókudílamanninn!

Og nokkrum
klukkustundum síðar er hún
mætt í Playboybunny búning - ahhh
foreldrar hennar hljóta
að vera að rifna úr
stolti enda ekki margir
sem geta dressað sig
upp og sprangað um
svona eins og hún og
verið mynduð út um
hvippinn og hvappinn á
brókinni! Á þessari
mynd sést mjög
greinilega hvað er átt
við þegar það er talað
um Paris´s wonkey
eye* en hún er með
letingja* vinstra megin
og að hún noti skó
númer 44 shiiiii!

Hérna er hún og
Nicky í partíi í fyrra
en þá sá hún
ástæðu til að
skipta um búning
blessunin og
mætti fyrst í eitt
partí í þessum
hóru-hellakonu
búning.
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Wow wow wow wow*
þvílíka Kodak mómentið*!!
Af hverju í andskotanum þarf
hún alltaf að vera að drukkna í
einhverri self-proclaimed sexiness* Paris er svona dama sem
gæti aldrei farið í Halloween búning
sem er ekki sexí (að eigin mati) og
ég er með myndirnar til að sanna
það! Hún færi aldrei sem belja eða
sturtuklefi á svona ball. En ef það er
hægt að eyða sjúklegum pening í
að hóra sig upp þá er hún your girl*
en ég get samt lofað ykkur því að
átfittin eins lítil og þau eru kosta
samt meira en þið eruð með í laun á
mánuði! Tjekkið á grímunni á henni
ha ha vond mynd ... shiii hún er
skelfileg í framan! En hún er lögga
sem sagt í ár ... svona til að gera
smá grín af því að hún hafi verið
handtekin í sept fyrir DUI*.

LÓ
S

„Kjeppinn* var basiklí* á
first name basis* við
fóstbræðra-has-been-ið*
þarna í hurðinni á Oliver“

En hérna er einmitt sú sem hann hefur fórnað hjónabandi
sínu fyrir (einmitt eins og þetta sé í fyrsta sinn ... ) Abbie
Cornish en hún er áströlsk og var að leika með honum í Stop
Less og var víst afar kært á milli þeirra á tökustað. Hún er nú
ágæt en ég meina hún er ekki beint thrilling ef eitthvað þá er hún
jafnvel eins og litla systir hennar Reese eða frænka. Voða mikið girl
next door*. En það væsir nú ekki beint um hana Reese kannski enda
var hún að brjóta bankann* í launatjekka kvenleikkvenna í Holly en fyrir
næstu mynd fær hún $ 29.9 mills - úfff ... það má alveg nota slíkan búhnykk!
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Número uno* í dag ... skilnaður Reese Witherspoon og Ryan
Phillippe uss uss uss ... ég get því miður ekki einu sinni þóst vera
hissa á þessum! Enda var drengurinn ekki lítið duglegur að djamma
hérna á klakanum þegar var verið að skjóta Flags of our fathers kjeppinn* var basiklí* á first name basis* við fóstbræðra-has-been-ið*
þarna í hurðinni á Oliver. Og að sjálfsögðu brugðust okkur ekki týpísku
íslensku glyðrurnar* sem við þekkjum öll
og treystum til að halda nafni lauslátra
íslenskra kvenna uppi! En jamm Reese
henti stráknum út á stétt eftir að hún
komst að his extra-curricular-activities*
en hann var að halda framhjá henni eins
og rófulaus hundur og nú er sjö ára
hjónaband farið í vaskinn og börnin tvö
Decon og Ava í ruglinu!

2

DD unit með besta hollywoodslúðrið

LÆRÐU LINGÓIÐ

Número uno
Númer eitt.

Kjeppinn
Kappinn, kallinn.
Fóstbræðra-has-been-ið
Dyravörður á Oliver sem lék
snilldarvel í Fóstbræðra-þáttunum.
Týpísku íslensku glyðrurnar
Ljósabrún, grönn, yfirleitt illa
klædd eftir veðri, strípað hár,
segir: „geðveikt hí hí“ við öllu sem
við hana er sagt og er til í hvað
sem er eftir eina feita af
nebbanammi inni á baði.
Basiklí
Hér um bil, næstum því.
Extra-curricular-activities
Eitthvað sem þú gerir
utandagskrár, hérna til dæmis
utan hjónabands.

Á first name basis

Nuthin says pure class like this

Donatellu Versace

Kumpánalegir og heilsast með
fornöfnunum.

Ekkert undirstrikar smekklegheit
og klassa eins og þetta með
greindarvísitölu á við stofuhita.
Stofuhiti er yfirleitt í kringum 1825 stig og það þykir ekki ýkja
hátt þegar talað er um greind.

Listrænn stjórnandi og
yfirhönnuður Versace
tískuhússins eftir að Gianni
bróðir hennar var skotinn á Miami
af brjálæðingi árið 1997. Hún er
afar brún - það er nánast
ógeðfellt.

Wow wow wow wow
Upphrópun annað hvort fyrir
eitthvað gott eða eitthvað vont hérna eitthvað hræðilega vont.
Kodak mómentið

But baby is lookin mighty ruff
these days

Eitthvað sem er það eftirminnilegt
og hjartnæmt að það krefst þess
að það sé tekin mynd af því.

Þessi elska er soldið hrjúf að sjá
þessa dagana.
PETA

Self-proclaimed sexiness
Kafna úr kynþokka að eigin mati.

Dýraverndunarsamtökin People for
the Ethical treatment of animals.

Your girl

Pleðr

Hún er klárlega manneskjan til að
leita ráða hjá.

Pleður, samsett orð úr plasti og
leðri notað um gervileður.

DUI = driving under the
influence

Lookin like the final million
bucks she has left

Keyra undir áhrifum.
Paris´s wonkey eye

Girl next door
Hversdagsleg, ekkert sérstök.

Hún er með svona hangandi
augnlok vinstra megin.

Brjóta bankann

Letingja

Slá met, launamet, hæst
launaðasta leikkonan í Hollywood
er Reese Witherspoon.

Kallað letingi ef þú ert með eitt
augnlokið hangandi meira niður
en hitt.

Miklar umræður um að hún eigi
ekki mikinn pening eftir.
Into lardie-pants
Fitubolla.

Free-beisaði
Að reykja krakk.
Conta-parinu í Kompásþættinum
Afar sorglegt par sem fylgst var
með í ræsinu og sögu þeirra um
að reyna að verða edrú.
You heard me –
accessorizing yall
Þið heyrðuð/lásuð rétt, fyrir að
setja á sig aukahluti ...
Skeletor
Vondi kallinn í He-Man en hérna
er það hann Marc Anthony sem
er alltaf svo mjór og óhress á
svipinn.
I want that one

Crack-ney
Whitney Houston - grínnafn á
henni.

Feiti gæinn í hjólastólnum í
sjónvarpsþáttunum Little Britain
segir þetta reglulega.

7

be sure to check me out á www.dd-unit.blogspot.com

03.11.06

Pammie greyið er auðvitað með lifrarbólgu
C og maður á kannski ekkert að gera grín
að henni but baby is lookin mighty ruff
these days* - kannski eru það þessar ofplokkuðu augabrúnir, pandabjarnar-augnskyggingin, varalitur langt út fyrir varalínuna
og brúna smettið sem myndi gera Donatellu
Versace* abbó. En hún má eiga það að hún
er hörð á sínu og ég er stolt af henni og
vinnu hennar með PETA* nema nottlega
þegar það kemur að tísku - eins og
lambskin Chanel-taskan hennar sem hún er
með hérna á myndinni ... og já hver hefur
ekki séð Pammie í UGG stígvélum? Þau
eru nú hvorki úr plasti né pleðri*?

SIRKUS

FRUMSÝND Í DAG UM LAND ALLT

8

Það er eitthvað með svart
fólk og ótrúlega húð ... hérna
er hún Whitney Houston en
kellan er mætt hérna galvösk á
góðgerðargil lookin like the final
million bucks she has left*. Þetta er
ósanngjarnt. Svart fólk getur verið
sjúklega feitt en er hott í framan á
meðan hvítt fólk afmyndast into lardiepants*. Crack-ney* free-beisaði* krakk
eflaust í rúm tíu ár og sjá ... ekki ber
andlit hennar nein merki um það - en
muniði eftir Conta-parinu í Kompásþættinum*? Sú gella var 25 ára eða
svo og leit út eins og rotturass í framan
greyið og hefur eflaust verið í ruglinu
skemur eða svipað lengi og Crack-ney.
Reyndar spilar þarna inní eflaust
stórkostlegur munur á fjárráðum en hey
... augljóslega mjög gott að losa sig við
Bobby Brown!

9

Öllu má nú nafn gefa og ég er í
krampa yfir þessu - í NYC var verið
að halda upp á Ace Awards en þetta
eru semsagt verðlaun frá nefnd sem
sérhæfir sig í aukahlutum ... you heard me –
accessorizing yall* nú eru komin spes verðlaun
fyrir það og J. Lo og Skeletor* maðurinn
hennar voru að sjálfsögðu mætt en hann hafði
kannski betur mátt fá hennar verðlaun þar sem
hann opnaði nú budduna og verslaði fyrir hana
alla demantana sem hún fékk lánaða þegar
hún giftist honum sem voru upp á sjö milljón
dollara!!! Shiiiiiiiiiiiii - en samt mega sætur kjóll
sem hún er í! I want that one*!

"...groddalegur og beinskeyttur húmor...
þannig að maður ælir nánast af hlátri"
ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON - FRÉTTABLAÐIÐ

Ég set Borat í raðir fyndnustu mynda sem ég hef séð.
Borat er t ímælalaust fyndnasta mynd ársins
ef ekki sú frumlegasta.
IGNIR ÓN IGNISSON - TO .IS

Sjáðu myndina og
hlustaðu á diskinn.
Kominn í verslanir um land allt!
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um helgina
BUBBI HRINGDI Í LÖGGUNA
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„Ég kom
bara hérna í
eina mínútu“

„Þetta er bara
útkall og ég
verð að draga
hann“

„Ég vil fá
lögregluna hingað,
þetta er Bubbi
Morthens“

Bubbi Morthens mætti á vinnustofu Tolla bróður síns.
Fljótlega kom bíll frá Vöku og ætlaði að draga jeppa
kóngsins. Bubbi brást illa við en hélt þó kúlinu allan
tímann.

„Djöfull var
ég Tekinn“

„Skiptir engu
máli þótt þú sért
Bubbi“

„Það munaði
pínulitlu að ég
hefði stútað
honum“

„... ahhhhhhh“

DANNY AND THE DEEP BLUE SEA PÖNKUÐ ÁSTARSAGA Í GAMLA SILFURTUNGLINU
STEINÞÓR
MÆLIR MEÐ

1

Phantom Limb

„Nýtt frá
Íslandsvinunum
af plötu
sem
kemur út á næsta ári. Rífur
upp sólskinið þegar
skammdegið fer að taka
völdin.“

2

PETER, BJORN AND JOHN
Young Folks

„Hvernig er ekki hægt að fá
þetta ofursænska lag á
heilann? Langbesta popplag
ársins.“

3

Íslendingar eru breskir í sér

THE SHINS

TWILIGHT SAD
And She Would Darken the
Memory

„Fyrir mér persónulega er
þetta uppgötvun ársins. Bíð
slefandi eftir frumburði
þessarar Glasgow-sveitar.“

„Þetta er sýning sem var skrifuð árið 1984 af
John Patrick Shanley. Nokkrum árum seinna gerði
hann bíómyndina Moonstruck sem hlaut Óskarinn
en hún er byggð á þessu verki. Hollywood-menn
fegruðu aðeins söguna sem er grófari í okkar
útgáfu,“ segir Jón Gunnar Þórðarson, leikstjóri
sýningarinnar. Tveir breskir leikarar leika í
sýningunni en Jón Gunnar kynntist þeim úti í
London.
„Ég var að læra í dramacenter í London og
kynntist stúlkunni Nicolette þar. Matthew hinn
leikarinn byrjaði í skólanum en hætti vegna þess
að hann var í mikilli dópneyslu. Hann var í mikilli
neyslu í nokkur ár eða þangað til hann ákvað að
byrja að leika aftur. Þá hitti hann Nicolette og þau
eru gift í dag.“
Jón Gunnar segir leikarana samsama sig vel
persónum verksins. „Þetta fjallar um tvær
manneskju sem hittast á bar og hefja samræður.
Þau eiga ömurlega fortíð og svartan bakgrunn en
ná tengslum í gegnum allt hatrið og byrja að
elska hvort annað.“
Persónurnar eru úr verkamannastéttinni í
London en þar ólust Matthew og Nicolette upp.
„Þar er orðaforðinn öðruvísi og kannski eitthvað
sem við á Íslandi fílum betur. Þetta er líka svona
tónlist sem við hlustum á, eins og Libertines og
Sex Pistols, svona rebel rokk. Við þekkjum breska
menningu og erum svolítið bresk í okkur. Þess
vegna held ég að þetta verk gangi alveg hérna
heima.“
Sýningin var frumsýnd í gærkvöldi en tvær sýningar fara fram annað kvöld í Austurbæ. „Þetta er
í gamla Silfurtunglinu sem var víst voðalega
subbulegur staður sem við ætlum að endurvekja.“

Hlustaðu á þetta ...

H

ljómsveitin Future Future hefur vakið
mikla athygli undanfarið. Á dögunum
gáfu strákarnir út sína fyrstu plötu sem heitir
Insight. Plötuumslagið hefur vakið álíka mikla
athygli og sveitin, en þar eru einhvers konar
slímug innyfli. Future Future þótta standa sig
vel á Airwaves en þeir gefa sjálfir út plötuna
sem er dreift af 12 tónum. Endilega hlustið á
þetta.

03.11.06
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HEIÐAR AUSTMANN
MÆLIR MEÐ

1

James Morrison
You give me something
„Frábær
ballaða frá
nýjum
listamanni
sem á eftir að
láta mikið að sér kveða á
komandi mánuðum og
árum. Tékkaðu á plötunni
hans, Undiscovered.“

2

Amy Winehouse
Rehab
„Fyrsta lagið
sem fer í
spilun á fm
með þessari
söngkonu.
Manni líður eins og maður
sé að hlusta á tónlist úr
myndinni Dirty Dancing
þegar maður hlustar á þetta
lag.“

„ÞÁ HITTI HANN NICOLETTE
OG ÞAU ERU GIFT Í DAG“

3

Leikarar og leikstjóri Matthew, Nicolette og Jón Gunnar Þórðarson í Silfurtunglinu.

Minnsirkus.is blogg vikunnar
Krípííí draumur
Þannig er mál með vexti að í dag á ég að mæta
til þess að láta taka saumana úr hnénu á mér ...
En það vildi ekki
betur til en svo
að mig dreymdi
að ég væri
liggjandi á
bekknum hjá
lækninum og
segi við hann:
Ég bara skil þetta ekki, allur skurðurinn er
gróinn nema miðjan hún er ennþá opin ? Og
þá segir hann við mig að hann þurfi bara að
skera þetta upp aftur, þannig að hann tekur
umbúðirnar af mér og sprautar mig með
deyfilyfi í hnéð og fer svo fram. En á meðan
hann fer fram þá tek ég hníf sem er á borðinu
og byrja að skera mig sjálfur upp, síðan kemur
hann aftur inn ... Þá er ég kominn með umbúðir
á vinstra hnéð (s.s vitlaust hné) og ég segi við
hann að ég hafi gert mjög mikla vitleysu, þá sér
hann að það blæðir mikið í gegnum umbúðirnar
og segir við mig að þetta hafi verið alltof mikil
vitleysa hjá mér. Þá fer ég í alveg feitt sjokk !

Fergie
Fergalicious
„Annað lagið
sem fer í
spilun á fm
frá Black
eyed peas
söngkonunni
Fergie. Nettur Gwen
Stefani fílingur í þessu lagi.
Er að stimpla sig rækilega
vel inn á stöðina.“

Tékkaðu á þessu ...

Segi við hann: Og hvað ??? Var hnífurinn
hreinn ? þarftu að sauma mig aftur ? Svo bara
fucking vakna ég .
Heftari.minnsirkus.is

Nóbelsverðlaunin til mín
„Við í vestrænu ríkjunum losum okkur við sífellt
meira rusl en það sem við gerðum okkur ekki
grein fyrir [er að] á ruslahaugunum lifir óragrynni
af atvinnulausum tónlistarmönnum sem sökka.
Ruslahaugarnir hafa haldið lífinu í þessu fólki
sem annars hefði látið lífið vegna hungurs og
innbyrðis átaka. En
um það leyti sem
rappið fór að slá í
gegn og boyböndin fór haugafólkið
að færa sig um
set, það uppgötvaði að plötuútgefendur spáðu ekkert í tónlistina,
bara lúkkinu þannig að hinir ömurlegu
tónlistarmenn hauganna grömsuðu vel og vandlega á haugunum, fundu föt og farða, löbbuðu
inn hjá plötufyrirtækjum og fengu öll samning.“
Kukaluka.minnsirkus.is

V

anished eru magnaðir þættir sem sýndir
eru á sjónvarpsstöðinni Sirkus. Þetta er
einhver svona 24 fílingur sem grípur mann frá
fyrstu mínútu. Búið er að sýna þrjá fyrstu
þættina en það er auðvelt að komast inn í þetta.
Eiginkonu þingmanns í Bandaríkjunum er rænt
og þá fer boltinn að rúlla. Vel gerðir og alveg
geðveikt spennandi. Tékkaðu á þessu.

SIRKUS
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Tilfinningaleg
drusla

F

jórum skotum seinna styðjum
við hvort annað heim af
barnum. Rétt áður en þú stingur
lyklinum í skráargatið kemur
tilkynningin: ,,Ég ætla sko ekki að
sofa hjá þér.“ Þú ypptir öxlum og
býður mér inn. Við kúrum og kelum,
svo segi ég ,,stopp, hingað og ekki
lengra, nú förum við að sofa“. Ég
fagna sjálfsaganum í hljóði og
hugsa ,,nú hef ég áunnið mér
virðingu hans og stefnumót í
vikunni“. Það er, ef ég er skotin í
viðkomandi. Svo eru ,,kúrin“ þegar
ég er einmana og nenni ekki að
fara ein heim en er ekki skotin í
piltinum.
Gæti verið að þessi tvöföldu
skilaboð setji okkur jafnfætis
strákunum og færi völdin yfir til
okkar; hafa stelpur nú fundið leið til
að ,,kúra“ eins og strákar án þess
að kallast ,,druslur“?

Þ

etta er eitt stórt samsæri;
heim saman og ,,kúra“ . Helgi
eftir helgi, strákur eftir strák. Mér
finnst smá druslulykt af málinu. Einu
sinni þá kölluðust þær sem höfðu
kynferðismök við fjöldann allan af
karlmönnum, ,,druslur“. Við teljum
okkur hafa fundið glufu í neðanmálsgrein skilgreiningarinnar, ef
það er ekkert ,,inn-út-inn-inn-út“ þá
sneiðum við hjá stimplinum en
fáum samt að kúra í karlmannsfaðmi.

N

ýyrðið ,,tilfinningaleg drusla“
er því vel við hæfi. Í kúri er
ekki gengið alla leið, það er bara
kelað utan yfir nærfötin. Það þykir
meira smart að ,,kúra“ og svo
vikuna á eftir að daðra á msn og
myspace. Sumum erum við skotnar
í og öðrum er gott að halda heitum
fyrir köld vetrarkvöld. Það er ekkert
annað en ,,drusluháttur“ að hræra í
tilfinningum og kenndum um borg
og bæ, hvort sem þú ert strákur
eða stelpa.
Það gæti talist jafnrétti að stelpur
hagi sér ,,eins og strákar“ í
tilhugalífinu en forsendurnar eru
ekki þær sömu og því gengur það
ekki upp.

E

f strákur tilkynnir að hann ,,ætli
ekki að sofa hjá þér“ þá er
harla ólíklegt að hann ávinni sér
virðingu. Nær væri að þetta yrði
túlkað sem áskorun eða í besta falli
sem persónuleg móðgun og merki
um lítinn áhuga. Strákur sem fer
heim með stelpu af djamminu getur
því ekki ,,kúrað“, það er ekki í boði.
Það er ágætt að hafa á bakvið
eyrað að strákar virðast hvort sem
er vera teflon húðaðir fyrir stimplinum ,,drusla“.

D

rusla“ er hegðun en ekki
persónuleikaeinkenni. Mér
finnst að við ættum að hætta að
haga okkur eins og ,,tilfinningalegar
druslur“ og fara einar heim ef
planið er ekki að svara kalli
kynhvatarinnar. Ef áhugi er til staðar
og von um ,,eitthvað meira“ þá ætla
ég að gefa honum númerið mitt,
kyssa hann á kinnina og halda svo
alein mína leið; við ,,kúrum“ kannski
eftir fyrsta stefnumótið ...
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LAGERSALAN
Skór og föt
Hin heimsfræga
lagersala byrjar
föstudaginn 3. nóv. nk.
að Vínlandsleið 2–4
í Grafarholti
*ËHANNES Å NÕJU ÅBÒÈINNI SEM HANN LÕSIR SEM b FERMETRA KVIKYNDIm
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Sér eftir öllum
sígarettunum
Jóhannes Haukur Jóhannesson
er nýbúinn að gera bestu kaup
ævi sinnar.
„Ég og konan vorum bara að fá
afhenta íbúð og erum að fara að
flytja inn í kvöld,“ segir Jóhannes.
Íbúðin er í Hlíðunum en heyrir
það ekki til tíðinda að leikari kjósi
að búa fyrir utan 101? „Ég er
reyndar að flytja úr Hafnarfirði
þannig að þetta er í áttina,“ segir
Jóhannes og hlær. „Nei veistu,
mér dettur ekki í hug að búa í
101.“
Jóhannes var ekki lengi til
svars þegar hann var spurður
hver verstu kaup hans væru. „Ég
sé mjög mikið á eftir öllum
sígarettunum sem ég keypti þau
tíu ár sem ég reykti. Ég gæti til
dæmis verið að nota þann pening
núna til að kaupa mér sófasett.“

Jóhannes fannst að nóg væri
komið fyrir sex mánuðum og hætti
þá að reykja. „Ég las bókina sem
Pétur Einarsson leikari er að predika, Létta leiðin til að hætta að
reykja eftir Allen Carr. Ég sá líka
um daginn í Jay Leno að Aston
Kutcher las sömu bók og hætti að
reykja og það er ekki leiðum að
líkjast,“ segir Jóhannes og hlær.
„Þetta var erfitt fyrstu þrjár vikurnar en svo var þetta lítið mál.“
Jóhannes er upptekinn maður
þessa dagana en hann, ásamt Guðjóni Davíð Karlssyni leikara og
Agli Rafnssyni tónlistarmanni, er
í óða önn að taka upp barnaplötu.
„Þetta verður gamaldags barnaplata þar sem við segjum ævintýri
og syngjum skemmtileg lög.“ Platan mun koma til með að heita
Bjartur og Bergur – óvissuferð til
ævintýralanda.

GRÍÐARLEGT ÚRVAL AF
SKÓM OG FÖTUM FYRIR ALLA,
KONUR, BÖRN OG KALLA.

Opnunartími:
Föstudag kl. 16-19
Laugardag frá 11–17
Sunnudag frá 13-17

Ecco • Blend
Leðurstígvél
Barnaskór • Sandalar
Strigaskór
Tískuföt • Herraföt
Gallabuxur

Vínlandsleið 2–4 • Grafarholti
sími 660 1759

TRYGGVI FRETTABLADIDIS

www.design.is ©2006
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Faxafeni 5 • Reykjavík • Sími 588 8477 • betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is
Opið virka daga frá kl. 10-18 • Löng helgi framundan
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3APPOS ER BAK VIÈ -AREL OG SKAMMT FR¹ )KEA Å 'ARÈAB¾

Byggir á aðferð
Bónuss
Lágvöruverslun með skó og
töskur var opnuð í síðustu
viku. Hún heitir Sappos og er
að Miðhrauni 14 í Garðabæ.
„Hér er búið að vera mikið að
gera. Við opnuðum þessa verslun
með skófatnað um síðustu helgi og
urðum hreinlega að hleypa inn í
hópum,“ segir Daði Agnarsson
sem er verslunarstjóri í Sappos,
ásamt konu sinni Þóru Kristínu
Steinarsdóttur. Þau reka einnig
verslanirnar skór.is í Kringlunni
og Smáralind.
„Sappos er í rauninni bara markaður en hvorki útsala né „outlet“.
Fyrirmyndin er erlend og byggir í
raun á sömu hugmyndum og
Bónus byrjaði á fyrir 20 árum,“
segir Daði og útskýrir það nánar.
„Búðin er utan við dýrasta
verslunarplássið og því getum við
boðið svipaða vöru og fæst í

(EILDSÎLU LAGERSALA
Útsala í ZO-ON fram til 6. nóvember 2006.

kynningar í Lyfju
Laugardagur 4. nóvember frá kl. 14-17 - Lágmúli
Fimmtudagur 9. nóvember frá kl. 15-18 - Smáratorgi
Föstudagur 10. nóvember frá kl. 15-18 - Laugavegur
Laugardagur 11. nóvember frá kl. 15-18 - Smáralind
Föstudagur 17. nóvember frá kl. 15-18 - Setbergi








2!

.Ò STENDUR YFIR HELJARINNAR LAGERSALA
Å :/ /. ¹ .ÕBÕLAVEGI  GENGIÈ INN
$ALBREKKU MEGIN  'OTT VÎRUÒRVAL ¹
  PRËSENTA AFSL¾TTI ²TIVISTARJAKK
AR BARNAÒLPUR SKÅÈABUXUR FLÅSPEYSUR
(I4EC GOLFSKËR OG FËTBOLTASKËR %INNIG
MIKIÈ ÒTVAL AF SKÅÈA ÒTIVISTAR GOLF
ÅÖRËTTA OG BRETTAFATNAÈI ¥ BARNA
UNGLINGA OG FULLORÈINSST¾RÈUM
¶AÈ ER UM AÈ GERA OG FARA TÅMANLEGA
ÖVÅ TAKMARKAÈ MAGN ER TIL AF ÎLLUM
VÎRUM /PIÈ VERÈUR FR¹ KL   Å
DAG FR¹ KL   ¹ LAUGARDAG FR¹ KL
  SUNNUDAG OG FR¹ KL   ¹
M¹NUDAG %INNIG ER H¾GT AÈ SKOÈA
VÎRUNA ¹ WWWZO ONCOM

Kringlunni, Smáranum og Laugaveginum en með miklu minni
rekstrarkostnaði. Fólk verður
kannski að leggja á sig smá krók
en samt er aðstaðan góð, húsnæðið
glænýtt og næg bílastæði utan
við.“ Hann segir nafnið Sappos
skírskotun í zapados sem þýðir
skór á spænsku enda eru framleiðendur skónna meðal annars á
Spáni og í Portúgal. Upplýsir líka
að Sappos sé að hefja skóframleiðslu undir eigin merki og skoða
möguleikann á samstarfi við
erlenda samstarfsaðila og opna
Sapposmarkaði í Skandinavíu.
Sérstaða Sappos er sú að þar er
einungis opið fimmtudag, föstudag, laugardag og sunnudag frá
klukkan 12 til 19 alla dagana.
Alltaf kemur eitthvað nýtt á hverjum fimmtudegi og þá taka líka ný
tilboð gildi, að sögn skókaupmannsins Daða.
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"ÅLAR TIL SÎLU

4ILBOÈ

.ISSAN 4ERRANO ,UXERY  BENSÅN
l EK  ÖKM  GÅRA LEÈUR OFL
FALLEGUR BÅLL &LOTT VERÈ  ÖÒS 2ANGE
2OVER  (3%  ÖÕSKALANDSBÅLL
EKINN AÈEINS  ÖKM LEÈUR LÒGA m
FELGUR OFL &LOTT VERÈ  MIL

.ÕJIR 'RAND #HEROKEE  L (%-)
&ULLBÒNIR BÅLAR ¹ FR¹B¾RU VERÈI "ÅLAR TIL
SÕNIS ¹ STAÈNUM 3KOÈUM SKIPTI JA
¹RA ¹BYRGÈ
-AZDA  7AGON  SJ¹LFSKIPTUR
EK  ÖKM 6ERÈ  !TH SKIPTI
¹ ËDÕRARI

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

4OYOTA 4ACOMA k EK  MÅLUR
6ERÈ   MIL 5PPL Å S  

"ÅLASALAN "ÅLFANG
-ALARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBILFANGIS
.µ2 '2!.$ #!2!6!.  34/7 !.$
'/  S¾TA BÅLL H¾GT AÈ FELLA AFTURS¾TI
OFAN Å GËLF 2ENNIHURÈIR BEGGJA MEGIN
&R¹B¾R FJÎLSKYLDUBÅLL ¹ GËÈU VERÈI

  ÖÒS

"ÅLL Å SÁRFLOKKI 

«TRÒLEGA SPARNEYTINN OG
LIPUR  L¹N

3UZUKI *IMNY *,8 ¹RG k EK  Ö
3K k CD SETT  Ö &¾ST ¹ 
YFIRTÎKU  ÖÒS  

!LGJÎR SPARIGRÅS Å EYÈSLU TIL SÎLU 0EUGEOT
 ¹RG k EK  ÖÒS .Õ KÒPLING
-JÎG GËÈUR BÅLL SELST ¹  ÖÒS STGR
5PPL Å S   "ERGLJËT

3UZUKI ,IANA ¹RG k  3K k EK
 Ö CD SETT  Ö L¹N 
Ö  Ö PR M¹N 3  
3UBARU ,EGACY  ', k ¹RG 6EL MEÈ
FARINN VERÈ  ÖÒS 3TGR TILB  ÖÒS
3 

'OLFl COMFORT LINE  VÁL EK  ÖÒS
VEL MEÈ FARINN 6 ÖÒS KR 3 
   

4OYOTA YARIS  VVTI  EKINN
AÈEINS  ÖÒS KM  DYRA  GÅRA FAL
LEGUR OG

4IL SÎLU SKIDOO GTX  SDI ¹RGERÈ
 NELDUR GPS FESTING BRÒSAGRIND
YFIRBREIÈSLA 5PPL Å SÅMA  

&/2$ %3#!0% ,)-)4%$ 8 $2
RG  %KINN  ÖÒS 3J¹LFSK 6ERÈ
 HVL   ÖÒS ¹
M¹N !4( SK ¹ ËD

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

"-7 )! 'OTT STGR
VERÈ Å BOÈI

  ÖÒS

VEL MEÈ FARINN BÅLL SETT VERÈ  ÖÒS
 

.ÕIR #HRYSLER  # ,IMITED 6 
HÎ ,EÈUR LÒGA ALLT RAFKNÒIÈ m ¹LF
ELGUR LEIÈSÎGUKERFI KM M¾LIR OFL
3ÕNINGARBÅLL ¹ STAÈNUM %INN BÅLL EFTIR ¹
ÖESSU F¹R¹NLEGA L¹GA VERÈI  ÖÒS

 MILLJËNIR

4IL SÎLU ER "MW )!  %KINN
 ÖÒS m FELGUR GLERLÒGA OFL SETT
 ÖÒS HVÅLANDI CA 
5PPL I S   !4( SK ¹ ËD

9FIRTAKA ¹ L¹NI

&ORD %XPLORER k CA  Ö ¹ M¹N 'ËÈUR
BÅLL 5PPL Å S  

"-7  ¹RG k %K  Ö KM
,EÈURS¾TI %R ¹ ENDURSKOÈUN VEGNA
HJËLASTILLINGAR OG BREMSUSLÎNGU SEM
ÖARF AÈ SKIPTA UM %INNIG ER RISPA ¹ HLIÈ
4ILBOÈ ËSKAST Å BÅLINN Å ÖVÅ ¹SIGKOMULAGI
SEM HANN ER 5PPL Å S  

"ÅLASALA ¥SLANDS
3KËGARHLÅÈ   2VK
3ÅMI  
WWWBILASALAISLANDSIS

!&'2%)¨3,!. %2 /0).
6)2+! $!'! p
5- (%,'!2 p

4IL 3ÎLU 4EREX 4" SPJËTLYFTA VINNUH¾È
 MTR %INNIG -ANITOU -24 SKOT
BËMULYFTARI 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 OG  

  MILLJËNIR

$ODGE 'RAND #ARAVAN  EK  ÖÒS
KM 3ILFURGR¹R CD  MANNA LITAÈ GLER
SJ¹LFSKIPTUR FALLEGUR BÅLL 3KOÈAÈUR TIL
 ,ISTAVERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 
ÖÒS 3KOÈA ÎLL SKIPTI S  
6ERÈ AÈ SELJA VEGNA FLUTNINGS ERLENDIS
3UZUKI "ALENO k 4ILBOÈ Ö 

 ÖÒS STGR $AEWOO .UBIRA 3TATION
¹RG k EK  Ö  DYRA 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 

&ORD & SUPER CREW LARIAT RG l
%KINN  Ö KM 6ERÈ  KR HV
 !TH SKIPTI ¹ ËDÕRARI

"ÅLASALA 2EYKJAVÅKUR
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIS

 TIL SÎLU $AIHATSU k SK k 6ERÈ
 ÖÒS .ISSAN PALLBÅLL k GANGF¾R ¹N
NÒMERA 4ILBOÈ 3  
4IL SÎLU $AEWOO .UBIRA 3TATION k
ÖARFNAST SM¹ LAGF¾RINGAR FYRIR SKOÈUN
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

$ODGE 2AM  ¹RG  EK 
KM , (EMI 6 X LEÈUR NAVIG
 CD SPILARI MEÈ MP RAFM Å BÅLSTJËRAS
LENGRI PALLUR PLAST Å PALLI RAFDRIFNIR
PEDALAR KRËMFELGUR LITAÈ GLER OFL 6ERÈ
 4ILBOÈ  5PPLÕS
 

  ÖÒS

 6OLT
-ALARHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
"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 MARKAÈSVERÈI
5MFANGSMIKIL ¹STANDSSKOÈUN ¹ÈUR EN
BIFREIÈIN ER KEYPT OG ¥SLENSK BYRGÈ FYLG
IR "ÅLAL¹N 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

$AEWOO ,ANOS  EK  ÖÒS
SJ¹LFSKIPTUR  DYRA CD ¹LFELGUR SPOILER
RAFDRIFNAR RÒÈUR OG FJARL¾SIGAR SETT
VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS &YRSTIR
KOMA FYRSTIR F¹  

!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ
¹ NÕJUM OG NÕLEGUM 4OYOTA .ÕR TOR
F¾RUJEPPI FR¹ +R  4ACOMA
FR¹ +R  2UNNER !MERÅSKUR
,ANDCRUISER FR¹ +R  2!6 OG
(I,UX  4URBO DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR MEÈ
LEÈRI OG HLAÈINN AUKABÒNAÈI ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFAR
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

!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ
¹ NÕJUM OG NÕLEGUM &ORD .ÕR &ORD
%XPLORER FR¹ +R  %XPLORER
3PORT 4RACK FR¹ +R  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFAR
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
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   

"ÅLAR ËSKAST

(YUNDAI 4RAJET NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKRAUÈUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

&ORD %XPLORER 8,4 ¹RG  EK 
ÖKM 6ERÈ  Ö HVÅLANDI  Ö
!FBORGANIR  ÖÒS ¹ M¹NUÈI -IKILL
AUKABÒNAÈUR 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN
OG SKR¹ 3  

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

-ÒRVERKTAKA VANTAR GËÈAN SENDIBÅL
SKOÈUM ÎLL TILBOÈ ¹RG k OG YNGRI
5PPL Å S  

&ARTÎLVA  BÅLL

3UZUKI 'RAND 6ITARA k 6ERÈ AÈ SELJA
VEGNA FLUTNINGS ERLENDIS 3J¹LFSKIPT
 VÁL EK  Ö TILBOÈ  Ö 3
    

6ETRARTILBOÈ  ÖÒS STGR -USSO k
  DÅSEL  GÅRA BEINSK %K  ÖÒS
BREYTTUR FYRIR m GËÈUR BÅLL SK k
5PPL Å S  

67 0OLO  #OMFORTLINE 6ERÈ
 RGERÈ  NÕSKR¹ÈUR LOK
OKT %KINN  -JÎG HAGST¾TT L¹N
HJ¹ 30 &J¹RMÎGNUN  ¹ CA M¹N
UÈI -JÎG GËÈUR OG VEL MEÈ FARINN BÅLL
SEM EYÈIR LITLU SEM ENGU 5PPL Å SÅMA
 

4IL SÎLU SPLUNKUNÕ ÎFLUG 3MARTBOOK
FARTÎLVA M m SKJ¹ 6ERÈ  ÖÒS !TH
SKIPTI ¹ BÅL Å SVIPUÈUM VERÈFLOKKI 5PPL
Å S  
  Ö STAÈGREITT EKKI ELDRI EN k
M¹ ÖARFNAST LAGF EÈA SKOÈUNAR 3 
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*EPPAR

0ALLBÅLAR

6ESPUR

-ERCEDES "ENZ -,  )NSPIRATION ¹RG
 CC EK  ÖKM ,EÈUR OG
LÒGA 2AFMAGN OG HITI Å S¾TUM FILMUR
CD MAGASÅN GPS OMFL "ÅLL Å TOPP
STANDI 6ERÈ Ö 4),"/¨  STGR
"ÅLLIS S  
6ERTU KALDUR 4RYGGÈU ÖÁR EINTAK ¹
ÖESSU FR¹B¾RA VERÈI FJARSTARTFERÈABOX
FYLGIR FRÅTT MEÈ ¹ MEÈAN BIRGÈIR ENDAST
N¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWBMSISRACE
"-3 2!#% SÅMI  
-ERCEDES "ENZ -,   3ILFRAÈUR
CC %K  ÖKM 3SK LEÈURS¾TI
TOPPLÒGA
DR¹TTARBEISLI STIGBRETTI CD
MAGASÅN HITI MINNI OG RAFMAGN Å
S¾TUM LOFTK¾LING '03 %30 STÎÈUG
LEIKAKERFI ÖJËNUSTUBËK !4( AÈEINS
 KM SÅÈAN SEINASTA ÖJËNUSTUSKOÈ
UN 'L¾SILEGUR BÅLL 6ERÈ  Ö 4ILBOÈ
 Ö "ÅLLIS S  

4IL SÎLU 4OYOTA ,AND #RUISER  VX ¹RG
 M EK  ÖÒS "REYTTUR m
YFIRTAKA ¹ L¹NI  ÖÒS 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

(¹ÖRÕSTID¾LUR FYRIR MATV¾LA OG IÈN
FYRIT¾KI ,IPRAR OG TRAUSTAR ÖRIGGJA FASA
H¹ÖRÕSTID¾LUR MEÈ ÖRÕSTINGSSTILLI 
METRA SLÎNGU OG  LÅTRA HREINSIEFNAKÒT
+4  BAR  LKLST KR 
¹N VSK +4  BAR  LKLST
KR  ¹N VSK +4  BAR
 LKLST KR  ¹N VSK 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI 
3ÅMI  

&JËRHJËL
,YFTARAHJËLBARÈAR FR¹
4RELLEBORG

!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ
¹ NÕJUM OG NÕLEGUM $ODGE 2AKAR INN
VERÈLAUNUM Å 53! -IKIL BURÈAR OG
DR¹TTARGETA $ÅSEL OG BENZÅNVÁLAR &R¹
+R  FYRIR SPLÒNKUNÕJA BÅLA FR¹
VERKSMIÈJU .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

Å ÒRVALI  FLESTAR GERÈIR LYFTARA LOFTFYLLTIR
EÈA GEGNHEILIR SVARTIR EÈA HVÅTIR STRIKA
FRÅIR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN
FR¹ *¹RNH¹LSI  2VK SÅMI  
.JARÈARNESI   !KUREYRI SÅMI 


4IL SÎLU +OMATSU 0# ¹RG k 
TONNA ÒTBREIKKANLEG BELTI  SKËFLUR
HRAÈTENGI #$ AÈEINS NOTUÈ  VINNU
STUNDIR 6ERÈ   MILLJ VSK  SKËFLUR
OG HRAÈTENGI 5PPL Å S  

"¹TAR
,YFTARAR

:ODIAC &UTURA

 MANNA SLÎNGUB¹TUR   M ËDÕR LAUSN
¹ SVARTFUGLINN 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS
&YRSTUR KEMUR FYRSTUR F¾R 3  

9AMAHA 2APTOR  TIL SÎLU ¹RG 
GOTT OG KRAFTMIKIÈ HJËL LÅTIÈ NOTAÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(JËLBARÈAR

6ÁLSLEÈAR
6ÎRUBÅLAR
0AJERO  DIESEL SSK l .Õ YFIR
FARINN DEKURBÅLL 4ILBOÈSVERÈ  Ö 3
 

«SKA EFTIR n $EKKJUMFnFELGUR
.EGLD EÈA MICROSKORIN %INGÎNGU GËÈ
DEKK KOMA TIL GREINA 5PPL Å SÅMA
 

4IL SÎLU 0OLARIS 4OURING %GST CC JA
MANNA ¹RG k 6ERÈ  ÖÒS MÎGU
LEIKI ¹  L¹NI 5PPL Å S  
,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

6INNUVÁLAR

%IGUM ¹ LAGER MJÎG MEÈF¾RILEGAR
G¹MASLISKJUR Å G¹MABREIDD  TONNA
BURÈARGETA 6ERÈ M¹LAÈAR KR 
¹N VSK OG GALVANISERAÈAR  ¹N
VSK 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN
FR¹ *¹RNH¹LSI SÅMI  

4IL SÎLU VÎRUFLUTNINGALYFTA 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

4IL SÎLU ER  STK !:%6 m ¹LFELGUR  X 
GATA ¹SAMT LÅTIÈ EKNUM HEILS¹RSDEKKJUM
FR¹ $UNLOP  6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

4IL SÎLU VÎRUBÅLL MEÈ KRANA "ENZ !CTROS
 ¹RG  MEÈ (IAB   *IB
  ¹SAMT $ENNISON FLATVAGN 
OG AUKAHLUTUM ¹  MILLJËNIR VSK
%INNIG TIL SÎLU LÁNIÈ WWWKRANABILLIS
5PPL Å SÅMA  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA
VERÈ ¹ NÕJUM OG NÕLEGUM *EEP .ÕR
FR¹ VERKSMIÈJU *EEP 'RAND #HEROKEE
,IBERTY OG #OMPASS FR¹ +R 
,¾KKUN DOLLAR OG TILBOÈSVERÈ ISLANDUS
COM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYF
ARKAUP .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

3NJËKEÈJUR

"ENZ  k EK  Ö 6EL ÒTBÒINN
BÅLL MKRËKAHEYSI ALLUR ¹ LOFTI &¾ST ¹
GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI 6 VSK "ÅLA
OG VÁLASALA "ORGARNESI   
 

²TVEGUM MEÈ STUTTUM FYRIRVARA SNJË
KEÈJUR UNDIR VINNUVÁLAR 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI
 2VK SÅMI   .JARÈARNESI 
 !KUREYRI SÅMI  
²RVAL NOTAÈRA LYFTARA AF FLESTUM ST¾RÈ
UM OG GERÈUM ¹VALLT FYRIRLIGGJANDI HJ¹
6ÁLABORG .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMA
SÅÈU OKKAR WWWVELABORGIS  .OTUÈ
T¾KI ,YFTARAR 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LS
F 3  

3CANIA 3CANIA X

RG k  HJËLA BÅLL MEÈ FRAMDRIFI 
M KASSA OG LYFTU KOJUHÒS 'ËÈUR OG
FALLEGUR BÅLL 3  

-ËTORHJËL

"¥,!2 4), 3®,5

6iIORWWDVWLRJNUDIWPHVWL

*UDQG&KHURNHH/WG
iUJ·µIHOJXUVpUVP
S~VWQtWUyFD+3RJ
IO%tOOPHå|OOXÉKY
é~V9HUåé~V

8SSOtV

!FM¾LISTILBOÈ Å DAG  ¹RA AFM¾LI
FYRIRT¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ ¹
NÕJUM OG NÕLEGUM &ORD .ÕR &ORD &
FR¹ +R  &ORD & DÅSEL FR¹ +R
 ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

$UNLOP VETRARHJËLBARÈAR

¹ FËLKSBÅLA OG JEPPLINGA $UNLOP HEFUR
VERIÈ ¹ TOPPNUM Å G¾ÈAKÎNNUNUM ¹R
EFTIR ¹R 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ
INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK SÅMI
  .JARÈARNESI   !KUREYRI
SÅMI  

(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 (USABERG  &% &ORCE ¹RG
k LÅTIÈ NOTAÈ VEL MEÈ FARIÈ 5PPL Å
S  

²43!,!

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 
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!MERÅSKT RÒM TIL SÎLU

.ÕLEGT MJÎG VEL MEÈ FARIÈ AMERÅSKT
RÒM ST¾RÈ X CM EGGJABAKKA
DÕNA  ÖÒS KR EÈA TILBOÈ %INNIG
TÎLVUBORÈ SEM SELST ËDÕRT 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

4ÎLVUR

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG
 Ö &RYSTIKISTA ¹  Ö UPPÖVOTTAVÁL
¹  Ö BARKALAUS ÖURRKARI ¹  Ö m
TV ¹  Ö ,ÅMTRÁSSTIGI  CM ¹  Ö
!IRCONDITION ¹  Ö ¶VOTTAVÁL ¹  Ö
,EÈURSTËLL ¹  Ö &LOTT FLÒORLOFTLJËS ¹  Ö
STK  STK DEKK m ¹  Ö 5PPL
Å S  

$RIFSKAFTAEFNI

)NSA 4URBO NEGLD VETRADEKK  STK
 2  VINNA KR  &LEIRI
ST¾RÈIR ¹ TILBOÈI +ALDASEL EHF $ALVEGUR
 B +ËPAVOGUR S  
3EM NÕ  STK NEGLD  2 VETRAR
DEKK ¹  GATA ST¹LFELGUM «DÕRT 3ÅMAR
  OG  
 LÅTIÈ NOTUÈ .OKIA NAGLADEKK 
2 - 3 ¹ 6OLVO ST¹LFELGUM TIL SÎLU +R
 Ö 3  
4IL SÎLU  STK m -UDDER ¹  GATA FELG
UM H¹LFSLITIN 5PPL Å S  

6ARAHLUTIR
0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA

%IGUM TIL DRIFSKÎFT OG AUKAHLUTI TD HJÎRU
LIÈI HJÎRULIÈSGAFLA KÒPLINGAR DRIFSKAFTS
RÎR OG HLÅFAR OFL 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK
SÅMI   .JARÈARNESI  
!KUREYRI SÅMI  

/PUB§BSUÚMWVSPHGM
IUUQUPMWVSWPSUFYJT

"ÅLAPARTASALAN S

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

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

'EFINS

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

¶ÕSKT VANDAÈ SËFASETT    F¾ST GEF
INS EF ÖAÈ ER SËTT 5PPL Å S  

"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

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

/âKBSUÚMWVSPHGM
XXXWFGLBVQJT

,ZOOUV¢ÏSTKØO
WBSQZGJS"%4-IKÈ
)SJOHJ§VOOJ
4ÓNJ

(LJËÈF¾RI

%R VINNUDAGURINN OF STUTT
UR

4AKKAHARMONIKA 0OLO 3OPRAN 
BASSA TIL SÎLU EÈA Å SKIPTUM FYRIR MINNI
HARMONIKU %INNIG TIL SÎLU LÅTIÈ NOTAÈ
FJËRHJËL 5PPL Å S  

%R VINNUDAGURINN OF STUTTUR )2
,JËSATURNAR LENGJA VINNUDAGINN X
 WATTA HALIDE KASTARAR  METRA
LJËSAMASTUR ÖOLIR VINDSTYRK ALLT AÈ 
KMKLST (LJËÈL¹T OG SPARNEYTIN DÅSELVÁL
KNÕR RAFALINN 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  3ÅMI 


4ÎLVUVIÈGERÈIR

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

&ARTÎLVA  BÅLL

4IL SÎLU SPLUNKUNÕ ÎFLUG 3MARTBOOK
FARTÎLVA M m SKJ¹ 6ERÈ  ÖÒS !TH
SKIPTI ¹ BÅL Å SVIPUÈUM VERÈFLOKKI 5PPL
Å S  

(LJËMT¾KI

6ÁLAR OG VERKF¾RI
 FETA EINAGRAÈUR G¹MUR TIL SÎLU GAM
ALL FRYSTIG¹MUR  6ERÈ  ÖÒS %INNIG
!"- MËTAFLEKAR 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  

4IL SÎLU

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

"¾KUR

3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING

,JËSABRETTI ¹ KERRUR OG VAGNA BREIDD
 MM VERÈ KR  ,JËSASETT ¹
KERRUR MEÈ SEGULST¹LI VERÈ KR 
,JËSAPERUR Å MIKLU ÒRVALI STUNGNAR OG
SMELLTAR 6 OG 6 VENJULEGAR OG
HALOGEN 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ
INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK SÅMI 
 .JARÈARNESI   !KUREYRI SÅMI
 

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

4IL BYGGINGA
4IL SÎLU MËTATIMBUR X  M X
 M %INNIG TIL SÎLU DOKAPLÎTUR  STK
&¾ST FYRIR GOTT VERÈ 5PPL Å S  
  

&ELLIVEGGIR ®RYGGISHLIÈ 3ËLHÕSAHURÈIR
!DDCO %HF 3   ADDCO ADDCO
IS !UÈBREKKU   +ËP
"OSH BASSABOX OG $,3 MAGNARI Å BÅL TIL
SÎLU 6ERÈ  ÖÒS 3  

3JËNVARP
3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

6ERSLUN
4WIZZT 'L¾SIB¾ OG  H¾È &IRÈI
(AFNARFIRÈI 4ÎFF SKART FLOTTAR SPANGIR OG
H¹RSKRAUT TÎSKUR OG BELTI SNYRTIVÎRUR
HÒFUR VETTLINGAR OG LOÈSOKKARNIR VIN
S¾LU 4WIZZT 'L¾SIB¾ 3   &IRÈI
3  

4), 3®,5

/FN UPPÖVOTTAVÁL GASHELLUR BORÈ OFL
FYRIR VEITINGA OG KAFFIHÒS (RÎNN S
 
4IL SÎLU HJËNARÒM MEÈ N¹TTBORÈUM OG
NÕLEGUM DÕNUM SËFASETT    SELST
ËDÕRT 5PPL Å S  
2AFKNÒIN PAPPÅRSSKURÈARHNÅFUR ÖÕSKUR
0ERFECTA "REIDD  CM LENGD 
CM GËÈUR OG VEL MEÈ FARIN 5PPL Å S
 

4), 3®,5  ¶*«.534!

RSH¹TÅÈARFERÈIR (VATAFERÈIR
&UNDIR  2¹ÈSTEFNUR 6EIÈI
WWWFAEREYJAFERDIRIS

 


#
"
$


-INKAPELSAR

(VERNIG V¾RI AÈ FARA Å BÅLTÒR TIL +EFLAVÅKUR
'OTT ÒRVAL AF MINKAPELSUM *AKOB S
 

4IL SÎLU  VOLTA  VOLTA OG  VOLTA
VANDAÈIR DÅËÈULJËSAKROSSAR ¹ LEIÈI MEÈ
EÈA ¹N RAFGEYMIS OG HLEÈSLUT¾KIS
3M¹SALA 6ÁLAVERKST¾ÈI *3 6ESTURHRAUNI
 'ARÈB¾ 3     
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"ELLAIS 3  
%52/6)3!

-EINDÕRAVARNIR

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA 3   
    MÅN KL   NEMA
3UNNUDAGA "ELLAIS

(REINGERNINGAR

(ANNA S   6)3!
%52/

-EINDÕRAVARNIR
3UÈURLANDS

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

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

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

-ÒRARAR

(ÒSAVIÈHALD

"ÒSLËÈAFLUTNINAR OG ALLIR ALMFLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  

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

 SMIÈIR VANIR GIPSVEGGJAUPPSETNINGUM
PARKETLÎGNUM OFL 3  

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

2AFVIRKJUN

0ÅPULAGNIR

(ÒSAVIÈHALD

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

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR Å PARKET OG FLÅSA
LAGNIR 5PPL Å S   MILLI  
6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

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

3MIÈUR

6ANUR OG VANDVIRKUR GET B¾TT VIÈ MIG
VERKEFNUM 5PPL Å SÅMA  

'ARÈYRKJA

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
4EK AÈ MÁR ÕMISS KONAR SMÅÈAVINNU
5PPL Å S   3IGGI " HÒSA
SMIÈUR

3TÅFLUÖJËNUSTA

(EILSUVÎRUR
"ËKHALD

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

'L¾SILEGUR DANSKUR KVENFATNAÈUR
STÅGVÁL OG FYLGIHLUTIR 6ELKOMIN Å VERSL
UN OKKAR AÈ 2EYKJAVÅKURVEGI  Å
(AFNARFIRÈI OG F¹ÈU FRÅAN LISTA 3ÅMI 
 OPIÈ M¹N FÎS   LAU  
WWWCLAMALIS

3P¹DËMAR

µMISLEGT
6%,58 OPNANLEGIR ÖAKGLUGGAR POLYP
LASTHÒÈAÈIR 5PPL Å S    


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

!46)..!

-¹LARAR
4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA M¹LNINGAVINNU ALLT
FAGL¾RÈIR M¹LARAR 3  
-¹LARAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
5PPL Å S  
4ÎKUM AÈ OKKUR M¹LNINGU VIÈHALD OG
ÖRIF ÒTI OG INNI 3   &RIÈRIK

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

4),+9..).'!2
®RLAGALÅNAN   
 

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ
SPURNINGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINAN
IS
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR
3P¹SÅMINN   2¾È DRAUMAR OG
SP¹I Å TARROT %R VIÈ SÅMANN ALLA DAGA FR¹
  3TÅNA ,ËA

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS S STA  
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS "ETRI LÅÈAN
OG FULLKOMIN ÖYNGDARSTJËRNUN 2¹ÈGJÎF
AÈHALD OG EFTIRFYLGNI 2AGGA EINKAÖJ¹LF
ARI OG (ERBALIFE DREIFINGARAÈILI WWW
HEILSUFRETTIRISRAGGA GSM 
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4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

µMISLEGT

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   
 

-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWISRANNVEIG
"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

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

!TVINNUHÒSN¾ÈI
'EYMSLUHÒSN¾ÈI

(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

«SKA EFTIR CA  FM ATVINNUHÒSN¾ÈI
Å N¹GRENNI 3UNDAHAFNAR TIL LEIGU 'OTT
AÈGENGI BÅLA SKILYRÈI (AFIÈ SAMBAND
VIÈ +RISTRÒNU Å SÅMA   EÈA KRISTR
UN BBEU

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

®2,!'!,¥.!.
«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
 

6ILTU VINNA Å GËÈUM HËPI
AF SKEMMTILEGU FËLKI
+RINGLUKR¹NNI VANTAR FËLK TIL
ÖJËNUSTUSTARFA Å SAL 5M ER AÈ
R¾ÈA FULLT STARF OG HLUTASTARF
2ËTGRËIN REKSTUR ,¹GMARKSALDUR
ER  ¹RA
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG
¹ WWWKRINGLUKRAINIS
5PPLÕSINGAR UM STARFIÈ VEITIR
3OPHUS Å S  

&YRIR VEIÈIMENN
.UDD
¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈARMENN
5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3  
WWWGEYMSLAEITTIS

6ÎÈVASLAKANDI OG SPENNULOSANDI NUDD
EINNIG GRENNANDI SOG¾ÈAMEÈFERÈ 3
 

¥TALÅA

6EITINGAHÒS

6EITINGAHÒSIÈ ¥TALÅA LEITAR EFTIR
STARFSFËLKI Å SAL FULLT STARF 5M
ER AÈ R¾ÈA FRAMTÅÈARSTARF EKKI
YNGRI EN  ¹RA .¹NARI UPP
LÕSINGAR ERU EINUNGIS VEITTAR
¹ STAÈNUM MILLI KL  OG 
N¾STU DAGA
6EITINGAHÒSIÈ ¥TALÅA
,AUGAVEGI 

®KUKENNSLA

b3PENNANDIm UPPTÎKUR
ËSKAST

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

2AUÈA 4ORGIÈ VILL KAUPA bSPENNANDIm
UPPTÎKU KVENNA ¶Ò TEKUR UPP ALLAN
SËLARHRINGINN Å SÅMA   &REKARI
UPPL ¹ WWWRAUDATORGIDIS

 WWWRENTUSIS FINNUR ÖÒ ALLT UM
LEIGUHÒSN¾ÈI
3TUDIOÅBÒÈIR Å (AFNARFIRÈI TIL LEIGU 3
 

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

.Õ JA HERB  FM ÅBÒÈ Å -OSË
,ANGTÅMALEIGA 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
!UÈBJÎRG Å S  

4IL LEIGU STËR OG FALLEG  HERBERGJA ÅBÒÈ
Å  6ERÈ  ¹ M¹N 3ÅMI 


-EÈLEIGJANDI ËSKAST

Å  FM ÅBÒÈ SEM FYRST 2EGLUSEMI
SKILYRÈI 5PPL Å S  
7YNAJME POKOJ DLA  OSOBY  TYS
MIES 4EL  
-OSFELLSB¾R  FERM EINSTAKLÅBÒÈ LAUS
NÒ ÖEGAR  ÖÒS M¹N LEIGA OG  M¹N
FYRIRFRAM 5PPL SÅMA  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
«SKA EFTIR JA JA HERB ÅBÒÈ ANNAÈHVORT
¹ JARÈH¾È EÈA  H¾È %R MEÈ G¾UDÕR
«SKA EINNIG EFTIR BÅLSKÒR FYRIR BÅLAVIÈ
GERÈIR 3  
 ¹RA VERKAMAÈUR ËSKAR EFTIR LÅTILLI STU
DIO HERB ÅBÒÈ M¹N HÒSGAGNA HELST
MIÈVS¾ÈIS 'REIÈSLUGETA   ¹ M¹N
5PPL Å S  
&YRIRT¾KI Å +ËPAVOGI ËSKAR EFTIR AÈ TAKA
¹ LEIGU   HERB ÅBUÈ Å AUSTURHLUTA
2EYKJAVÅKUR EÈA +ËPAVOGS Å MINNST EITT
¹R 3  
0HILKO ÖURRKARI  ¹RA BARKALAUS Å TOPP
STANDI 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

'ISTING
(ÒS ¹ -ENORCA ÅBÒÈ Å "ARCELONA #OSTA
"RAVA OG 6ALLA DOLID 5PPL Å S  
WWWHELENJONSSONWS

$ÕRAHALD
-INKAHUNDAR &JËRIR  M¹N GAMLIR
MINKAHUNDAR TIL SÎLU 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S     

!TVINNA Å BOÈI
.ONNABITI
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  

+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   

3MART

3TARFSFËLK

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

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

&ASTEIGNIR
6IL KAUPA ÅBÒÈ SEM ÖARFNAST LAGF¾RINGAR
EÈA ¹ GËÈUR VERÈI ER MEÈ STAÈGREIÈSLU
VERÈ FR¹   ENDILEGA SENDIÈ MÁR UPPL
¹ MAILIÈ HUS HOTMAILCOM

!TVINNUHÒSN¾ÈI
 FM HÒSN¾ÈI Å (LÅÈARSM¹RA  +ËP
LAUST STRAX (ENTAR VEL FYIR JËLAMARKAÈ
EÈA LAGER SÎLU !LDA 3  

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

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

 FM HÒSN¾ÈI ¹ GÎTUH¾È GENGIÈ
BEINT INN SÁR INNGANGUR (¾GT AÈ NOTA
UNDIR ÕMISLEGT LAUS STRAX 3  
EÈA NETFANG GRENSAS ISLIS

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

"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

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

4IL LEIGU AÈ ¶VERHOLTI 
-OSFELLSB¾

4IL LEIGU EINBÕLISHÒS ¹ BESTA STAÈ Å
(AFNARFIRÈI  FM 5PPL Å S  
EKL

 ¹RA IÈNAÈARMAÈUR  CM H¹R SEM
ER BÒINN AÈ VERA EINN Å NOKKUR ¹R LANGAR
AÈ KYNNAST KONU CA   ¹RA TIL AÈ
EYÈA HELGUM SAMAN 'ÎNGUTÒRAR VEIÈA
EÈA KÅKJA ÒT SAMAN ¡G REYKI F¾ MÁR
Å GLAS   SVAR ¹ ¹RI %R ENGINN MILLI
SEM HEF SAMT NËG FYRIR MIG OG MÅNA
¡G LÅT ¹ ÖESSA AUGLÕSINGU SEM ALGJÎRT
TRÒNAÈARM¹L OKKAR ¹ MILLI 3VÎR BERIST
&RÁTTABLAÈINU MERKT b m

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

(EIMILIST¾KI

2YKSUGUKERFI Å ÎLL HÒS 

%XOTIC %RËTÅSK SVÎRT NUDDSTELPA 5PPL Å
S  

2ÎSKA MENN VANTAR ¹ HJËLBARÈAVERKST
5PPL Å S   EÈA ¹ STAÈNUM
"ARÈINN 3KÒTUVOGI 

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

9FIRVÁLSTJËRA VANTAR ¹ T¾PLEGA  TONNA
NETAB¹T SEM R¾R FR¹ 3UÈURNESJUM GËÈ
LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTAN AÈILA %INNIG VANT
AR H¹SETA &ISKVERKUN Å +EFLAVÅK VANTAR
VANAN HANDFLATNINGSMANN 5PPL Å S
  EÈA  

!¶ ¶RIF

«SKUM EFTIR GLUGGAÖVOTTAMANNI REYNSLA
EKKI NAUÈSYNLEG 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ
HAFA BÅL TIL UMR¹ÈA GËÈ LAUN Å BOÈI
5PPL Å SÅMA  

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
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6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI
4IL SÎLU BÅLAVERKST¾ÈI ¹ BESTA STAÈ Å
+ËPAVOGI 'OTT T¾KIF¾RI FYRIR   MENN
%R Å LEIGUHÒSN¾ÈI 6ERÈ  3ÅMI
 

4ILKYNNINGAR
!! FUNDUR KARLAR ¹ FÎSTUDAGSKVÎLDUM
KL  3ELJAVEGI  2EYKJAVÅK 3ÅMI
  WWWAAIS

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

%INKAM¹L
¶JËNANEMAR ËSKAST

 KLÒBBURINN ¹ VEF 2AUÈA 4ORGSINS
3ÕNDU ÖIG SJ¹ÈU AÈRA !ÈEINS FYRIR FULL
ORÈNA .ÒNA  KR VERÈLAUN FYRIR
FLOTTUSTU MYNDINA 6ERTU VELKOMINN
WWWRAUDATORGIDIS
%RT ÖÒ KARLMAÈUR 6ILTU L¹TA DEKRA VIÈ
ÖIG (AFÈU SAMBAND Å SÅMA  

(JËLBARÈAVERKST¾ÈIÈ
"ARÈINN

(ÒSGÎGN
4IL SÎLU BORÈSTOFUBORÈ OG  STËLAR ÒR
-ÅRU LJËSBRÒNT 6ERÈ  ÖÒS 3ONY
3JËNVARP m SK¹PUR JA ¹RA GAMALT
VERÈ  ÖÒS 3TËR VÅNSK¹PUR ÒR GLERI MEÈ
HALOGEN LJËSUM NÕR 6ERÈ  ÖÒS KOST
AR NÕR  ÖÒS 5PPL Å S  

3ÅMASPJALL  

%RTU N¹TTHRAFN %RTU EINMANNA %RTU
TIL Å SPJALL %R ALLTAF VIÈ HVEN¾R SEM
ÖIG LANGAR

-AT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM
KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR UM
MATSSKYLDU FRAMKV¾MDA

3KIPULAGSSTOFNUN HEFUR TEKIÈ ¹KVÎRÈUN UM AÈ EFTIRTALDAR
FRAMKV¾MDIR SKULI EKKI H¹ÈAR MATI ¹ UMHVERÙS¹HRIF
UM SAMKV¾MT LÎGUM UM MAT ¹ UMHVERÙS¹HRIFUM NR
 MSB
-IÈHÒSABRAUT ¹ !KUREYRI
%FNISTAKA Å LANDI REYJA 3ELJATEIGS OG 3ELJATEIGS
HJ¹LEIGU Å 2EYÈARÙRÈI &JARÈABYGGÈ
KVARÈANIRNAR LIGGJA FRAMMI HJ¹ 3KIPULAGSSTOFNUN ,AUGAVEGI
  2EYKJAVÅK ¶¾R ER EINNIG AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU
3KIPULAGSSTOFNUNAR WWWSKIPULAGIS
KVÎRÈUN 3KIPULAGSSTOFNUNAR M¹ K¾RA TIL UMHVERÙSR¹ÈHERRA
OG ER K¾RUFRESTUR TIL  DESEMBER 
3KIPULAGSSTOFNUN
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Fífl og heimskingi
5-2¨!.
3JÒKDËMAV¾ÈINGIN

Þ

að hefur komið í hlut okkar
nútímamanna að taka virkan
þátt í sjúkdómavæðingunni. Skilin á milli sjúkleika og heilbrigði
eru sífellt að verða óljósari, og
er sá maður orðinn vandfundinn
sem alheilbrigður er, nema hann
sé þá nýfæddur. Sá er siðurinn
orðinn hjá lærðum sem leikum
að taka virkan þátt í sjúkdómagreiningum. Þannig sjúkdómsgreinum við einkum fólk sem
okkur líkar illa eða fólk sem við
þurfum að hafna eða sniðganga á
einhvern hátt. Hlutverk sjúkdómsgreininga hefur því fengið á sig
nokkurn siðferðislegan blæ, og
vísar til hins neikvæða eða hins
lægra og verra eðli sem í mannskepnunni býr. Ef nokkur ögrar
okkur í starfi eða leik, er ófyrirleitinn á einhvern hátt, höfum
við ríka þörf fyrir að útskýra
ósköpin, og gerum það gjarnan
með sjúkdómsgreiningum. Við
þekkjum það hjá börnunum og
ungmennunum, því ef þau vilja
segja eitthvað hræðilegt við
félaga sína, segja þau gjarnan;
„þú ert vangefinn, þroskaheftur,
spastískur, geðveikur,“ og svo
mætti lengi telja. En börn eru
börn af því að þau skortir þroska,
og ætla mætti að fullorðið fólk
hagaði sér ekki eins og þeir sem
minni þroska hafa. Fullorðið
fólk; atvinnurekendur, undirmenn, heilbrigðir sem og sjúkir,
haga sér, þótt undarlega megi
virðast, ósköp svipað eins og
börnin gera og ungmennin. Við
segjum ekki lengur að einhver sé
fífl og heimskingi, heldur að
hann sé þunglyndur, karaktertruflaður, siðblindur, alkóhólisti,
meðvirkur eða geðveikur. Sennilega er ástæðan fyrir þessu sú að
hitt þykir óheflað og barnalegt
að kalla fólk úti í bæ heimskingja
og fífl. En þegar allt er á botninn
hvolft þykir mér þó meira vit í
því, en að setja bresti annarra
inn í sjúkdómsskilninginn. Sjúkdómshugtakið er gert til að efla
samkennd og skilning á meðal
fólks, og ef það er notað í öðrum
tilgangi, hvort sem er af lærðum
eða leikum, er það að mínu viti
misnotað, og hluti af sjúkdómavæðingunni.
Orðin heimskingi og fífl eru
góð og gild hugtök sem eiga sér
langa sögu. Rekja má merkingu
þessara orða óralangt aftur í tímann, í gegnum viskubókmenntir
kristni og gyðingdóms, sem og í

3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR
OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGN
ORÈ %INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI
SEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI
¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEIN
INGAR 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI
BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA
Å B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT
INGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI

Allt um allt
sem skiptir
máli í Reykjavík

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

þeim að ræða. Ástæðan
spekiritum
Austurfyrir þessum misskilnlanda, og þó víðar væri
ingi raunhyggjumanna
leitað.
Hér áður og
tel ég vera þá, að hér
fyrr, einkum í hinum
áður fyrr hugsuðu menn
helleníska heimi, var
með hjartanu, en ekki
talið að bústaður hugsmeð rassinum eins og
unarinnar væri í hjartnú tíðkast. David Hume,
anu, og tilfinningarnar
heimspekingur,
sagði
væru í maganum, og
eitt sinn að skynsemin
skynfærin í höfðinu.
væri ambátt ástríðanna,
Eftir að raunhyggjuog finnst mér það gáfumenn upplýsingarinnar '5..!2 +2)34)..
¶«2¨!23/.
legt.
Því
skynsemi
uppgötvuðu heilann og
okkar og dómgreind hefur meira
undur hans, flissa menn nú yfir
með tilfinningaástand okkar að
þessum skilningi fornmanna og
gera en abstrakt rökvísi. Reyndar
líta svo á að aðsetur hugsana sé
er ekkert til að mínu viti sem
í heilanum, og jafnvel tilfinnheitir skynsemi eða rökvísi sem
inganna einnig. Ég held þó að
óháð er tilfinningum og ástríðraunvísindamenn hafi nú uppum.
skrúfast í anatómíunni og um
Orðin fífl og heimskingi fólu
hvimleiðan misskilning sé hjá

þá merkingu í sér að viðkomandi hafði ekki dómgreind til að
breyta rétt og siðlega gagnvart
sjálfum sér og náunga sínum.
Þetta vísaði til gæða hjartans og
hæfileika einstaklingsins til
samkenndar með öðrum. Þeir
sem ekki höfðu þessi gæði voru
kallaðir fífl og heimskingjar.
Nú er ég ekki maður sem vill
hvetja fólk til að ala á reiði eða
gremju, en er það ekki heilbrigðara að taka upp notkun á
þessum hugtökum í stað þess að
sverta orðstír þeirra sem raunverulega sjúkir eru með því að
hengja á þá breyskleika sem
annars myndu flokkast sem
heimska eða flónska.
Geðlæknar hafa krotað hjá
sér handbók þar sem allar hugs-

anlegar geðgreiningar er að
finna og heitir DSM IV. Ég veit
ekki hver lausnin við sjúkdómavæðingunni er, en ég varpa
þeirri vangaveltu fram, í gríni
og alvöru, hvort mál væri að
setja í næstu útgáfu, DSM V,
hugtökin fífl og heimskingi. Að
minnsta kosti þykir mér það
heilbrigðara og eðlilegra en að
láta þessa sjúkdómavæðingu
rísa til höfuðs á fólki, þannig að
orðstír sjúkra skaðist, og úr
verði einhvers konar heilbrigðisfasismi, þar sem hinir réttlátu,
farsælu og góðu eru heilbrigðir,
og hinir vondu og vesælu eru
sjúkir.
Höfundur er guðfræðingur og
áfengisráðgjafi.
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„Áhorfendur vilja sjá vondu
kallana fá það sem þeir eiga
skilið.“
(ASARMYNDAHETJAN OG HARÈJAXLINN #HARLES
"RONSON F¾DDIST ÖENNAN DAG ¹RIÈ 
(ANN LÁST FYRIR ÖREMUR ¹RUM

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Stórsigur Lyndons B. Johnson

 ,EONARDO DA 6INCI ER

 ÖESSUM DEGI FYRIR
 ¹RUM VAR ,YNDON
"AINES *OHNSON KJÎRINN
FORSETI "ANDARÅKJANNA
"AR HANN SIGURORÈ
AF REPÒBLIKANUM
"ARRY 'OLDWATER MEÈ
MIKLUM MEIRIHLUTA
ATKV¾ÈA 6AR HANN ÖAR
MEÈ  MAÈURINN
TIL AÈ GEGNA EMB¾TTI
"ANDARÅKJAFORSETA
$EMËKRATINN *OHNSON
VANN Å  RÅKJUM EN
'OLDWATER N¹ÈI AÈEINS
SEX RÅKJUM 6AR ÖETTA
ST¾RSTI MEIRIHLUTASIGUR
Å SÎGU "ANDARÅKJANNA
ENN ST¾RRI EN ÖEGAR
&RANKLIN $ 2OOSEVELT

,9.$/. " */(.3/. *OHNSON TËK VIÈ SEM FORSETI

"ANDARÅKJANNA SKÎMMU EFTIR MORÈIÈ ¹ +ENNEDY

VANN STËRSIGUR ¹RIÈ

*OHNSON HAFÈI TEKIÈ
VIÈ FORSETAEMB¾TTINU
¹RIÈ ¹ÈUR EFTIR AÈ
FORSETINN *OHN &
+ENNEDY VAR MYRTUR Å
$ALLAS
*OHNSON ÖAKKAÈI
STUÈNINGSMÎNNUM
SÅNUM EIGINKONUNNI
OG +ENNEDY ER HANN
FAGNAÈI SIGRINUM (ÁT
HANN ÖVÅ AÈ HALDA
¹FRAM FÁLAGSLEGUM
UMBËTUM Å LANDINU
'OLDWATER KENNDI
AFTUR ¹ MËTI ËS¾TTI
INNAN 2EPÒBLIKANA
FLOKKSINS UM TAPIÈ












FENGINN TIL AÈ M¹LA MYND
AF ,ISU 'HERARDINI ÒTKOM
AN VAR HIN FR¾GA -ËNA
,ÅSA
+ÎTLUGOS HEFST
*OHN !DAMS ER KOSINN
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¹ MILLI +ÅNA OG "RETLANDS
0ANAMA LÕSIR YFIR SJ¹LF
ST¾ÈI
"ANDARÅSKI SENDIHERRANN
*OHN 'REW VARAR VIÈ
HUGSANLEGRI SKYNDI¹R¹S FR¹
*APAN
3OVÁTMENN SKJËTA 3PÒTNIK
)) ¹ LOFT MEÈ HUNDINN
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'EORGE 7 "USH ER KJÎR
INN FORSETI "ANDARÅKJANNA
Å ANNAÈ SINN

Petronella S. Ársælsdóttir
Ella frá Fögrubrekku,

sem lést á Landspítala Fossvogi 30.10. 2006, verður
jarðsungin frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 7.11. kl. 13.
Börn hinnar látnu
Laufey, Birna Kristín, Kristján og Ásta Gunna
Kristjánsbörn.

Ástkær sambýlismaður minn, faðir, stjúpfaðir, tengdafaðir, afi, langafi og bróðir,

Matthías Ingibergsson
skipstjóri frá Sandfelli, Vestmannaeyjum,
til heimilis að Strandvegi 43a,
Vestmannaeyjum,

andaðist á krabbameinsdeild Landspítalans við
Hringbraut þriðjudaginn 31. október. Jarðarförin fer
fram frá Landakirkju í Vestmannaeyjum laugardaginn
11. nóvember kl. 14.00.
Margrét Magnúsdóttir
Karen Matthíasdóttir
Brian Lynn Thomas
Jóhann Þórisson
Þórný Kristmannsdóttir
Erlendur Þórisson
Harpa Kristinsdóttir
Magnús Þórisson
barnabörn, barnabarnabörn, systur og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Aðalheiður Una Sigurbjörnsdóttir
Hjúkrunarheimilinu Skjóli,

áður til heimilis á Kaplaskjólsvegi 56, lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli þriðjudaginn 31. október sl.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Gyða Theodórsdóttir
Gylfi Theodórsson
Hulda Theodórsdóttir
Sigurbjörn Theodórsson
Theodór Theodórsson
Steinar Engilbert Theodórsson
tengdabörn, barnabörn, barnabarnabörn
og aðrir aðstandendur.
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%IN SÅÈASTA KAUPMANNSBÒÈIN
OG EKKI ¹ LEIÈINNI AÈ H¾TTA
Verslunin Rangá í Skipasundi er ein
síðasta kaupmannsbúð borgarinnar,
en hún hefur verið starfrækt undir
sama nafni í 75 ár. Búðina eiga í dag
Sigrún Magnúsdóttir og Agnar Árnason, en þau festu kaup á rekstrinum
1971.
„Rangá er kaupmaðurinn á horninu
eins og hann á að vera,“ sagði Agnar.
„Okkur hefur verið líkt við gömlu
kaupfélögin, það er hægt að finna allt
hérna. Við seljum allar algengustu
matvörur og nýlenduvörur, og svo
erum við leikföng og gjafavöru,“ sagði
hann, en Agnar segist sjá eftir kaupmannsbúðunum sem hafa verið á
miklu undanhaldi undanfarin ár. „Þetta
er mun persónulegra en stórmarkaðirnir, maður nær miklu meiri tengslum við viðskiptavinina. Það myndast

hér skemmtilegt samfélag, fólk hittist
í búðinni og gefur sér tíma til að spjalla
og slaka á og njóta þess að hitta kunningjana,“ sagði hann.
Agnar segist hafa stóran hóp fastakúnna, en þar sem fólk flytjist stöðugt
á milli hverfa séu alltaf ný og ný andlit
að koma í búðina. „Ég þekki marga
með nafni, þá sem hafa verslað hér í
gegnum tíðina. En ég hef ekki bætt
nýju fólki inn í reikningsheftið, það er
bara fyrir þá sem hafa verið hér lengi,“
sagði Agnar, en reikningshald er einmitt hluti gamla sjarmans sem margir
virðast sækja í í síðustu kaupmannsbúðunum. Agnar er þó bjartsýnn og
segist hafa trú á því að kaupmannsbúðum fækki ekki frekar. „Ég er að
vona að það sé komið jafnvægi í þetta
núna. Mér finnst alveg vera grundvöll-

ur fyrir rekstri svona búða í dag þó
það sé langt í land ennþá. Fólki finnst
mjög þægilegt að geta hlaupið út í litla
búð og keypt það sem því bráðvantar.
Það er vakning í því að fólk hafi áhuga
á hverfisbúðum,“ sagði hann.
Spurður um hvort hann hafi íhugað
að draga sig í hlé þverneitar hann því.
„Það er ekkert á döfinni að hætta,
þetta er svo gaman. Ég hefði nú ekki
hangið í þessu í öll þessi ár ef þetta
væri ekki svona skemmtilegt,“ sagði
hann og tók undir að margir viðskiptavinanna fyndu fyrir nostalgíu í versluninni. „Fólki þykir vænt um þetta og
lætur það óspart í ljós hérna. Það hvetur okkur til að halda áfram. Við megum
hreinlega ekki hætta fyrir viðskiptavinunum,“ sagði Agnar.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Legsteinar
Kynningarafsláttur af
völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð
Stuttur afgreiðslufrestur

Ástkær, faðir minn, tengdafaðir, afi,
langafi og langalangafi,

Ástkær sonur minn, bróðir okkar og
mágur,

Jón Gunnar Jónsson

Páll Þórðarson

Skarði, Skarðsströnd,

Flétturima 11, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Skarðskirkju á Skarðsströnd
laugardaginn 4. nóv. kl. 14.00. Sætaferðir verða frá BSÍ
kl. 9.00 ef næg þátttaka fæst s: 437 1333,
Fyrir hönd aðstandenda,

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á
netfangið timamot@frettabladid.is.

Kristinn Jónsson
Þórunn Hilmarsdóttir
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

er látinn og verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju
kl. 13.00 miðvikudaginn 8. nóv.
Þórður Pálsson
Elín Þórðardóttir
Steinunn Þórðardóttir
Aðalsteinn Þórðarson
Kjartan Þórðarson
Gunnar Þórðarson

Reinhold Kristjánsson
Hrafn Bachmann
Guðrún Jóhannesdóttir
Helga Einarsdóttir
Hafdís Kjartansdóttir

TAX
FREE DAGAR
Allar vörur án VSK!

2.199
1.760

2.199
1.760

Nokkrar noalega ábreiður

Magga Stína
syngur Megas

Stebbi og Eyﬁ

2.199
1.760
Please Don’t Hate Me
Lay Low

2.299
1.839

Ísöld 2
DVD

2.199
1.760

2.199
1.760

2.199
1.760

Still the same
Rod Stewart

Rudebox
Robbie Williams

Í djúpum dal
Regína Ósk

3.999
3.199

2.299
1.839

4.999
3.999

Lake House
DVD

Desperate
Housewifes 2 DVD

Family Guy season 5
DVD

Við fellum niður VSK af öllum vörum.
Tónlist, tölvuleikjum og DVD myndum.

5.999
4.799

3.999
3.199

Sims 2 pets
ps2

Football manager
2007 PC
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Ríkisjóður fær virðisaukaskatt af sölunni en Skífan veitir afslátt sem því nemur.
VSK afsláttur gildir ekki með öðrum tilboðum



 NËVEMBER  &®345$!'52

345¨ -),,) 342¥¨! )KEA OG ¹LFARNIR
429''6) '5..!233/. (%&52 (9''*52 !& «3µ.),%'5- .'2®..5- -!..&«,+3).3

Nú er risin ný Mekka
fyrir Íslendinga í húsgagnaleit. Ég er að
sjálfsögðu að tala um
nýja Ikea-risann sem
smellt var niður í mitt
hraunið í Garðabæ.
Ikea er fínt fyrirtæki. Ágætis húsgögn
sem flest eru ódýr og svo eru auglýsingarnar þeirra yfirleitt fyndnar. Skemmtileg tilbreyting frá
Orkuveitu-fíaskóinu sem sagði
okkur hvernig við vildum hafa það.
Nýja húsið er líka frábært. Ef
eitthvað kemur upp á, Suðurlandsskjálfti eða flóð í miðbænum, getum
við flutt alla sem missa heimili sín
til Ikea. Þar fá þeir rúm, salernisog eldunaraðstöðu, stofu með sófa-

setti og fullt af heimilisáhöldum. Af
nógu er að taka. Ef annað gos á sér
stað í Vestmannaeyjum getum við
flutt allt heila klabbið inn í verslunina án teljandi vandræða.
Ég hef hins vegar áhyggjur af
álfunum. Ég er enginn fræðingur
en búa þeir ekki í holtum og hæðum
allt í kringum okkur? Við leggjum
lykkjur á vegi okkar svo álfasteinar
fái að standa óhaggaðir og við fáum
fræðinga til að spyrja þá kurteislega hvort við megum færa húsin
þeirra svo þeir verði ekki fyrir
ónæði af völdum framkvæmda
okkar.
Voru álfarnir spurðir hvort þeir
væru tilbúnir að víkja fyrir Ikea?
Búa þeir kannski þarna enn og hírast í kjallara undir öllum húsgögn-

unum? Er hugsanlegt að þeir hafi
mótmælt með því að hlekkja sig við
vinnuvélar og sigla á báti í drullupollinum í grunninum, en þar sem
þeir eru ósýnilegir þá sá þá enginn?
Getur verið að Ikea sé Kárahnjúkar
álfaheims?
Kannski og kannski ekki. Það
getur líka vel verið að enginn álfur
hafi búið í þessu hraunrassgati
nema fáir sem höfðu ekki efni á
neinu betra. Nú fá þeir allir vinnu í
Ikea við að selja ósýnileg sænsk
húsgögn til fínu álfanna úr Elliðaárdalnum sem eru grænir af öfund en
fela það bak við hamingjuóskir og
skjall.
Hver getur svarað þessu? Hvar
er Ólafur Liljurós þegar maður þarf
á honum að halda?
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*ËHANN VAR Å SAMA ¹RGANGI Å
SKËLANUM MÅNUM

*ËHANN VAR TUDDI SEM ÖËTTI
EKKERT EINS SKEMMTILEGT OG AÈ
PÅNA SKËLAFÁLAGA SÅNA
MJÎG GJARNAN VALDI HANN MIG
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3J¹ÈU ,ALLI HÒN -AGGA
MÅN HEFUR KEYPT HEST
HANDA MÁR Å JËLAGJÎF
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Látum ekki ritskoða okkur

.9,/. .ÕJASTA PLATA STÒLKNASVEITARINNAR
.YLON VERÈUR SELD HÁR ¹ LANDI FYRIR JËLIN

Plata Nylon
á leið í búðir
Nýjasta plata Nylon verður seld í
verslunum Hagkaupa í 5.000 eintökum fyrir jólin. Mun hún væntanlega koma í verslanir 16. nóvember.
„Við getum ekki hugsað okkur
plötujól án þess að hafa Nylon í
hillunum. Þess vegna sóttum við
fast eftir því að fá þessa plötu til
landsins,“ sagði Einar Ólafur
Speight hjá Hagkaupum.
Útgáfu plötunnar í Bretlandi
var frestað fram yfir áramót
vegna hvalveiða Íslendinga og
harðra viðbragða Breta við þeim.

Hljómsveitin Baggalútur hefur
gefið út lagið Brostu til styrktar
barnahjálp Sameinuðu þjóðanna
en þetta er gert í tilefni af degi
Rauða nefsins sem haldinn verður
hátíðlegur víða um heim hinn 1.
desember. Tilgangurinn er að fá
fólk til að hlæja og skemmta sér
en um leið að vekja athygli á
góðu málefni.
Baggalútsmaðurinn Guðmundur Pálsson segir að þeir
félagar hafi ekki getað skorast undan þegar Unicef á
Íslandi kom að máli við þá.
"2%'¨52 3¡2 ¥ (,546%2+
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HJ¹LMSDËTTIR SYNGUR LÅNUNA b¥
GEGNUM T¹RINm

„Við vorum meira en lítið tilbúnir
að leggja þessu málefni lið, maður
segir ekki nei við svona,“ útskýrir
Guðmundur en fjöldi þjóðþekktra
einstaklinga leggur þeim lið,
þeirra á meðal Unnur Birna Vilhjálmsdóttir og kóngurinn sjálfur,
Bubbi Morthens. „Okkur fannst
mjög skemmtilegt að vera í
sama herbergi og Unnur og
Bubbi á sama tíma,“ segir
Guðmundur. „Og þau mega
eiga það að allir voru
stundvísir og allir til í að
vera með,“ bætir Guðmundur við. „Svo
hlupum við um bæinn
með upptökutæki en
einhverjir létu þó
sjá sig í upptökuver-

inu,“ bætir Guðmundur
við.
Í nógu er að snúast hjá
Baggalúti því það styttist í
jólaplötu sveitarinnar með
öllum aðventulögum flokksins
auk fjögurra nýrra. Þá hyggja þeir
á endurkomu í útvarpið en fyrsta
innslag þeirra verður frumflutt á
laugardaginn á Rás 2. Baggalútur
er þar á kunnugum slóðum en
hljómsveitin fór mikinn á öldum
ljósvakans fyrir tveimur árum en
hvarf síðan af dagskránni ansi
snögglega. „Við vorum eiginlega
beðnir um að hætta á vinsamlegu
nótunum,“ segir Guðmundur.
„Þetta gekk svona misvel ofan í
fólk þá en nú eru komnir nýir
stjórnendur og nýtt blóð, við látum

"2/3! &92)2 5.)#%& "AGGALÒTUR
HEFUR SAMIÈ LAG SEM GEFIÈ VERÈUR
ÒT TIL STYRKTAR BARNAHJ¹LP 3AMEIN
UÈU ÖJËÈANNA

samt ekkert ritskoða okkur,“ bætir
Guðmundur við.

KÓPAL Glitra

Ýrist lítið

%$$)% )::!2$ "RESKI GRÅNISTINN HEFUR

H¾TT VIÈ AÈ LEIKA Å HINUM VINS¾LU
Ö¹TTUM 

Grínistinn Eddie Izzard hefur
hætt við að taka þátt í næstu þáttaröð af bandaríska spennuþættinum 24. Izzard gekk út af tökustað
eftir aðeins einn dag en ekki er
vitað hvað varð til þess. Í stað
hans hefur verið ráðinn breski
leikarinn David Hunt. Mun hann
taka við hlutverki illmennisins
McCarthy.
Izzard, sem hefur m.a. verið
með uppistand hér á landi, mun
næst leika í sjónvarpsþættinum
The Riches ásamt Minnie Driver.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS MAL 34753 10/2006

Hætti við 24

Linda Þorvaldsdóttir málari:
„Einfaldlega besta málningin
sem ég hef notað.“

+9,)% -)./'5% ,ÅKIR KRABBAMEINI VIÈ

AÈ VERÈA FYRIR KJARNORKUSPRENGJU

Kjarnorkusprengja
Nú hefur poppdrottningin ástralska, Kylie Minogue, talað í fyrsta
sinn um krabbameinið sem hún
þjáðist af á síðasta ári. „Þetta er
eins og að verða fyrir kjarnorkusprengingu. Ég held að allir sem
hafa orðið fyrir barðinu á þessum
sjúkdómi viti hvað ég er að tala
um. Það er erfitt að lýsa þessu
með öðrum orðum,“ segir Minogue en hún greindist með sjúkdóminn á síðasta ári og lítið hefur
heyrst frá henni síðan. Nú er söngfuglinn hins vegar allur að koma
til og er að undirbúa nýja plötu
sína. „Það er samt ótrúlegt hvað
maður fer að meta meira þessa
venjulegu hluti eins og að fara í
göngutúr og kaupa kaffi. Ég naut
þess í botn þegar ég var lasin.“

Að ýrast = að slettast úr rúllunni.

Kópal Glitra þekur betur, ýrist sama og ekkert og er svo til lyktarlaus.
Spurðu um KÓPAL.

Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i • Málningarbú›in Akranesi
Byko Akranesi • Axel ﬁórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Verslunin Hamrar, Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík
Núpur byggingarvöruverslun Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki
Byko Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi
Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík
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Gnægtarborð Unglistar
!

Kl. 17.00
Í tilefni af hundrað ára ártíð leikskáldsins Henriks Ibsen er efnt til
málþings um Henrik Ibsen. Þátttakendur eru Brynhild Mathisen
stundakennari, Gro Tove Sandsmark, sendikennari HÍ í norsku,
Kári Halldór Þórsson leikstjóri,
Melkorka Tekla Ólafsdóttir leiklistarráðunautur, Róbert Haraldsson,
dósent í heimspeki og Trausti Ólafsson leiklistarfræðingur. Fundarstjóri
er Per Landrø.

MENNING FRETTABLADIDIS

%INS VÅST OG LËAN
KEMUR ¹ VORIN Ö¹ HEFUR
5NGLIST p ,ISTAH¹TÅÈ
UNGS FËLKS FEST SIG Å
SESSI (¹TÅÈIN HEFUR
VERIÈ ¹RVISS VIÈBURÈ
UR ¹ HAUSTDÎGUM Å
2EYKJAVÅK FR¹ ¹RINU
 OG STENDUR HÒN
Å RÒMA VIKU Å HVERT
SINN 5NGLIST HEFUR
¹VALLT VERIÈ STARFR¾KT
Å TENGSLUM VIÈ (ITT
(ÒSIÈ MENNINGAR OG
UPPLÕSINGARMIÈSTÎÈ
UNGS FËLKS SEM ER
MEÈ STARFSEMI SÅNA Å
0ËSTHÒSSTR¾TI
$AGSKR¹IN HEFST Å DAG
,*²&52 6%42!2"/¨) 5NGLIST HEFST MEÈ MYNDLISTAR
EN AÈ VANDA VERÈUR
MARAÖONI Å DAG OG FJÎLLISTAKVÎLDI Å 4JARNARBÅËI

BOÈIÈ UPP ¹ LJÒFA
KLASSÅSKA TËNA ROKKIÈ
TEKUR VÎLDIN DANSINN
DUNAR KJËLACULT OG
K¹PUKLASSÅK GJÎRNING
AR DRAMA OG ANNAÈ
GOTT VERÈUR LAGT ¹
BORÈ FYRIR LIST¾TUR
!LLT ER ÖETTA Å BOÈI
UNGS FËLKS SEM HEFUR
AF ELJU OG METNAÈ
GERT GN¾GTARBORÈ
LISTANNA SEM VEG
LEGAST EN ENGINN
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&ORSKOT ¹ FLËÈIÈ ¹RLEGA
Nú er annatími hjá útgefendum sem þeysast milli
bæjarhluta með handrit og
útprent. Orðin og sögurnar
dælast úr prentvélum yfir
í plastvélar og rata loks
í hillur verslana þar sem
lesendur bíða spenntir eftir
jólabókunum.
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Danstrúðar spinna
Gættu mín eða Watch My Back er
nýr dansleikhúshópur sem samanstendur af þremur karlmönnum
og listamönnum LR og Íd. Tríóið
skipa þeir Peter Anderson dansari
og danshöfundur, Guðmundur
Elías Knudsen dansari og Björn
Ingi Hilmarsson leikari. Þeir kalla
iðju sína dansleikhússport og segja
það nýja tegund afþreyingarlistar.
Hópurinn spinnur gamansamar
senur með hjálp áhorfenda. Áhorfendur gefa leikurum/dönsurum
stikkorð sem þeir spinna út frá.

Segir í fréttatilkynningu frá Borgarleikhúsi: „Þetta er viðkvæmt en
skemmtilegt „listform“ þar sem
allt getur gerst – það er aðeins
spurning um hugmyndaflug áhorfenda.“
Leikið verður í kaffileikhússtemningu í forsal Borgarleikhússins þar sem barinn verður opinn,
en allur leikur fer fram á ensku.
Fjórar sýningar verða hjá hópnum, hin fyrsta í kvöld kl. 20.10.
Nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðu Borgarleikhússins. PBB

Innrásinni að ljúka
Sýningu listahópsins Invasionistas í Kling og Bang-galleríi á
Laugavegi lýkur um helgina.
Invasionistas er fjölþjóðlegur
hópur listamanna sem starfar í
New York. Þetta er í fyrsta sinn
sem hópurinn heldur sýningu
saman. Undanfarin tíu ár hafa þau
starfað saman í pörum og smærri
hópum að gjörningum, innsetningum og myndbandagerð.
Ætlun þeirra er að kanna merkingu innrásar almennt og hvernig
hún endurspeglast í veröldinni, í
íslensku sögunni og í blindgötustjórnmálum heimalands síns. Á
mjög djúp-yfirborðskenndan hátt
mun hópurinn kynna viðhorf sín á
ástinni og lífinu.
Sýningin var opnuð í tengslum
við grasrótarhátíðina Sequences
en hópurinn kom sér fyrir í galleríinu og hefur starfað þar eins og
nokkurskonar sértrúarsamtök þar
sem hver og einn kynnir sín einstöku máttaröfl í gegnum gjörninga, tónlist, herkvaðningu, mála-
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Ekki er ráð nema í tíma sé tekið að
koma bókunum út því að sögn
Guðrúnar Vilmundardóttur, útgefanda hjá forlaginu Bjarti, eru
óþolinmóðir lesendur farnir að
hringja og reka á eftir sumum
þeirra. Í síðustu viku komu út
þrjár ljóðabækur hjá forlaginu
sem og dágott úrval af spennandi
barnabókum og þýðingum en á
morgun bætast við fjórar íslenskar skáldsögur. Guðrún útskýrir
að sögur þær séu allar eftir kunnuglega höfunda sem hafi gefið út
hjá forlaginu áður en nú rói þeir á
ný mið.

«L¹NSPILTUR Å ELTINGARLEIK
Fyrst ber þar að nefna höfundinn
Jökul Valsson sem stimplaði sig
inn í bókmenntalandslagið með
hrollvekjunni Börnin í Húmdölum
fyrir tveimur árum. „Jökull gefur
út söguna Skuldadagar sem er
spennusaga en þó ekki reyfari,“
segir Guðrún. Þar segir af ólánsdreng sem sífellt ætlar sér að
redda málunum fyrir helgina en
týnir eiturlyfjum sem hann hyggst
selja. „Úr verður mikill eltingarleikur því raunverulegir eigendur
góssins eru alls ekki lukkulegt lið.
Þetta er bæði fyndin og þrususpennandi bók,“ segir Guðrún.
2AUNVERULEGAR HREMMINGAR
Lánið eltir heldur ekki aðalpersónu bókar Eiríks Guðmundssonar
sem einnig gefur út sína aðra bók
hjá Bjarti. „Þetta er fyrsta skáldsagan hans en hann gaf út bók í
svörtu línunni okkar fyrir tveimur
árum,“ útskýrir Guðrún og áréttar
að sagan sé nokkuð „Eiríks-leg“ og
rödd söguhöfundarins kunnugleg í
völdum köflum hennar. „Sagan sú
fjallar um mann sem á í vanda

miðlanir, sérleiðangra og trúboð,
og óhætt að innrásin hafi hrist upp
í íslensku samfélagi.
Sýningin er opin milli kl. 14-18
og stendur fram á sunnudag.

Hafið og Reykjavík.
Meðal textahöfunda á
nýju plötunni eru: Davíð
Oddsson, Friðrik Erlingsson, Karl Mann, Halldór
Gunnarsson,
Kristján
Hreinsson, Einar Már
Guðmundsson og Gísli
Rúnar Jónsson. Óskar
syngur dúett í tveimur lögum með
Jóhanni Friðgeiri Valdimarssyni og
Regínu Ósk.
Gunnar Þórðarson stjórnaði
upptökum á plötunni auk þess að
útsetja lögin.
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með að greina milli skáldskapar
og veruleika. Hann verður fyrir
þeirri stórkostlegu tragedíu að
missa póstkort út um gluggann. Þá
lendir allt í handaskolum eins og
þeir vita sem lent hafa í sambærilegum hremmingum.“

3TEINN SP¾JARI OG -UGGUR
Rithöfundurinn Steinar Bragi er
iðinn við kolann, nú kemur út hans
sjötta bók hjá Bjarti en á árinu gaf
hann einnig út bók í seríu Nýhil
forlagsins, Norrænar bókmenntir.
„Þetta er fjórða skáldsagan hans
en í henni eru bæði gamalkunnug
efnistök sem aðdáendur hans
þekkja og alveg nýr tónn því
bókin, Hið stórfenglega leyndarmál heimsins, er spæjarasaga.
Aðalpersónur bókarinnar eru hinn
mikli leynispæjari Steinn Steinarr
og aðstoðarmaður hans Muggur
Maístjarna en sögusviðið er stórfenglegt skemmtiferðaskip sem
heitir Heimurinn,“ útskýrir Guðrún og tekur undir að sagan gæti
flokkast sem táknsaga og að höfundurinn sé lítt að linast með árunum.

Ástarsól Óskars
Komin er út þriðja sólóplata Óskars Péturssonar, Ástarsól, en fyrri
plötur Óskars hafa
báðar náð metsölu. Á
plötunni flytur Óskar
lög Gunnars Þórðarsonar sem ávallt hefur
verið í miklum metum
hjá Óskari og hann hefur borið
mikla virðingu fyrir sem lagahöfundi. Óskar syngur fjórtán lög
Gunnars og þar af níu ný lög. Meðal
eldri laga á plötunni eru: Ástarsæla, Vetrarsól, Bláu augun þín,
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3AGA )ANS -C%WAN ER MEÈAL ÖÕÈINGANNA
SEM KOMA ÒT HJ¹ "JARTI ¶ÕÈANDI HENNAR
ER RNI «SKARSSON

'ADDAVÅR OG GIRÈINGAR
Fjórða bókin er saga Sigurjóns
Magnússonar, Gaddavír, en höfundur hennar hefur meðal annars

sent frá sér bækurnar Góða nótt,
Silja og Hér hlustar aldrei neinn.
„Þetta er knöpp saga og meitluð,“
segir útgefandinn og bætir því við
að Sigurjón sé mjög áleitinn höfundur. Í bókinni segir frá óhuggulegum atburðum á bóndabæ sem
fortíðin hvílir á eins og skuggi en
misgerðir hennar eru afhjúpaðar
smám saman. „Sagan er fallega
sögð og rakin aftur í tímann.
Maður situr alveg stjarfur yfir
þessari bók – þar er ólga undir
hverju orði.“

(LIÈARBÒGREINAR
Bjartur fer ekki aðeins mikinn á
bókmenntavellinum heldur hefur
forlagið líka fært sig upp á skaftið
því á dögunum kom út fyrsti
hljómdiskurinn á vegum þess.
Diskurinn Magga Stína syngur
Megas ber nafn sitt með rentu en
útgáfutónleikar Möggu Stínu verða
í Salnum annað kvöld eins og til að
kóróna þennan margfalda útgáfudag. „Dótturfyrirtækið Bjartur
Records Limited gefur diskinn út
en til þess var stofnað sérstaklega
vegna þess að þarna er gæðaefni á
ferð,“ segir Guðrún sposk en bætir
við að óvíst sé um frekari tónlistarútgáfu. „Það verður þó tekið til
vandlegrar skoðunar.“
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

 NËVEMBER  &®345$!'52

Ný lög og sálmar
Tónlistardagar Dómkirkjunnar í
Reykjavík eru árleg tónlistarveisla sem haldin er í kringum
vígsluafmæli kirkjunnar síðustu
helgina í október og fram í miðjan
nóvember. Tónlistardagarnir eru
nú haldnir í 25. skipti en í ár eru
liðin 210 ár frá því að Dómkirkjan
var vígð.
Í kvöld verða all sérstakir tónleikar í kirkjunni. Dómkórinn leitaði til þeirra tónskálda sem árum
saman hafa samið verk fyrir kórinn og búsett eru hér á landi, en
kórinn hefur ekki síður leitað til
erlendra tónskálda. Erindið var
þetta árið að fá til flutnings sálma
eða stutt kórlög. Mörg falleg lög
bárust og verða þau flutt í kvöld á
tónleikum í Dómkirkjunni og hefjast tónleikarnir kl. 20.
Tónskáldin sem eiga ný verk á
þessum tónleikum eru: Þorkell
Sigurbjörnsson, Hróðmar Ingi
Sigurbjörnsson, Jónas Tómasson,
Jón Ásgeirsson, Mist Þorkelsdóttir, Tryggvi M. Baldursson og Jórunn Viðar. Auk þess verða flutt
eldri verk eftir Jón Nordal, Jón
Þórarinsson, Harald Sveinbjörnsson og Hjálmar H. Ragnarsson.
Auk Dómkórsins eru flytjendur
stjórnandi kórsins, Marteinn H.
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ITUR FYRIR BYRJENDUR ER ÎNNUR SK¹LD
SAGA %IRÅKS !RNAR .ORÈDAHL EN
HANN HEFUR ¹ÈUR GEFIÈ ÒT SK¹LDSÎGUNA
(UGSJËNADRUSLAN OG FJÎLDA LJËÈABËKA
OG ÖÕÈINGA ¥ BËKINNI SEGIR AF (ALLDËRI
OG (ERDÅSI SEM BÒA SAMAN EN HAFA
EKKI KYSST SVO VITAÈ SÁ ¶EGAR (ERDÅS
F¾RIR INN ¹ HEIMILIÈ VARHUGAVERÈA
POTTAPLÎNTU OG KYNJAFR¾ÈINEMANN
(ÎGNA TAPAR (ALLDËR
H¾FILEIKANUM TIL AÈ
FARA ÒR HÒSI EN F¾R
ÖVÅ MEIRI ¹HUGA ¹
BYRLUN EITURS %ITUR
FYRIR BYRJENDUR ER
SK¹LDSAGA SEM FJALL
AR ¹ N¾MAN H¹TT
UM SAMLÅF UNGS
FËLKS &ORLAGIÈ
.ÕHIL GEFUR ÒT
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Friðriksson, sem leikur á orgel, og
Sesselja Kristjánsdóttir messósópran.
Á morgun kl. 17 verða síðan
tónleikar á kirkjulofti Dómkirkjunnar en þetta mun vera í fyrsta
skipti sem opinberir tónleikar fara
fram þar. Yfirskrift þeirra er
„Okkur til gleði og guði til dýrðar“. Sungin verða gömul íslensk
lög og leikið á langspil
PBB
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ÅUNDA SK¹LDSAGA !RNALDS )NDRIÈA
SONAR +ONUNGSBËK ER KOMIN ÒT
"ËKIN GERIST AÈ MESTU Å +AUPMANNA
HÎFN ¹RIÈ  OG TENGIST LEYNDARM¹LI
SEM SNERTIR HELSTA DÕRGRIP ¥SLANDS
+ONUNGSBËK %DDUKV¾ÈA 6ALDEMAR
UNGUR ÅSLENSKUFR¾ÈINGUR HELDUR TIL
N¹MS Å $ANMÎRKU OG FINNUR ÖAR FYRIR
LANDA SINN GAMLAN PRËFESSOR SEM ER
HEILLUM HORFINN ENDA BÕR HANN YFIR
SKELFILEGU LEYNDARM¹LI SEM TENGIST
¾VAFORNRI HÎFUÈGERSEMI ÅSLENSKU
ÖJËÈARINNAR p +ONUNGSBËK %DDU
KV¾ÈA ,EYNDARM¹LIÈ LEIÈIR PRËFESSOR
INN OG L¾RISVEIN HANS Å MIKLA H¹SKAFÎR
UM ÖVERA %VRËPU ÖAR SEM MANNSLÅF
ERU LÁTTV¾G FUNDIN ¶ETTA ER MÎGNUÈ
OG SPENNANDI SAGA UM HVERJU M¹
FËRNA p OG
HVERJU VERÈUR
AÈ FËRNA
p FYRIR DÕRUSTU
GERSEMAR
KYNSLËÈANNA
²TGEFANDI ER
6AKA (ELGAFELL
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3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN

GERÐUBERG

3

K¹LD¾VISAGA BYGGÈ ¹ LÅFI "UBBA
-ORTHENS "ALLAÈAN UM "UBBA
-ORTHENS EFTIR *ËN !TLA *ËNASSON
KEMUR ÒT HJ¹ FORLAGINU *06 Å DAG 
FERÈINNI ER SAGA ÖJËÈÖEKKTS MANNS
SEM ER HVORKI bHÁR NÁ ÖAR HELDUR ER
BARA MEÈ GÅTAR OG RÎDD VIÈ ENDANN ¹
LUNGUM SEM DRAGAST SAMAN OG TÒTNA
ÒT ¹ VÅXL AF REYK OG SLORI OG V¾NTING
UM OG VONUM OG DRAUMUMm *ËN !TLI
*ËNASSON HEFUR GEFIÈ ÒT SK¹LDSÎGU
SM¹SÎGUR OG
SKRIFAÈ KVIK
MYNDAHAND
RIT (ANN ER
EKKI SÅÈUR
ÖEKKTUR FYRIR
LEIKRIT SÅN EN
HANN VAR VAL
INN LEIKSK¹LD
¹RSINS ¹RIÈ
 FYRIR
LEIKRIT SITT
"RIM

www.gerduberg.is
Kvæðamannafélagið Iðunn
Komdu í kvöld kl. 20
og kynntu þér gamla rímnakveðskapinn!
Allir velkomnir og aðgangur ókeypis!
Ljóðatónleikar Gerðubergs

Söngperlur Sigvalda Kaldalóns
Í Salnum, Tónlistarhúsi Kópavogs
sunnudagskvöldið 12. nóvember kl. 20
Miðasalan er haﬁn á www.salurinn.is
Aðgangseyrir: Kr. 3.000, eldri borgarar kr. 2.500
Sýningarnar Reykjavík - Úr launsátri, Flóðhestar og framakonur og Kompósísjónir
eru opnar virka daga frá kl. 11 -17 og um helgar frá kl. 13 - 16
Gerðuberg • sími 575 7700
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Maður, náttúra og mynd
Ingálvur av Reyni
Sámal Joensen-Mikines
Zacharias Heinesen
Í Landsbankanum, Austurstræti, í afgreiðslusal og á 2. hæð, eru sýnd
málverk í eigu Færeyjabanka eftir þrjá af helstu listamönnum færeysku
þjóðarinnar.
Sýningin er opin á
afgreiðslutíma bankans
til 30. nóvember.
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F  3ÕNING ¹ VERKUM MYNDLIST
ARMANNSINS 'EORGS 'UÈNA VERÈUR
OPNUÈ Å GALLERÅI 4URPENTINE Å
)NGËLFSSTR¾TI

F -YNDLISTARMAÈURINN #URVER
4HORODDSEN FRUMSÕNIR NEKTARVERKIÈ
N TITILS Å GALLERI "/8 ¹ !KUREYRI
3ÕNINGIN STENDUR AÈEINS Å ÖRJ¹ DAGA

N N -,¶).'
F  -¹LÖING VERÈUR HALDIÈ ¹
VEGUM 2ANNSËKNASETURS Å FÎTL
UNARFR¾ÈUM VIÈ FÁLAGSVÅSINDA
DEILD (¹SKËLA ¥SLANDS Å .ORR¾NA
HÒSINU ¶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 3KOTLANDI
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

Sýnt í Iðnó
Lau. Upps.
Sun. Upps.
Fös.
Lau.
Lau.
Sun.

4. nóv
5. nóv
10. nóv
11. nóv
18. nóv
19. nóv

Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og 2
tímum fyrir sýningar.
Sími 5629700
www.idno.is
Sýningar kl. 20

TAKTU
ÞÁTT!

Ein elsta og mesta rokkhljómsveit landsins

Eyjastuð...

frá Vestmannaeyjum

á Kringlukránni
B>Á6E6CI6C>G/
<HB/+.)-.%%$b^YVhVaV5Z^caZ^`]jh^Y#^h

&ÎS  NËV KL
,AU  NËV KL
3UN  NËV KL
&ÎS  NËV KL

í kvöld og á
morgun laugardag 4. nóvember

.OKKUR S¾TI LAUS

¶ETTA ER EIN SÒ BESTA EF EKKI BESTA SÕNING SEM ÁG
HEF SÁÈ %IRÒN 3IGURÈARDËTTIR MYNDLISTARMAÈUR
6I=#]aVÂWdgÂ[ng^g]eVkZ^hajhVa]hh^ch
C{cVg^jeeaÅh^c\Vg{/Z^caZ^`]jh^Y#^h#
HÅciGZ^Â]aa<jhih!ÌaVa^cY(!@eVkd\^

AUGLÝSINGASÍMI

HVE

9.

INSR VINNU
E
Ð
A SP
R!
P
Á

550 5000

GLÆNÝR
GRAND
T
E
F
H
T
!
AUTO!
R
INGU
VINN ÖLVA
L
A
Ð
A PSP T
ER G GTA!
O

SENDU SMS BTC VGT Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!
VINNINGAR ERU PSP, GTA LEIKIR, AÐRIR TÖLVULEIKIR,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.
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Tónleikar í þrívídd
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$AMIEN 2ICE 
0ATRICK 7ATSON #LOSE TO 0ARADISE
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.¾STA SUMAR EÈA HAUST KEMUR ¹ HVÅTA TJALDIÈ
TËNLEIKAMYND MEÈ HLJËMSVEITINNI 5 Å ÖRÅVÅDD
6ERIÈ ER AÈ VINNA ÒR RÒMLEGA  KLUKKUTÅMUM
AF EFNI SEM VAR TEKIÈ UPP ¹ 6ERTIGO TËNLEIKAFERÈ
SVEITARINNAR UM 3UÈUR !MERÅKU Å FEBRÒAR OG
MARS SÅÈASTLIÈNUM 5M VERÈUR AÈ R¾ÈA FYRSTU
ÖRÅVÅDDARMYNDINA TEKNA UPP ¹ TËNLEIKUM SEM
VERÈUR SÕND Å BÅË
-YNDIN MUN NOTAST VIÈ SÎMU 2EAL $ T¾KNI SEM
KVIKMYNDAHÒS HAFA NOTAÈ VIÈ SÕNINGAR ¹ MYND
4IMS "URTON 4HE .IGHTMARE "EFORE #HRISTMAS
SEM NÕVERIÈ KOM ÒT Å ÖRÅVÅDDARÒTG¹FU
,EIKSTJËRAR MYNDARINNAR ERU -ARK 0ELLINGTON
OG #ATHERINE /WENS 0ELLINGTON HEFUR ¹ÈUR
LEIKSTÕRT MYNDINNI !RLINGTON 2OAD (ËF HANN
FERIL SINN MEÈ ÖVÅ AÈ TAKA UPP MYNDBAND FYRIR
5 VIÈ LAGIÈ /NE

 0LATA VIKUNNAR
,AY ,OW p 0LEASE $ONlT (ATE -E
b,AY ,OW STIMPLAR SIG VEL INN MEÈ
VÎNDUÈU BLÒS K¹NTRÅI SEM ¾TTI AÈ FALLA Å
KRAMIÈ HJ¹ FLESTUM $EPURÈIN Å TEXTUN
UM GEFUR TËNLISTINNI ENNÖ¹ MEIRI VIGTm

"/./ (¾GT VERÈUR AÈ SJ¹ "ONO OG FÁLAGAR Å 5 Å

TONLIST FRETTABLADIDIS
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ÖRÅVÅDD ¹ HVÅTA TJALDINU ¹ N¾STA ¹RI
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3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

Hver er besta plata ársins?
Á þessum tíma ársins er yfirleitt farið að skýrast hvaða plötur muni
berjast um það að vera valdar bestu plöturnar á árslistum tónlistarspekinga og áhugamanna. Síðasta ár var sem dæmi án efa ár Sufjan
Stevens og var það orðið nokkuð ljóst á þessum tíma árs að fáar plötur
gætu fellt hann og plötuna Illinois af stallinum sem besta plata ársins.
Árið í ár er hins vegar algjörlega án augljósra sigurvegara. Engin ein
plata hefur fengið algjört einróma lof gagnrýnenda, að minnsta kosti
ekki þannig að áberandi þyki. Árið hefur verið frekar jafnt, kannski
rétt yfir meðallagi og varla það.
Þær plötur sem hafa fengið bestu dómana eru meðal annars nýjustu
skífur gömlu jálkanna Bobs Dylan, Toms Zé, Pauls Simon, Donalds
Fagen og Alis Farka Toure. Bandaríkjamenn eru einnig afar hrifnir af
„amerísku“ hljómsveitinni The Hold Steady á meðan Bretarnir heillast
helst af hinni ofurofmetnu sveit Arctic Monkeys. Guillemots, Lily
Allen, Hot Chip og Scott Walker gætu einnig blandað sér í baráttuna
um bestu bresku plötu ársins. Ekki má heldur gleyma öðrum listamönnum sem hafa sent frá sér frambærilegar plötur á árinu, á borð við
The Rapture, Annuals, The Strokes,
Bonnie „Prince“ Billy, TV on the Radio
og fleiri sem eru auðvitað alltof
margir til þess að fara að telja upp hér.
Nokkrar plötur eru þó enn óútgefnar
og gætu blandað sér í baráttuna. Má
þar til dæmis nefna Swan Lake, Jóönnu
Newsom og ... And You Will Know Us
By the Trail of Dead.
Hér á landi hafa plötur Skakkamanage,
Ghostigital, Eberg, Lay Low, Reykjavík! og Péturs Ben helst slegið í gegn
hjá gagnrýnendum. Þó verður að
teljast afar líklegt að væntanleg plata
Benna Hemm Hemm muni vinda sér í
baráttuna. Árið er samt ekki liðið í
%"%2' %IN AF ÅSLENSKU PLÎTUM ¹RSINS aldanna skaut þannig að við skulum sjá
p ENN SEM KOMIÈ ER
hvað setur.

Allar nýjustu
upplýsingar og
fréttirá ensku
á vefnum
reykjavik.com
og í blaðinu
Reykjavikmag
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%NN H¹VAÈI OG KRAFTUR
Það áttu ekki margir von á
því að gömlu brýnin í bresku
rokksveitinni The Who ættu
eftir að gefa út plötu með
nýju efni, en nú er hún staðreynd. Endless Wire kemur
út tæpum aldarfjórðungi á
eftir síðustu hljóðversplötu
þeirra, It’s Hard. Trausti
Júlíusson komst að því að
nýja platan sver sig í ætt við
fyrri verk sveitarinnar.
Hljómsveitin The Who er hiklaust
eitt af stóru nöfnunum í rokksögunni. Hún sló í gegn um miðjan
sjöunda áratuginn með rokkslögurum á borð við I Can’t Explain,
Anyway Anyhow Anywhere og My
Generation. Hún gerði Tommy,
fyrstu rokkóperuna sem náði einhverjum vinsældum, árið 1969.
Hún var þekkt fyrir brjálaða tónleika sem enduðu jafnvel á því að

hljómsveitarmeðlimir
mölvuðu
gítara og veltu um koll trommusettinu og hátalarastæðum. Hún
setti hávaðamet á tónleikum árið
1976 sem stóð í fjölda ára. Og fáar
sveitir hafa rústað fleiri hótelherbergi. Síðustu tvo áratugi hefur
hljómsveitin hins vegar lítið starfað og eingöngu komið saman til
tónleikahalds. Eftir að bassaleikarinn John Entwistle dó fyrir fjórum árum voru flestir búnir að
afskrifa sveitina endanlega. En
aldeilis ekki. The Who hefur spilað
mikið á árinu 2006 og fyrsta stúdíóplatan í 24 ár, Endless Wire, er
nýkomin í verslanir.

/G Ö¹ VORU EFTIR TVEIR
The Who var á blómaskeiði sínu
skipuð fjórum meðlimum; Roger
Daltrey söngvara, Pete Townshend,
gítarleikara og aðallagasmið sveitarinnar, John Entwistle bassaleikara og Keith Moon trommuleikara.
Keith var magnaður trommuleikari og alræmdur sukkari og ólátabelgur. Það var hann sem keyrði

Saga The Who
 *OHN %NTWISTLE 0ETE
4OWNSHEND OG 2OGER $ALTREY STARFA
SAMAN Å HLJËMSVEITINNI 4HE $ETOURS
 4HE $ETOURS BREYTIST Å 4HE
7HO +EITH -OON GENGUR Å BANDIÈ
 -Y 'ENERATION
 2OKKËPERAN 4OMMY
 ,IVE AT ,EEDS /FT KÎLLUÈ BESTA
TËNLEIKAPLATA ROKKSÎGUNNAR
 1UADROPHENIA
 +EITH -OON DEYR AF OF STËRUM
SKAMMTI AF L¾KNADËPI

 *OHN %NTWISTLE DEYR AF VÎLDUM
HJARTA¹FALLS

 )TlS (ARD OG KVEÈJUTËNLEIKAR

 0ETE 4OWNSHEND HREINSAÈUR AF
¹K¾RU UM VÎRSLU BARNAKL¹MS

 %NDURVAKIN FYRIR ,IVE !ID

 4ËNLEIKAFERÈ %NDLESS 7IRE

Rolls Royce út í sundlaugina á
Holiday Inn-hóteli 1967 (verður
seint toppað). Hann dó af ofneyslu
lyfja árið 1978. John Entwistle
bassaleikari dó svo eins og áður er
getið árið 2002 af hjartaáfalli sem
mátti rekja til kókaínneyslu. Og þá
voru eftir tveir. Roger og Pete.

0AUL 7ELLER OG /ASIS MENN HRIFNIR
Það eru liðin 44 ár frá því Pete og
Roger spiluðu fyrst saman í hljómsveit, en samband þeirra er enn
sterkt. „Hjónaband mitt og konunnar hélt ekki, en hjónaband
okkar Petes lifir enn,“ sagði Roger
nýlega í viðtali þegar hann var
spurður hvernig þeir færu að því
að vera enn saman eftir öll þessi
ár. The Who er nú að klára mikla
heimstónleikaferð. Með Pete og
Roger á því ferðalagi spila m.a.
Simon bróðir Petes á gítar og Zak
Starkey, sonur Ringo Starr, spilar
á trommur. Tónleikarnir hafa fengið mjög góða dóma. Það er enn
hávaði og kraftur í bandinu og
yngri rokkarar eins og Paul Weller, meðlimir Oasis og The Fratellis
hafa lýst yfir ánægju sinni með
frammistöðuna.
4VÅSKIPT PLATA
Eitt af því sem The Who er þekkt
fyrir eru rokkóperurnar. Fyrstu
mini-óperuna, A Quick One While
He’s Away, samdi Pete Townshend
1966, en þekktastar eru Tommy og
Quadrophenia. Nýja Who-platan
Endless Wire er tvískipt. Fyrri
hlutinn eru níu glæný lög, en seinni
hlutinn er tíu laga mini-rokkóperan Wire & Glass í heild sinni.
Tónlistin er mjög í anda fyrri
verka sveitarinnar. Þetta eru kröftug rafmagnsgítarstykki í bland við
rólegri
kassagítarkafla.
Gítartrikkin hans Petes eru á sínum
stað og líka söngstíllinn hans Rogers. Ekki mikil nýsköpun kannski
en þessi lög virka vel og heildarsvipurinn er fínn. Flestir tónlistarmiðlar hafa tekið plötunni vel.
David Fricke hjá Rolling Stone
gefur henni t.d. 4/5. Í næstu viku
kemur nýtt tónleikasafn frá hljómsveitinni á DVD.
Það heitir Who’s Better, Who’s
Best ...
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b6ELHEPPNUÈ PLATA
SEM FESTIR -ÎGGU
3TÅNU Å SESSI SEM
FR¹B¾RAN TÒLKANDA ¹
LÎGUM OG TEXTUM -EGASARm
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(OLE AND #ORNER
b¶¾GILEG OG ¹REYNSLULAUS PLATA SEM ¾TTI
AÈ GETA N¹È TIL FJÎLDANS ÖËTT HÁR SÁ HVORKI
NÕST¹RLEGT NÁ FRAMÒRSKARANDI EFNI ¹ FERÈm
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5NDISCOVERED
b*AMES -ORRISON ER MEÈ NAFN TIL AÈ DREPA
FYRIR RÎDD SEM ¾TTI EKKI AÈ GETA FARIÈ Å
TAUGARNAR ¹ NEINUM OG LÎG SEM ER AUÈVELT
AÈ RAULA MEÈ 0LATÅNUPLATAN ER HANDAN VIÈ
HORNIÈm
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b ER FÅNN AFM¾LISPAKKI SEM ¾TTI
AÈ FALLA Å KRAMIÈ HJ¹ "UBBAAÈD¹ENDUM
$6$ ÒTG¹FAN N¾R ENN BETUR AÈ FANGA Ö¹
H¹TÅÈARSTEMNINGU SEM RÅKTI ¹ TËNLEIKUNUMm
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,ALALA
b,ALALA KEMUR F¹UM ¹ ËVART OG LÎGIN LIFA
SENNILEGA FRAM YFIR JËL EKKI MIKIÈ LENGUR EN
ÖAÈ OG FYRIR VIKIÈ ER ,ALALA ÖVÅ BARA ¹G¾TIS
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D¾GURFLUGAm
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3AMkS 4OWN
b®NNUR PLATA 4HE +ILLERS ER GERÈ MEÈ
SILKIHÎNSKUM (LJËMUR SEM ¹ EKKI AÈ GETA
GENGIÈ FRAM AF NOKKRUM MANNI OG N¾GILEGA
GRÅPANDI ¹ KÎFLUM TIL AÈ HAFA AÈD¹ENDUR
S¹TTAm
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Grímur Atlason ætlar ekki
að hætta tónleikahaldi þótt
hann sé orðinn bæjarstjóri
í Bolungarvík. Hann hefur
ráðið sér mann til að sjá um
Reykjavíkurdeild fyrirtækis síns.
Orri Jónsson, annar helmingur
Slowblow, hefur tekið um stjórnartaumana í fyrirtæki Gríms Atlasonar, Austur-Þýskalandi. Tónlistarunnendum leist ekki á
blikuna þegar Grímur settist í
bæjarstjórastólinn í Bolungarvík,
en nú er ljóst að tónleikahald mun
ekki leggjast af í fjarveru Gríms.
„Ég er nú ekki að taka við
þessu, ég er bara svona „meðplottari“,“ sagði Orri í samtali við
Fréttablaðið. „Við Grímur erum
gamlir vinir. Þegar hann hefur
sett upp tónleika hér og ég verið á
landinu hef ég hjálpað til hvort
sem er. Hann var ekki alveg tilbúinn að sleppa hendinni af tónleikabransanum þegar hann flutti vestur, svo hann plataði mig til að vera
Reykjavíkurdeildin,“
sagði hann. „AusturÞýskaland er enn þá
hans fyrirtæki, þó
það ætti nú að
kalla það VesturÞýskaland. Ætli

4(% 342!.',%23
3UITE 86)
b¥SLANDSVINIRNIR Å 3TRANGLERS ERU EKKI LÅKLEGIR
TIL AÈ AFLA SÁR MARGRA NÕRRA AÈD¹ENDA MEÈ
3UITE 86) «SPENNANDI PLATA SEM ¹ EKKI
ERINDI NEMA VIÈ TRYGGUSTU AÈD¹ENDURNAm
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FENGIÈ !USTUR ¶ÕSKALAND ¹
 MILLJËNIR

 ,ÎG VIKUNNAR
3PRENGJUHÎLLIN p 4ÅMARNIR
OKKAR (RESST LAG OG FR¹B¾R
TEXTI
4HE $ECEMBERISTS p /
6ALENCIA ,ÅMIST VIÈ HEIL
ANN EFTIR NOKKUR SKIPTI
*USTIN 4IMBERLAKE p -Y ,OVE 0OPP
KËNGURINN MEÈ ENN EINN SMELLINN
"ECK p 3TRANGE !PPARITION
(ÁR ER "ECK Å ESSINU SÅNU
EITT AF BESTU LÎGUM NÕJU
PLÎTUNNAR
#HRISTINA
!GUILERA p (URT 0LATAN
ER KANNSKI ENGIN SNILLD EN
ÖETTA LAG VIRKAR

2%- -ICHAEL 3TIPE OG FÁLAGAR Å 2%-
ERU TILNEFNDIR Å &R¾GÈARHÎLL ROKKSINS

Níu tilnefndir
/22) *«.33/. +YNNTIST 'RÅMI Å ELLEFU ¹RA BEKK OG FANNST EÈLILEGT AÈ RÁTTA HONUM

HJ¹LPARHÎND

ég sé ekki orðinn kanslari,“ sagði
Orri, en hann sá meðal annars
um tónleika Jonathans Richman í október. „Á döfinni hjá
okkur er Sufjan Stevens
sautjánda og átjánda nóvember. Svo stendur til að Joanna
Newsom komi aftur,“ sagði
Orri.
Aðspurður
sagðist Grímur
ekki
ætla
að

draga sig alfarið út úr tónleikahaldi. „Ég sinni ákveðnum þáttum
og hef viss sambönd, en við höfum
ekki gert neitt skipurit enn þá.“
Hann segir það hafa legið beint
við að Orri hlypi undir bagga með
honum. „Það þarf að halda þessu
áfram fyrst Sena hefur keypt
annan hvern tónleikahaldara til
sín. Annars má Orri fá AusturÞýskaland á 40 milljónir, er það
ekki gangverðið?“ sagði Grímur.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Hljómsveitirnar
R.E.M.,
Van
Halen, The Stooges og söngkonan
Patti Smith eru á meðal þeirra níu
nafna sem eru tilnefnd í Frægðarhöll rokksins.
Alls 500 tónlistarsérfræðingar
munu velja fimm nöfn úr hópi
hinna tilnefndu sem verða innvígð
í höllina við hátíðlega athöfn í New
York hinn 12. mars. Bæði The
Stooges og Patti Smith héldu tónleika hér á landi fyrr á árinu.
Reglur kveða á um að einungis
þær hljómsveitir sem gáfu út sína
fyrstu smáskífu eða plötu fyrir 25
árum eigi rétt á inngöngu í Frægðarhöllina.

TOPSHOP TOPMAN
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Tryggðu þig fyrir ástarsorg
5NDANFARNA DAGA HEFUR HLAÈIST INN HJ¹ MÁR PËSTUR
FR¹ TRYGGINGAFÁLAGI MEÈ UPPLÕSINGUM UM VIÈBËT
ARTRYGGINGAR TRYGGINGAR FYRIR ÖVÅ AÈ TRYGGINGARNAR
DUGI EKKI TIL OG ÁG VEIT EKKI HVAÈ OG HVAÈ %RUM VIÈ
VIRKILEGA ORÈIN SVONA DAUÈHR¾DD VIÈ ALLT OG ALLA
AÈ VIÈ ERUM FARIN AÈ TRYGGJA ALLT SEM ER MÎGULEGA
H¾GT AÈ TRYGGJA
5PP FR¹ ÖESSU FËR ÁG AÈEINS AÈ VELTA ÖESSU
FREKAR FYRIR MÁR ¶AÈ ER EKKI SVO AÈ NÒTÅMINN GERI
ÖESSAR AUKNU KRÎFUR TIL TRYGGINGA HELDUR ER ÖETTA
HUGARFARSBREYTING HJ¹ OKKUR SJ¹LFUM SEM R¾ÈUR
FERÈINNI ¶VÅLÅK OG ÎNNUR EINS OFVERNDUNARGEÈBILUN
&YRIR T¾PUM TUTTUGU ¹RUM EÈA ÖEGAR ÁG VAR Å SEX
¹RA BEKK TËK ÁG ÖRISTINN HEIM ÒR SKËLANUM OG VAR
EIN HEIMA FRAM AÈ KVÎLDMAT ¡G ÖYKIST NOKKUÈ
VISS UM AÈ FORELDRAR MÅNIR V¾RU LITNIR HORNAUGA AF
SAMFÁLAGINU Å DAG FYRIR HROTTALEGA OG GL¾FRALEGA
MEÈFERÈ ¹ BARNI %INA AFLEIÈINGIN AF ÖESSU FYRIR MIG

VAR SÒ AÈ ÁG L¾RÈI AÈ TREYSTA ¹ SJ¹LFA MIG EN EKKI
BARA MÎMMU OG PABBA
¶ESSAR VANGAVELTUR LEIDDU MIG SVO ÒT Å
FREKARI P¾LINGAR UM ÖAÈ HVORT ÖETTA EIGI
LÅKA VIÈ UM OKKUR Å PERSËNULEGU M¹LUNUM
/G VITI MENN ÁG ER ANSI HR¾DD UM AÈ SVO
SÁ 3TAÈREYNDIN ER ALLAVEGA SÒ AÈ MJÎG
MÎRG OKKAR ERUM ORÈIN SKELFINGU LOSTIN
VIÈ Ö¹ EINA TILHUGSUN AÈ VERA BERSKJÎLD
UÈ GAGNVART HEIMINUM OG PÎKKUM
OKKUR INN Å BLÎÈRUPLAST Å ENDALAUSRI
TILRAUN TIL AÈ VERNDA OKKUR GEGN
ËGNUM UMHEIMSINS %KKI AÈEINS
ER FËLK H¾TT AÈ ÖORA Å SAMBAND AF
HR¾ÈSLU VIÈ MÎGULEGAR AFLEIÈINGAR
HELDUR ER ÖAÈ FARIÈ AÈ SETJA SÁR
STRANGAR REGLUR TIL AÈ LIFA EFTIR SVO
ÖAÈ LENDI ALDREI Å ERFIÈUM AÈST¾È

UM 3TAÈREYNDIN ER SÒ AÈ EF ÖÒ SETUR ALDREI MEIRA
EN LITLUT¹ OFAN Å LAUGINA GETURÈU EKKI GERT ÖÁR
VONIR UM AÈ VERÈA NOKKURN TÅMANN SYNDUR
-AÈUR HEFUR ÖAÈ ¹ TILFINNINGUNNI AÈ
GÎMLU GËÈU ¹STAR¾VINTÕRIN OG ¹ST VIÈ FYRSTU
SÕN SÁU GOÈSAGNIR EINAR ¥ DAG ÖEGAR GLITTIR Å
ÖESS KONAR ¾VINTÕR ÖARF FËLK AÈ SETJAST NIÈUR
GERA 36«4 GREININGU SP¹ UM FRAMTÅÈARMÎGU
LEIKA SAMBANDSINS OG LEGGJA SVO M¹LIÈ Å NEFND
¶ETTA ER AUÈVITAÈ PÅNU KLIKKAÈ
¡G HELD AÈ TRYGGING FYRIR ¹STARSORG MYNDI
SELJAST EINS OG HEITAR LUMMUR Å DAG ¶AÈ G¾TI ÖË
ALDREI BREYTT ÖVÅ AÈ ÖAÈ ER S¹RT AÈ LENDA Å ¹ST
ARSORG -AÈUR F¾R ALDREI NEITT GEFINS ÖAÈ ÖARF
VÅST AÈ VINNA FYRIR ÖVÅ LÅKA ¶AÈ SEM ¾TTI ÖË AÈ
DRÅFA OKKUR ¹FRAM ER AÈ ÖAÈ ER MIKLU BETRA AÈ
VERÈA ¹STFANGINN OG LENDA SVO Å ¹STARSORG EN
AÈ HAFA HVORUGT REYNT

«SKARSBÎLVUN HJËNABANDSINS

!,,4 "2*,!¨ (EATHER -ILLS OG 0AUL -C#ARTNEY ERU KOMIN Å H¹R SAMAN OG BEITA
ÎLLUM BRÎGÈUM TIL AÈ F¹ SÅNU FRAMGENGT
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Vill fá spólurnar
Mál Heather Mills og Sir Paul
McCartney heldur áfram að komast á forsíður slúðurblaðanna en
eins og flestum ætti að vera
kunnugt um er í uppsiglingu einhver bitrasti hjónaskilnaður síðari ára. Nú eru það upptökur
Lindu heitinnar McCartneys sem
eru mál málanna en á þeim er
hún sögð ljóstra upp leyndarmálum hjónabandsins sem enginn
vissi af. Heather Mills er sögð
vilja tryggja það að Paul kaupi
þær ekki dýrum dómum og sjá
svo til þess að þeim verði eytt eða
láti þær hverfa.
Sérfræðingar í Bretlandi telja
að Mills ætli sér að nota upptökurnar til að styrkja málstað sinn;
að Paul McCartney hafi beitt eig-

inkonu sína sálugu ofbeldi og
verið fauti í hjónabandi. Paul hafi
síðan haldið þeirri hegðun áfram
þegar hann giftist Mills.
Peter Cox, gamall vinur Lindu,
er með spólurnar í sinni vörslu
en hann og Paul elduðu grátt silfur á sínum tíma og hefur Cox haft
horn í síðu bítilsins frá því að
hann kynntist honum fyrst. Samkvæmt heimildarmanni breska
götublaðsins Daily Mirror er
Heather sögð leita allra leiða til
að fá spólurnar eða afrit af þeim
enda styðji þær við málið hjá
henni. „Heather trúir því að uppljóstranir hennar um hjónabandið eigi eftir að koma heimsbyggðinni í opna skjöldu,“ er haft eftir
heimildarmanni í Daily Mirror.

Ekki er tekið út með sældinni að halda fjölskyldulífinu gangandi í kvikmyndaborginni Hollywood. Enn
erfiðara virðist vera fyrir
leikkonur að halda hjónabandinu réttum megin við
línuna eftir að þeim hefur
hlotnast æðstu verðlaun
kvikmyndaakademíunnar,
Óskarinn.
Svo virðist sem einhver bölvun hafi
verið lögð á hjónaband þeirra leikkvenna sem hljóta styttuna góðu
því á undanförnum tíu árum hafa
sex leikkonur ákveðið að skilja að
skiptum við eiginmenn sína. Einhverjum kann það að koma þannig
fyrir sjónir að leikararnir sem þær
eru giftar þoli illa þá athygli sem
spúsur þeirra fá og ákveði því að
skipta um kvonfang til að ná athyglinni aftur.
Mörgum brá í brún þegar tilkynnt var að Reese Witherspoon og
Ryan Philippe ætluðu að skilja eftir
að leikkonan komst á snoðir um
framhjáhald mannsins síns á tökustað í Ástralíu. Aldrei þessu vant
gæti skilnaðurinn orðið henni dýrkeyptur því hjónakornin fyrrverandi skrifuðu ekki undir neinn
kaupmála en Witherspoon er hæstlaunaða leikkona Hollywood og
komast laun Philippe ekki í hálfkvisti við þær upphæðir sem Óskarsverðlaunaleikkonan fær fyrir
hverja mynd.
Helen Hunt reið fyrst á vaðið en
hún fékk Óskar frænda fyrir hlutverk sitt í As Good as it Gets árið
1998. Hunt giftist manni sínum
Hank Azaria ári seinna en hjónabandið entist ekki árið, þau skildu
árið 2000, aðeins tveimur árum
eftir að styttan góða fékk sinn stað
á hillu fyrir ofan arineldinn.
Bölvunin var hins vegar lögð á
verðlaunin árið 1999 þegar Gwyn-
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SKILDU SKÎMMU EFTIR AÈ LEIKKONAN
FAGNAÈI SIGRI FYRIR LEIK SINN Å !S 'OOD AS
IT 'ETS

34). %.4)34 %++) (JËNABAND (ILARY 3WANK OG #HAD ,OWE ÖOLDI EKKI Ö¹ MIKLU

ATHYGLI SEM FYLGDI «SKARSVERÈLAUNUM LEIKKONUNNAR

6),$) &2%+!2 4®+5-!.. *ULIA 2OBERTS

FÁKK «SKARINN FYRIR HLUTVERK SITT Å %RIN
"ROCKOVICH OG SLEIT SAMVISTUM VIÈ
"ENJAMIN "RATT AÈEINS H¹LFU ¹RI EFTIR
STËRU STUNDINA Å +ODAK HÎLLINNI

eth Paltrow grét úr sér augun eftir
að hafa verið útnefnd sem besta
leikkonan í aðalhlutverki í kvikmyndinni Shakespeare in Love. Viti
menn, hún þakkaði að sjálfsðgðu
unnusta sínum Ben Affleck fyrir
stuðninginn en þau kynntust við
gerð myndarinnar. Skömmu síðar
hættu þau saman enda var þá ferill
Affleck á hraðri niðurleið og hann
þurfti að koma sér í umræðuna á ný
með nýrrri konu. Tveimur árum
síðar mætti Julia Roberts með
Benjamin Bratt í Kodak-höllina,
hirti gripinn fyrir Erin Brockovich
og hálfu ári síðar var ævintýrið úti.
Ekki tók betra við að ári þegar
Halle Berry var kysst blautum
kossi af Adrian Brody en hún fékk
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LÅFSFÅKN EIGINMANNSINS %RICS "ENNET OG SKILDI VIÈ HANN ÖREMUR ¹RUM EFTIR AÈ STYTTAN
GËÈA KOM Å HÒS
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2EESE 7ITHERSPOON KOMST Å TÎLVUPËST
INN HJ¹ MANNI SÅNUM OG UPPGÎTVAÈI
SÁR TIL MIKILLAR SKELFINGAR AÈ HANN V¾RI
¹STFANGINN AF ANNARRI KONU

þá Óskarinn fyrir Monster´s Ball.
Berry hafði lengi stutt við bakið á
manni sínum Eric Bennet sem var
yfirlýstur kynlífsfíkill en honum
virtist ganga illa að venja sig af
fíkninni og þau skildu þremur árum
síðar, bölvunin virtist hins vegar
vera í rénun.
Hún blossaði þó aftur upp í fyrra
þegar leikkonan Hilary Swank hlaut
Óskarinn fyrir leik sinn í kvikmyndinni Million Dollar Baby eftir Clint
Eastwood. Eitthvað hafði greinilega
gengið á hjá henni og eiginmanninum Chad Lowe því þau tilkynntu
nýlega að hjónabandinu væri lokið.
Reese Witherspoon hefur því núna
sannað tilveru Óskarsbölvunarinnar, að engin leikkona skyldi ganga
gift upp sviðið í Kodak-höllinni
þegar tilkynnt verður um hver sé
sú besta í bransanum.

¥ +!34,*«3) &*®,-)¨,!..! 3AMBAND
'WYNETH 0ALTROW OG "EN !FFLECK VAKTI
MIKLA ATHYGLI EN ÖAU KYNNTUST VIÈ GERÈ
MYNDARINNAR 3HAKESPEARE IN ,OVE
SAMBANDIÈ STËÈST HINS VEGAR EKKI «SK
ARSBÎLVUNINA
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SIG EKKI VANTA Å "ORGARLEIKHÒSIÈ
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HILDUR OG 'ÅSLI FYLGDUST MEÈ 2EGÅNU Å
"ORGARLEIKHÒSINU

Fögnuðu plötu Regínu Óskar
Söngkonan Regína Ósk hélt vel
heppnaða útgáfutónleika á nýja
sviði Borgarleikhússins á miðvikudagskvöld. Var hún þar að
kynna sína nýjustu plötu, Í Djúpum dal, þar sem hún naut m.a.
aðstoðar Barða Jóhannssonar.
Margt var um manninn á tónleikunum og virtust gestirnir
kunna vel að meta frammistöðu
Regínu Óskar.
Platan hennar hefur farið mjög
vel af stað í sölu og kom sterk inn
í sjötta sæti Tónlistans sína fyrstu
viku á lista. Lagið Allt í himnalagi
hefur jafnframt verið mikið spilað
í útvarpi.

3+9,$-%..)  4«.,%)+5- &R¹ VINSTRI
(ILDUR 3IGURBJARTSDËTTIR AMMA 2EGÅNU
(ILDUR SYSTIR 2EGÅNU SRÒN ,ILJA FR¾NKA
HENNAR OG «LÎF ,ILJA MËÈURSYSTIR SÎNG
KONUNNAR
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BLËMVÎND ¹ TËNLEIKANA -ARÅA AMMA +ARENAR OG 'UÈNÕ MAMMA HENNAR STANDA
VIÈ HLIÈ HENNAR
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Opið virka daga 10 – 18 og laugard. 11 - 16

Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550. Akureyri Strandgata 3 S. 464-4450.
Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322. Aðrir sölustaðir: Ísafjörður Hafnarbúðin S. 456-3245.
Reyðarfjörður Molinn S. 474-1400. Höfn H. Hafnarbraut 34 S. 478-2216

45 þúsund gestir

Topp5.is

“Ein fyndnasta
gamanmynd ársins”
HJ - MBL

M.M.J kvikmyndir.com

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

EMPIRE

"...groddalegur og beinskeyttur húmor...
þannig að maður ælir nánast af hlátri"
ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON - FRÉTTABLAÐIÐ
L.I.B. Topp5.is

Ég set Borat í raðir fyndnustu mynda sem ég hef séð.
Borat er tvímælalaust fyndnasta mynd ársins,
ef ekki sú frumlegasta.
VIGNIR JÓN VIGNISSON - TOPP5.IS

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

SÍMI 564 0000
BORAT
FEARLESS
MÝRIN
SÝND Í LÚXUS
DEVIL WEARS PRADA
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL TAL
GRETTIR 2 ÍSL TAL

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 4, 6, 8, 10 og 12 B.I. 12 ÁRA
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. 8 og 10.20
kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 12 og 1.40

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, 8.30 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

BORAT
MÝRIN

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

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu
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+ATIE (OLMES OG "ROOKE 3HIELDS
ERU NÒ ORÈNAR BESTU VINKONUR ÖË
ËLÅKLEGT MEGI ÖYKJA EFTIR STRÅÈIÈ SEM
GEISAÈI MILLI 3HIELDS OG 4OM #RUISE
EFTIR UMM¾LI HANS UM F¾ÈINGAR
ÖUNGLYNDI 3HIELDS %FTIR
AÈ 4OM BAÈST AFSÎKUN
AR Å ¹GÒST SÅÈASTLIÈNUM
HAFA LEIKKONURNAR
TV¾R SMOLLIÈ SAMAN
EN 3HIELDS F¾DDI
SEINNA BARN SITT ¹
SAMA DEGI OG 3URI
LITLA #RUISE KOM Å
HEIMINN 3HIELD
SAGÈI UM VIN
¹TTUNA AÈ MAÈUR
G¾TI ALDREI
VITAÈ HVORT
LÅFIÈ LEIDDI FËLK
SAMAN

Keppt í skyrglímu
Fyrsta Íslandsmótið í skyrglímu fer
fram á skemmtistaðnum Pravda á
laugardag. Sigurvegarinn í kvennaflokki fær í sinn hlut tvær nætur
með morgunverði á Hótel Venus,
tíu tíma ljósakort, út að borða fyrir
tvo, tíu þúsund króna inneign fyrir
skóm og klippingu. Íslandsmeistarinn í karlaflokki fær nýjustu plötu
Hildar Völu, Lalala. Með þessum
mismun segjast aðstandendur vilja

jafna áralangan ójöfnuð kynjanna
er snýr að launum og verðlaunafé.
Bjóða þeir Geir Þorsteinssyni,
framkvæmdastjóra KSÍ, og Eggerti
Magnússyni, formanni KSÍ, að taka
þátt í karlaflokknum.
Hljómsveitin Brain Police mun
troða upp auk þess sem boðið verður upp á tískusýningu. Hægt er að
skrá sig í Íslandsmótið í skyrglímu
á skyrglima@xid977.is.

"2!). 0/,)#% 2OKKSVEITIN "RAIN 0OLICE TREÈUR UPP ¹ ¥SLANDSMËTINU Å SKYRGLÅMU

"®2. +VIKMYNDIN "ÎRN ER TILNEFND TIL ¹TTA %DDUVERÈLAUNA

Börn hlutskörpust
Kvikmyndin Börn hlaut alls átta
tilnefningar til Eddu-verðlaunanna, sem verða afhent við hátíðlega athöfn þann 19. nóvember á
hótel Nordica.
Var hún m.a. tilnefnd sem besta
myndin og fyrir frammistöðu
þeirra Gísla Arnar Garðarssonar,
Nínu Daggar Filippusdóttur og
Ólafs Darra Ólafssonar í aðalhlutverkum. Einnig var Ragnar Bragason tilnefndur sem besti leikstjórinn.
Aðrar myndir sem voru til-

nefndar í flokknum kvikmynd ársins voru Mýrin og Blóðbönd. Fékk
Mýrin alls fimm tilnefningar en
Blóðbönd fjórar.
Í flokknum sjónvarpsþáttur
ársins voru fimm þættir tilnefndir: Fyrstu skrefin, Græna herbergið, Innlit/Útlit, Kompás og
Sjálfstætt fólk og í flokknum leikið sjónvarpsefni: Allir litir hafsins
eru kaldir, Sigtið og Stelpurnar og
í flokknum skemmtiþáttur ársins
voru tilnefndir þáttur Jóns Ólafsonar, KF Nörd og Strákarnir.

Brjálæðislega fyndinn Borat
;+6)+-9.$)2=
5-&*®,,5.

10%
vaxtaauki!

Sjónvarpsmaðurinn Borat Sagdiyev
frá Kasakstan er hugarfóstur
breska leikarans Sacha Baron
Cohen sem er einna þekktastur sem
fyrirbærið Ali G. Borat átti góða
spretti í sjónvarpsþáttum Ali G þar
sem hann kom að grandvaralausum
viðmælendum sínum úr óvæntum
áttum og sló þá út af laginu með
kjánalegum spurningum sem hann
bar fram af barnslegri einlægni
útlendings í framandi landi.
Þessi viðtalstækni sem er einnig
eitt höfuðeinkenni Ali G skilar sér
oft í því að viðmælendurnir missa
andlitið, afhjúpa sig og segja miklu
meira um sjálfa sig en þeir ætla sér
þegar þeir reyna að bregðast við
spurningum sem eru gersamlega
út úr kú samanborið við staðlaða
nálgun sjónvarpsspyrla á viðmælendur sína.
Borat sló í gegn í þáttum Ali G
og fær nú að njóta sín í heilli bíómynd sem hann stendur fullkomlega undir. Fígúran var iðulega
drepfyndin í sjónvarpinu en hér
nær Baron Cohen nýjum hæðum og
Borat hefur aldrei verið betri en nú
þegar hann ferðast um Bandaríkin
með tökuvélina til þess að gera

fræðsluþátt um heimsveldið.
Borat er rétt kominn til Bandaríkjanna þegar hann sér Pamelu
Anderson í sjónvarpinu og fellir
strax hug til hennar. Vinnuferðin
verður því að leit Borats að ástinni
en hann leggur allt undir til þess að
ná fundum sílíkongyðjunnar þar
sem hann hefur ákveðið að biðja
hennar, eða öllu heldur slá eign
sinni á hana, eins og þeir gera í
Kasakstan.
Á ferð sinni tekur Borat Bandaríkjamenn tali og reynir að komast
nær kjarna þjóðarsálarinnar og þó
allt lendi í handaskolum hjá honum
og viðmælendur hafi takmarka þolinmæði gagnvart honum þá tekst
honum ætlunarverkið með ansi vel.
Borat er gersneiddur alltri pólitískri rétthugsun í nálgun sinni á
viðfangsefnum og viðmælendum
og myndin er sniðin til þess að
hneyksla og stuða. Það er að segja
þá sem eru blindaðir af heilagri
vandlætingu hvað allt það varðar
sem er skoplegt í lífinu.
Kasakstan, konur og gyðingar
eru í röðum þeirra sem Borat fer
niðrandi orðum um en það er þó
varla hægt að tala um allt þetta fólk
sem fórnarlömb. Tilgangurinn
helgar meðalið og það eru fyrst og
fremst Bandaríkjamenn sem fá að

+!4% 7).3,%4 (ËTAÈI BRESKUM FJÎLMIÈL
UM AÈ TAKA FRAM HNÅFINN EF ÖEIR MYNDU
¹SAKA HANA UM AÈ VERA LÁLEGA MËÈUR
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kenna á beittu háðinu en sumir viðmælenda Borats hljóta að hafa
íhugað það alvarlega að láta sig
hverfa af yfirborði jarðar eftir að
hafa afhjúpað fordóma sína og
heimsku í samtölum við hann.
Viðbrögð viðmælenda Borats,
fíflagangurinn í honum og persónan í sjálfu sér gera Borat að einni
fyndnustu gamanmynd síðari ára.
Hvert geggjaða atriðið rekur annað
í gegnum alla myndina sem er svo
fyndin að maður nánast ælir af
hlátri þegar mest gengur á. Þá er
þessi mynd gædd þeirri náttúru að
mann langar til þess að sjá hana
umsvifalaust aftur þar sem maður
man innan við helminginn af því
sem fyrir augu bar þar sem heilastarfsemin hreinlega lamast í
verstu hláturrokunum.
¶ËRARINN ¶ËRARINSSON

Hótar blaðamönnum
Breska leikkonan Kate Winslet
hefur hótað bresku slúðurblöðum
því, ef þeir segja hana vera lélega
móður aftur, að taka fram hnífinn
eins og hún orðar það.
Skömmu eftir skilnað Winslet
og Jims Threapleton árið 2000,
héldu fjölmiðlar því fram að hún
væri léleg móðir þar sem hún
skildi stelpuna sína eftir hjá
Threapleton eftir skilnaðinn. „Þið
megið segja hvað sem er vont um
mig en þegar þið ásakið mig um að
vera léleg móðir þá verð ég meira
reið en sár,“ segir Winslet við
breska fjölmiðla þegar hún sendi
þeim tóninn.

www.haskolabio.is
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Eruð þið tilbúin fyrir eina
fyndnustu mynd allra tíma ?

Varðveitt líf mitt
fyrir ógnum óvinarins
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ROLLING STONE

H.J. / MBL

ARTINS

V.J.V. TOPP5.IS

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Frá handritshöfundi „Million Dollar Baby” og „Crash”

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.

Sýnd í SAMbíóunum Kringlunni og Keflavík

SJÁIÐ EINA BESTU MYND ÁRSINS. BETRI LEIKHÓPUR
HEFUR EKKI SÉST Í KVIKMYND Í LANGAN TÍM.

Vel gerð og rómantísk með þeim Zach Braff („Scrubs“,
„Garden State”), Rachel Bilson („O.C.” þættirnir) oﬂ.

BÖRN
KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

Stórmynd sem lætur engan ónsnortin.

SÝND MEÐ Í
Frá leikstjóra “The Fugitive”

Jackass number two

Ekki missa af kraftmestu spennumynd ársins.

THE DEPARTED
THE DEPARTED VIP
THE LAST KISS
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal
BARNYARD M/- Ensku tal

/ ÁLFABAKKA

MÝRIN
kl. 5 - 7 - 9 - 10:30 B.i. 12
THE LAST KISS
kl. 5:30 - 8 - 11:10 B.i.12
THE DEPARTED
kl. 6 - 9
B.i. 16
WORLD TRADE CENTER kl. 10:30
B.i. 12

kl. 8
kl. 4 - 8
kl. 4

B.i. 12
B.i. 12
Leyfð

Munið afsláttinn

BORAT
THE DEPARTED
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
THE GUARDIAN
MATERIAL GIRLS
BEERFEST

kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10:45
kl. 4
kl. 10
kl. 4 - 6 - 8
kl. 6

kl. 5:50
kl. engin sýn
kl. 8

B.i. 12
Leyfð
B.i.12

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI

kl. 5:45 - 7 - 8:45 - 10:10 - 10:30 B.i. 16 THE GUARDIAN
kl. 5:45 - 8:45
JACKASS NUMBER TWO
B.i.12 ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal
kl. 3:30 - 5:45 - 8 - 10:30
kl. 4 - 6
Leyfð
kl. 6 - 10:10
Leyfð

THE QUEEN
AN INCONVENIENT TRUTH
BÖRN

B.i. 12
B.i. 16
Leyfð
B.i. 12

/ KEFLAVÍK
BORAT
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
THE DEPARTED
MÝRIN

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6
kl. 10:10
kl. 8

Leyfð
B.i. 12

B.i. 12
Leyfð
B.i. 16
B.i. 12

/ AKUREYRI
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 6
THE DEPARTED
kl. 8 - 10:40
MATERIAL GIRLS
kl. 6
THE GUARDIAN
kl. 8
JACKASS NUMBER TWO kl. 10:30

Leyfð
B.i. 16
Leyfð
B.i. 12
B.i. 12

Munið afsláttinn
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.Ò BEINAST ALLRA AUGU Å
(OLLYWOOD AÈ 2YAN 0HILLIPPE
OG 2EESE 7ITHERSPOON SEM
TILKYNNTU NÕVERIÈ AÈ ÖAU
HYGÈUST SLÅTA SAMVISTUM
2EESE ER NÒ SÎGÈ HAFA R¹ÈIÈ
SKILNAÈARLÎGFR¾ÈINGINN 2OBERT
+AUFMAN SEM HEFUR MEÈAL

ANNARS AÈSTOÈAÈ *ENNIFER !NISTON
OG ,ISU -ARIE 0RESLEY (ÒN MUN
V¾NTANLEGA ÖURFA ¹ KRÎFTUM
+AUFMANS AÈ HALDA ÖVÅ FRÁTTIR
HERMA AÈ PARIÈ HAFI EKKI
GERT MEÈ SÁR KAUPM¹LA FYRIR
BRÒÈKAUPIÈ 3KILNAÈURINN
G¾TI ÖVÅ FARIÈ ILLA MEÈ 2EESE

EN HÒN ÖÁNAR UM  MILLJËNIR
DOLLARA FYRIR HVERJA MYND SÅNA ¹
MEÈAN 2YAN 0HILLIPPE TEKUR AÈEINS
UM   MILLJËNIR FYRIR STÎRF SÅN %NN
HEFUR ÖË EKKI KOMIÈ TIL ¹TAKA OG ER
PARIÈ SAGT REYNA AÈ GERA UPP M¹LIN
Å GËÈU VEGNA BARNANNA ®VU OG
$EACON

!LEC "ALDWIN KREFST ÖESS NÒ AÈ
RÎDD HANS VERÈI FJARL¾GÈ ÒR
V¾NTANLEGRI HEIMILDAMYND
UM PËLITÅSKAN FERIL !RNOLDS
3CHWARZENEGGER ,EIKARINN
SETTI LÎGFR¾ÈINGA SÅNA Å M¹LIÈ
EFTIR AÈ HANN KOMST AÈ ÖVÅ AÈ
RÎDD HANS YRÈI KLIPPT SAMAN

VIÈ MYNDIR AF SAMKOMUM
NASISTA Å ¶ÕSKALANDI !LEC SEGIR
3CHWARZENEGGER EIGA ÖAÈ
SKILIÈ AÈ KOMIÈ SÁ FRAM VIÈ
HANN AF VIRÈINGU OG FINNST
NASISTAMYNDIRNAR VERA AÈ
GANGA YFIR STRIKIÈ
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 "IRGIR LÁK VEL Å G¾R OG (EIÈAR B¾TTI SIG
"IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON KYLFINGUR ÒR '+' OG
(EIÈAR $AVÅÈ "RAGASON KYLFINGUR ÒR +ILI ERU ÖESSA
DAGANA AÈ TAKA Ö¹TT Å ÎÈRU STIGI ÒRTÎKUMËTSINS FYRIR
%VRËPUMËTARÎÈINA Å GOLFI %FTIR TVO KEPPNISDAGA ER "IRGIR
,EIFUR ¹ SAMTALS FJËRUM HÎGGUM UNDIR PARI VALLARINS "IRGIR
,EIFUR LÁK VEL Å G¾R ÖEGAR HANN LÁK ¹ TVEIMUR HÎGGUM
UNDIR PARI FÁKK TVO FUGLA OG PARAÈI SEXT¹N HOLUR (EIÈAR
$AVÅÈ BYRJAÈI ILLA OG LÁK FYRSTA DAGINN ¹ FJËRUM HÎGGUM
YFIR PARI (EIÈAR $AVÅÈ LÁK ÖË MUN
BETUR Å G¾R OG B¾TTI SIG UM ÖRJÒ
HÎGG LÁK ¹ EINU HÎGGI YFIR PARI
OG ER ÖVÅ SAMTALS ¹ TVEIMUR
HÎGGUM YFIR PARI -ËTIÈ FER FRAM
¹ 3P¹NI EN ÖEIR FÁLAGAR ERU ÖË
EKKI AÈ KEPPA ¹ SÎMU VÎLLUM

SPORT FRETTABLADIDIS
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Man ekkert eftir að hafa skorað þessi stig
«H¾TT ER AÈ SEGJA AÈ ,OGI 'UNNARSSON HAFI FARIÈ ¹ KOSTUM
ÖEGAR LIÈ HANS 4O0O SIGRAÈI %SPOON (ONKA Å FRAMLENGDUM
LEIK   Å FINNSKU DEILDINNI ¹ MIÈVIKUDAGSKVÎLDIÈ ,OGI
SKORAÈI  STIG Å LEIKNUM SEM ER ÖAÈ MESTA SEM LEIKMAÈ
UR HEFUR SKORAÈ Å EINUM LEIK Å FINNSKU DEILDINNI Å VETUR EN
,OGI ¹TTI SJ¹LFUR GAMLA METIÈ ÖEGAR HANN SKORAÈI  STIG
FYRR ¹ TÅMABILINU %KKI NËG MEÈ ÖAÈ HELDUR SKORAÈI ,OGI
 AF ÖESSUM  STIGUM Å FRAMLENGINGUNNI SEM FËR  
FYRIR 4O0O ,OGI SKORAÈI SEM SAGT ÎLL STIG 4O0O NEMA TVÎ Å
FRAMLENGINGUNNI
b¶ETTA VAR NÒ MEIRI LEIKURINN (ONKA ER EITT FR¾GASTA FINNSKA
LIÈIÈ OG ER MJÎG STERKT LIÈ OG (ONKA ER FR¹ B¾ SEM ER BARA
Å TÅU MÅNÒTNA KEYRSLU FR¹ (ELSINKI ¶ANNIG AÈ ÖAÈ VAR SVONA
+EFLAVÅK .JARÈVÅK STEMNING Å ÖESSUM LEIK N¹GRANNASLAGUR 6IÈ
LENTUM UNDIR   ÖANNIG AÈ ÒTLITIÈ VAR EKKI GOTT 6IÈ N¹ÈUM
SVO AÈ RÅFA OKKUR UPP OG LEIKURINN FËR Å FRAMLENGINGU ÖAR
SEM VIÈ UNNUM m SAGÈI ,OGI EN EINS OG ¹ÈUR SAGÈI SKORAÈI
HANN  AF  STIGUM 4O0O Å FRAMLENGINGUNNI ¶AÈ SKAL TEKIÈ

FRAM AÈ FRAMLENGING Å KÎRFUBOLTA ER EINUNGIS FIMM MÅNÒTUR
b¡G TRÒÈI VARLA AÈ ÁG HEFÈI SKORAÈ SVONA MIKIÈ Å FRAMLENGING
UNNI ÖEGAR ÁG LAS ÖAÈ ¡G ÖURFTI AÈ SKOÈA ÖAÈ ¹ TÎLFR¾ÈI
SÅÈU ¹ NETINU ÁG MAN EKKERT EFTIR ÖESSUM STIGUM ¶AÈ ERU
SVO MIKIL L¾TI Å KRINGUM MANN Å ÖESSUM LEIKJUM OG ÁG
ÖARF AÈ SJ¹ ÖETTA ¹ MYNDBANDI AFTUR m SAGÈI ,OGI SEM
¹TTI VART ORÈ TIL AÈ LÕSA SKEMMTANAGILDI LEIKSINS
-ARGIR ¥SLENDINGAR ERU BÒSETTIR Å (ELSINKI EN ÖAÈAN
ER 4O0O LIÈIÈ OG ÅSLENSKA SENDIR¹ÈIÈ ¹KVAÈ AÈ BJËÈA
¥SLENDINGUM ¹ LEIK MEÈ 4O0O ¹ DÎGUNUM b&ORMAÈUR
¥SLENDINGAFÁLAGSINS HÁRNA TJ¹ÈI MÁR AÈ ÖAÈ HEFÈI VERIÈ
GEFIÈ FRÅ Å ÅSLENSKUM SKËLA HÁR Å (ELSINKI ÖEGAR S¹ LEIKUR
VAR SVO KRAKKARNIR K¾MUST ¹ LEIKINN 3ENDIHERRA ¥SLANDS
VAR HEIÈURSGESTUR ¹ ÖESSUM LEIK EN REYNDAR VAR ÖETTA
EKKI GËÈUR LEIKUR 6IÈ TÎPUÈUM OG ÁG ¹TTI SENNILEGA MINN
SLAKASTA LEIK m SAGÈI ,OGI

(¾TTI SÎKUM ËTTA VIÈ ÖJ¹LFARANN
Faðir níu ára stúlku, sem æfði fimleika hjá Björk, segir dóttur sína hafa hætt að æfa fimleika þar sem hún
var hrædd við þjálfarann. Hann segir þjálfarann hafa beitt dóttur sína andlegu ofbeldi. Þjálfarinn sem um
ræðir heitir Cezar Crist Stoica og er frá Rúmeníu og er ekki sá sami og var sakaður um harðræði í vikunni.

!2.!2 3)'52¨33/. 3PILAR VEL MEÈ

FÁLAGA SÅNUM Å TVÅLIÈALEIK ÖESSA DAGANA
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

!RNAR OG FÁLAGI HANS

Komnir í fjögurra liða úrslit
4%..)3 Tennisspilarinn Arnar

Sigurðsson keppir þessa dagana á
móti í Mexíkó, bæði í einliða- og
tvíliðaleik. Í 32 manna úrslitum í
einliðaleik mætti Arnar Ítalanum
Marco Pedrini og tapaði í tveimur
settum, 6-4 og 6-2.
Arnar leikur með félaga sínum
Birni Monroe frá Bahamaeyjum í
tvíliðaleik á mótinu. Þeir félagar
unnu Michael Johnson frá
Bandaríkjunum og Sven Swinnen
frá Svíþjóð í 16 liða úrslitum og í
8 liða úrslitum unnu þeir félagar
austurrískt par.
Arnar og Monroe eru því
komnir í 4 liða úrslit og mæta þar
tveimur heimamönnum sem fyrir
mótið voru álitnir vera næstbesta
par mótsins í tvíliðaleik.
DSD

%GGERT -AGNÒSSON

Hættir ef kaupin
ganga eftir
&«4"/,4) Eggert Magnússon mun

hætta sem formaður KSÍ og í
framkvæmdanefnd UEFA ef
áform hans um að kaupa meirihluta hlutabréfa í West Ham
ganga eftir. Þetta staðfesti
talsmaður hans í enskum
fjölmiðlum í gær.
Sömu miðlar herma þó að
íranski auðjöfurinn Kia Joorabchian sé nær því að festa kaup á
klúbbnum.
ES¹

kannski bara skipta um hóp, þú
kannski ekki nógu góð“ segir hann
við hana meðal annars.

&)-,%)+!2 Þórir Gunnarsson, faðir

níu ára stúlku sem æfði hjá fimleikafélaginu Björk, segir rúmenska þjálfarann Cezar Crist Stoica hafa beitt dóttur sína andlegu
ofbeldi sem hafi leitt til þess að
hún hætti að æfa fimleika fyrir
rétt rúmum tveimur vikum. Stúlkan var þá búin að æfa í þrjú ár hjá
félaginu og hafði gaman af.
Faðirinn segir að Stoica hafi
ekki beitt dóttur sína líkamlegu
ofbeldi, líkt og kollegi hans hjá
fimleikafélaginu Björk, Dzmitry
Varonin, er sakaður um. Þórir segist hafa kvartað formlega yfir
þjálfunaðferðum Stoica við yfirþjálfara félagsins, Hörpu Óskarsdóttur, án árangurs.

%KKI VON ¹ SLÅKRI HÎRKU
„Síðastliðið vor var ákveðið að
skipta upp hópi dóttur minnar og
stelpurnar sem voru taldar skara
fram úr voru settar í þjálfun hjá
Cezar. Dóttir mín var í þeim hópi
og hún hafði verið mjög ánægð í
fimleikum fram að þessum tíma.
Við gerðum okkur grein fyrir því
að æfingarnar yrðu erfiðari, en
þeirri hörku sem var beitt var
ekki eitthvað sem við áttum von
á,“ sagði Þórir við Fréttablaðið en
hann er langt frá því að vera hrifinn af þjálfunaraðferðum Rúmenans.
„Cezar
flokkar
stelpurnar
niður. Hampar þessum bestu í
hópnum en hinar sem eru síðri fá
að finna fyrir því hjá honum og
hann hreytir í þær ónotum.
Ef ég tek eitt dæmi þá setur
hann þeim fyrir ákveðna æfingu
og ef þær eru lengi rakkar hann
þær niður. Hann gerir lítið úr þeim
og gefur þeim einkunn alveg niður
í núll fyrir framan hópinn. Svo
grettir hann sig framan í þær og
er ógnandi í framkomu sinni við

!.$,%'4 /&"%,$) ¥ &)-,%)+5- &AÈIR NÅU ¹RA STÒLKU HJ¹ FIMLEIKAFÁLAGINU "JÎRK SEGIR

AÈ DËTTIR SÅN HAFI VERIÈ BEITT ANDLEGU OFBELDI AF RÒMENSKUM ÖJ¹LFARA HJ¹ FÁLAGINU
-YNDIN ER ERLEND OG TENGIST FRÁTTINNI EKKI ¹ NOKKURN H¹TT
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stelpurnar.“
Fyrir nokkrum vikum síðan
sendi Þórir bréf til Hörpu Óskarsdóttur yfirþjálfara þar sem hann
kvartaði yfir þjálfunaraðferðum
Stoica. Ástæðan var sú að dóttir
hans var farin að kvarta ítrekað
yfir því hvernig þjálfarinn kom
fram við hana og þá aðallega
hvernig hann talaði til hennar.
„Það getur verið að þessar
þjálfunaraðferðir virki úti í Rúmeníu en samfélagið hérna sam-

þykkir ekki svona hegðun. Þess
vegna sendi ég Hörpu tölvupóst
og spurði af hverju þjálfarinn léti
svona við dóttur mína, hvort það
væri vegna þess að hún væri ekki
nógu góð í hópinn. Ef svo væri, af
hverju hún væri þá ekki færð í
annan hóp.
Næst þegar dóttir mín kemur á
æfingu var búið að fara með kvörtunina í Cezar og hann sagði henni
hvert innihald bréfsins var en ég
hafði ekki sagt henni frá því. „Þú

$AUÈHR¾DD VIÈ ÖJ¹LFARANN
Þarna átti sér líka stað ákveðinn trúnaðarbrestur því ég ætlaðist ekki til að Harpa færi með
málið í Cezar og hvað þá að hann
færi með þetta í barnið. Ég er
mjög ósáttur við þennan leka og
að hann hafi látið kvörtun mína
bitna á barninu. Eftir þessa uppákomu neitaði hún að fara aftur á
æfingu,“ sagði Þórir alvarlegur en
málið hefur komið illa við dóttur
hans.
„Hún er dauðhrædd við Stoica
og vill ekki fara í annan hóp af ótta
við að rekast á hann.“
Þórir segist hafa rætt við fjóra
þjálfara hjá félaginu um Stoica og
ein þeirra tjáði honum að haldinn
hefði verið sérstakur fundur hjá
meistaraflokknum vegna slæmra
samskipta þeirra við þjálfarann
en stúlkurnar í meistaraflokknum
eru einnig hræddar við Rúmenann
eftir því sem Þórir segir.
Þórir segir einnig að annar
þjálfari hjá félaginu hafi sagt sér
að félagið væri í vandræðum með
Stoica og Varonin. „Þá sérstaklega
Stoica. Það er víst búið að margræða við hann en hann breytir
samt ekki um viðhorf eða þjálfunaraðferðir.“
Þórir hefur beðið um fund með
Hörpu Óskarsdóttur yfirþjálfara
en ekki fengið. Hann vill að dóttir
sín verði beðin afsökunar á því
hvernig Stoica hafi komið fram
við hana.
Kollegi Stoica hjá Björk, Dzmitry Varonin, var á dögunum sakaður um líkamlegt ofbeldi gegn átta
ára stúlkum en Þórir segir ekkert
slíkt vera uppi á teningnum í þessu
tilviki.
HENRY FRETTABLADIDIS

4VEIR LIÈSFÁLAGAR (ANNESAR ¶ 3IGURÈSSONAR SLËGUST ¹ ¾FINGU MEÈ "RÎNDBY )&

Ágætt að það sé skap í mönnum
'KÚMOJSo4LBMMBHSÓNVS
ÓEBHLM
(SBGBSWPHTCÞBSPHB§SJS'KÚMOJTNFOO
4UØSMFJLVSÓLWÚME.UVNÚMMÓ
¶¢SØUUBNJ§TUÚ§JOBWJ§%BMIÞT
PHIWFUKVNPLLBSNFOOUJMTJHVST
7J§¢VSGVNZLLBSTUV§OJOH

&«4"/,4) Tveir leikmenn danska
stórliðsins Bröndby lentu í slagsmálum á æfingu liðsins á miðvikudaginn. Með liðinu leikur íslenski
framherjinn Hannes Þorsteinn
Sigurðsson en gengi liðsins á
þessu tímabili hefur ekki verið
sem skyldi. Liðið er sem stendur í
sjöunda sæti dönsku deildarinnar.
Leikmennirnir sem um ræðir
eru varnarmennirnir Thomas
Rytter og Adam Eckersley en þeir
eru báðir byrjunarliðsmenn hjá
félaginu.
Fréttablaðið náði tali af Hannesi og spurði hann um málið. „Það
voru smá átök á milli leikmanna.
Þetta er bara eins og gengur og
gerist, það sýður stundum upp úr.
Það er þó ágætt að það sé eitthvert
skap í mönnum. Það má auðvitað
ekki fara út í svona vitleysu, að
menn séu að slást, en það voru
allir vinir eftir æfinguna.“

Bröndby er einn af stærstu
klúbbum Danmerkur og gengi
liðsins hingað til hefur því valdið
miklum vonbrigðum. „Auðvitað
hlýtur það að sitja í mönnum þegar
gengi liðsins er svona slæmt en
við verðum bara að gera eitthvað í
því en ekki að vera með einhver
læti inni á vellinum. Blöðin hérna
úti leika sér líka svolítið að því að
gera meira úr þessu en efni stóðu
til. Þegar illa gengur finnst blöðunum gaman að velta upp öllum
neikvæðu hlutunum í kringum
félagið. Við verðum bara að leyfa
þeim að gera það,“ bætti Hannes
við.
Hannes missti af æfingunni
vegna meiðsla. „Ég tognaði smávegis aftan í læri í síðasta leik.
Ætli ég verði ekki frá í tvær eða
þrjár vikur en ég reikna ekki með
að það verði lengur en það.“
Það er því ljóst að Hannes miss-

(!..%3 ¶ 3)'52¨33/. -ISSTI AF ¾FING

UNNI ÖEGAR SLAGSM¹LIN ¹TTU SÁR STAÈ
VEGNA MEIÈSLA
&2¡44!",!¨)¨$!.¥%,

ir af stórleik tímabilsins í dönsku
deildinni því á sunnudaginn heimsækir Bröndby erkifjendurna í FC
Kaupmannahöfn, en þeir síðarnefndu báru sigurorð á Manchester United á miðvikudaginn.
DSD
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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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(ETJULEG BAR¹TTA EKKI NËG
!4,) 6)¨!2 '¾TI VERIÈ ¹ FÎRUM FR¹ &(
&2¡44!",!¨)¨% «,

!TLI 6IÈAR "JÎRNSSON

Ekki með tilboð frá FH
&«4"/,4) Atli Viðar Björnsson,
leikmaður FH, verður að óbreyttu
samningslaus um áramótin er
samningur hans við FH rennur út.
Ólafur Jóhannsson, þjálfari FH,
hefur látið hafa eftir sér að FH
hafi gert Atla nýtt tilboð en hann
segir það rangt.
„Það er ekki rétt, ég hef ekki
fengið tilboð og veit ekki hvenær
það er á leiðinni. Ég hitti FH-inga
fyrir þremur vikum og þá sögðust
þeir ætla að svara mér daginn
eftir en ég hef ekkert heyrt. Ég
hef heyrt af áhuga annarra liða
en það er ekkert fast í hendi enn
sem komið er,“ sagði Atli.
Hann varð fyrir því óláni að
slíta krossbönd í hné í sumar en
er á góðum batavegi og vonast til
að byrja að spila á ný um
páskana.
ES¹

²23,)4 ,%)+*! ¥ '2
Meistaradeild Evrópu
'5--%23"!#( &2!-

 

-ÎRK ' 'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON  :RNIC 
.ARCISSE  ,ÔTZELBERGER  6UCICEVIC  )LIC 
7IEGERT  !LVANOS  2ËBERT 'UNNARSS  3PATZ 
-ÎRK &RAM *ËHANN 'UNNAR %INARSSON  
!NDRI (ARALDSSON   3TEF¹N 3TEF¹NSSON  
¶ORRI 'UNNARSSON   (JÎRTUR (INRIKSSON  
%INAR )NGI (RAFNSSON   (ARALDUR ¶ORVARÈARSON
  3IGFÒS 3IGURÈSSON   3ERGEY 3ERENKO 
 "RJ¹NN "JARNASON  
6ARIN SKOT "JÎRGVIN 'USTAVSSON   

Fram tapaði í gær fyrir Alfreð Gíslasyni og lærisveinum hans í Gummersbach
í meistaradeild Evrópu. Fram lék á köflum glæsilegan handbolta og geta liðsmenn gengið með höfuðið hátt eftir frammistöðuna.
(!.$"/,4) Fram tapaði í gær
sínum fimmta leik í röð í meistaradeild Evrópu er liðið mætti
Gummersbach í Þýskalandi. Eins
og við var að búast unnu Þjóðverjarnir fremur öruggan sigur, 38-29,
en það er ekki tekið af liðsmönnum Fram að þeir börðust eins og
ljón og spiluðu á köflum frábæran
handbolta.
Framarar byrjuðu á því á fyrstu
fimm mínútum leiksins að missa
tvo menn út af í tvær mínútur en
þrátt fyrir það gáfust þeir ekki
upp og héldu í við Þjóðverjana.
Þeir bættu heldur í og í stöðunni 66 skoruðu Íslandsmeistararnir
næstu fjögur mörk leiksins. Þessu
hefðu fáir búist við og sér í lagi
Alfreð Gíslason, þjálfari Gummersbach, sem hafði til þessa hvílt
Róbert Gunnarsson og Guðjón Val
Sigurðsson. Þeir komu þó fljótt
inn á og eftir það vænkaðist hagur
heimamanna.
Daniel Narcisse fékk greinilega smá hnjask í upphafi leiks því
Guðjón Valur var settur í stöðu
leikstjórnanda. Það gekk brösulega hjá honum til að byrja með en
undir lok hálfleiksins var hann
búinn að finna taktinn. Hann leiddi
sóknarleik Gummersbach áfram
og í hálfleik leiddu þeir með fimm
mörkum.
Það var vitað að Fram myndi
eiga í erfiðleikum með sóknarleik
heimamanna en þeir gengu á lagið
í eigin sóknarleik, sér í lagi á þessum góða leikkafla. Hornamennirnir Stefán Stefánsson og Þorri
Gunnarsson áttu frábæran leik og
skoruðu átta mörk úr níu tilraunum. En eftir því sem á leið fór óðagot að einkenna sóknarleik Fram
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með fyrrgreindum afleiðingum.
Markvarsla Gummersbach var
bókstaflega engin til að byrja með
og var Alfreð fljótur að skipta
Ungverjanum Fazekas út af. En
eftir að Christian Ramota fékk að
verja nokkur skot frá Fram var
hann kominn í gang og reyndist
íslensku leikmönnunum erfiður.
Eftir því sem á leið leikinn
reyndust skytturnar Narcisse og
Vucicevic Björgvini erfiðir. En
Björgvin, sem hefur átt frábært
tímabil, átti afar góðan leik í gær
og varði oft stórglæsilega. Það er
deginum ljósara að þátttaka Fram
í þessari keppni hefur reynst
honum afar vel.
Framarar héldu haus lengst af í
fyrri hálfleik og náðu að minnka
muninn í þrjú mörk. Þeir fengu

&2¡44!",!¨)¨

tækifæri til að minnka muninn í
tvö mörk en töpuðu boltanum
klaufalega. Guðjón Valur skoraði
strax úr hraðaupphlaupi og bætti
svo við tveimur eins á næstu sekúndum að því er virtist. Fjórða
hraðaupphlaupsmarkið kom svo í
kjölfarið og munurinn orðinn sjö
mörk, 29-22. Eftir þetta var bara
spurning um að láta tímann líða og
voru lokatölur 38-29.
Hverju sem líður var frammistaða Fram á þessum gríðarlega
sterka útivelli afar góð og þó svo
að liðið sé enn stigalaust í riðlinum skal engum dyljast að liðinu
hefur tekist að vinna þrekvirki
gegn þeim sterku liðum sem það
hefur mætt.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS
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&JËRIR LEIKIR Å )CELAND %XPRESS DEILD KARLA

Bárður lagður af
gömlu lærisveinunum
m`cYfi^X7Z\ekild%`j

+®2&5"/,4) Hrakfarir ÍR-inga í

Hreinn sparnaður
Ef þú kaupir Miele þvottavél eða þurrkara færðu
kaupverðið endurgreitt með betri meðferð á þvottinum

Íslenskt stjórnborð
Ný og betri tromla
Verð frá kr. 114.800

#^|]³W^[_c_b_ij³a_
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Iceland Express-deildinni halda
áfram en í gær biðu þeir lægri
hlut á heimavelli sínum í Seljaskóla fyrir Snæfelli, 61-74. Þetta
var merkilegur leikur fyrir
margra hluta sakir en athyglin
beindist helst að Bárði Eyþórssyni, þjálfara ÍR, sem var þarna
að mæta sínum gömlu lærisveinum. Á endanum þurfti hann að játa
sig sigraðan en lið ÍR hefur farið
illa af stað í deildinni og aðeins
náð einum sigri í fimm leikjum en
Snæfellingar hafa hins vegar
unnið alla sína leiki nema einn.
Snæfellingar voru vel studdir
af dyggum stuðningsmönnum
sínum sem fjölmenntu og yfirgnæfðu heimamenn. Lið Snæfells
fór betur af stað en náði ekki að
hrista ÍR-inga frá sér í fyrsta leikhluta og fór með fjögurra stiga
forskot inn í þann annan. Þar voru
Snæfellingar mun sterkari og

náðu mest tíu stiga forskoti en
staðan var 30-38 í hálfleiknum.
Í þriðja leikhluta náðu ÍR-ingar
upp fínum takti, náðu að minnka
muninn niður í fimm stig fyrir
þann síðasta og voru raunar
óheppnir að munurinn var ekki
minni. Þegar á hólminn var komið
reyndust Snæfellingar hins vegar
sterkari og hrósuðu þrettán stiga
sigri.
„Þeir voru einfaldlega sterkari
og eiga sigurinn skilinn. Við erum
aðeins á eftir öðrum liðum en við
verðum að halda áfram að laga
það. Í þessum leik voru margir
ljósir punktar sem hafa ekki sést
hjá okkur í öðrum leikjum. Meðan
við bætum okkur leik frá leik er
ég mjög sáttur,“ sagði Bárður
Eyþórsson eftir leikinn en hann er
ekkert hræddur þrátt fyrir slæma
byrjun ÍR-liðsins. „Það eru bara
fimm leikir búnir svo við erum
alveg rólegir.“
EGM
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Þegar hótelklám verður valkostur
¶R¹TT FYRIR AÈ VERA HALDINN SJËNVARPSFÅKN ER ÁG AÈ GEFAST UPP ¹
STÎFFINU MÅNU OG Ö¹ EINMITT EFNINU FREKAR EN SJËNVARPST¾KJUM EÈA
MIÈLINUM SEM SLÅKUM ,EIT MÅN AÈ LÅFSFYLLINGU MEÈ FJARSTÕRINGAR
FLAKKI ER AÈ VERÈA ¾ KRAMPAKENNDARI OG ÎRV¾NTINGARFYLLRI OG EINS
OG SAKIR STANDA F¾ ÁG KIKK ÒT ÒR 4HE 3OPRANOS OG -Y .AME IS %ARL
OG ÖAR MEÈ ER ÖAÈ UPPTALIÈ
¡G ER EKKI MEÈ GERVIHNATTASJËNVARP DIGITAL FJÎLVARP EÈA HVAÈ
ÖETTA HEITIR ALLT SAMAN OG ÖAÈ HEFUR HVARFLAÈ AÈ MÁR
AÈ ÁG SÁ AÈ MISSA AF EINHVERJU OG MEÈ ÖVÅ AÈ FJÎLGA
VALMÎGULEIKUNUM GETI ÁG MÎGULEGA FUNDIÈ LÅFSHAM
INGJUNA FYRIR FRAMAN SKJ¹INN ¹ NÕ
%FTIR TVEGGJA SËLARHRINGA DVÎL ¹ HËTELI Å 3TOKKHËLMI
HEF ÁG KOMIST AÈ ÖVÅ AÈ SVO ER EKKI ¶AÈ BREYTIR ENGU
HVERSU STÎÈVARNAR ERU MARGAR EINFALDLEGA VEGNA ÖESS AÈ
LEIÈINDIN SEM Ö¾R BJËÈA FLESTAR UPP ¹ ERU ¹ÖEKK
(EIMA FLAKKA ÁG ¹ MILLI FJÎGURRA STÎÈVA EN Å 3VÅÖJËÈ
GAT ÁG SKOPPAÈ ¹ MILLI Å ÖAÈ MINNSTA ÖRIGGJA TUGA
²RVALIÈ VAR SAMT MEIRA OG MINNA ÖAÈ SAMA OG HEIMA
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+EVIN 3PACEY OG +ATE 7INSLET LEIKA
AÈALHLUTVERKIN Å ÖESSARI MÎGNUÈU
MYND SEM FJALLAR UM MANN SEM ER
SAKAÈUR UM GL¾P SEM HANN FRAMDI
EKKI OG BÅÈUR DAUÈA SÅNS ¹ DAUÈA
DEILD FANGELSIS ,EIK
STJËRI MYNDARINAR ER
!LAN 0ARKER SEM
HEFUR F¾RT OKKUR
GULLMOLA EINS OG
!NGEL (EART OG
%VITU -YND
SEM F¾R
MANN TIL
AÈ HUGSA

.ÕIR GAMANÖ¾TTIR MEÈ &REDDIE
0RINZE JR Å AÈALHLUTVERKI ¥ Ö¹TTUNUM
LEIKUR HANN UNGAN OG KVENSAMAN
MEISTARAKOKK SEM LENDIR Å ÖEIRRI
VANDR¾ÈALEGU STÎÈU AÈ ÖURFA AÈ
BÒA MEÈ ÖREMUR ELDRI KONUM
ÎMMU SINNI OG FR¾NKUM p MEÈ
SPAUGILEGUM AFLEIÈINGUM
¥ Ö¾TTINUM GEFUR &REDDIE LITLU
FR¾NKU SINNI :OE R¹NDÕRAN SÅMA
¶EGAR FR¾NKUR HANS KOMAST AÈ
ÖVÅ VERÈA Ö¾R B¹LVONDAR OG SKIPA
&REDDIE AÈ KENNA LITLU FR¾NKU AÈ
META LÅFSINS VERÈM¾TI MEÈ ÖVÅ AÈ
VINNA SJ¹LFBOÈAVINNU %N &REDDIE
BLESSAÈUR VERÈUR SEINT TALINN FYRIR
MYND ÖEGAR KEMUR AÈ AÈHALDI OG
AUÈMÕKT

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N  &RÁTTIR
 -ORGUNVAKTIN  &RÁTTIR  &RÁTTIR
 ,AUFSK¹LINN  -ORGUNLEIKFIMI
 &RÁTTIR  6EÈURFREGNIR 
3AGNASLËÈ  &RÁTTIR  3AMFÁLAGIÈ Å
N¾RMYND  &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 &RÁTTIR
 ²TVARPSSAGAN "RÁF TIL "RANDS
 -IÈDEGISTËNAR
 &RÁTTIR
 &LAKK
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR

 (LAUPANËTAN
 &RÁTTIR
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 ,ÎG UNGA FËLKSINS
 3TËRT Å SM¹U
 3ÅÈDEGI SKËGARPÒKANNA
 ²T UM VÅÈAN VÎLL &R¹ ,EIPZIG
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,ITLA FLUGAN
 +VÎLDGESTIR
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM

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

 4OTTENHAM #LUB "RUGGE
²TSENDING FR¹ LEIK 4OTTENHAM OG #LUB
"RUGGE Å %VRËPUKEPPNI FÁLAGSLIÈA Å KNATT
SPYRNU
 53 0'! Å N¾RMYND
 'ILLETTE 3PORTPAKKINN
 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN ,A
,IGA 2EPORT 5PPHITUN FYRIR ALLA LEIKINA Å
SP¾NSKA BOLTANUM SEM FRAM FARA UM
HELGINA
 (- Å 3ÒPERCROSS '0
 -EISTARADEILD %VRËPU FRÁTTA
Ö¹TTUR
 +& .ÎRD 
 (EIMSMËTARÎÈIN Å 0ËKER
 0RO BULL RIDING 2ENO .6 2ENO
)NVITATIONAL 0RO BULL RIDING ER EIN VINS¾LASTA
ÅÖRËTTIN Å "ANDARÅKJUNUM UM ÖESSAR MUND
IR -ENN KEPPAST UM AÈ HALDA SÁR ¹ NAUTI
EINS LENGI OG ÖEIR GETA AÈ H¾TTI KÒREKA
¶ARNA ERU ATVINNUMENN ¹ FERÈINNI SEM
N¹È HAFA MIKILLI F¾RNI Å ÖVÅ AÈ HALDA SÁR ¹
BAKI VIÈ V¾GAST SAGT ERFIÈAR AÈST¾ÈUR
 ¥ÖRËTTAHETJUR ¥ÖRËTTAHETJUR ERU AF
ÎLLUM ST¾RÈUM OG GERÈUM ¥ Ö¾TTINUM ER
FJALLAÈ UM FËLK SEM ¾FIR OG KEPPIR Å ËLÅKUM
ÅÖRËTTAGREINUM EN ALLT ER ÖAÈ ÅÖRËTTAHETJUR
¹ SINN H¹TT 3K¹K SKYLMINGAR OG BORÈTENNIS
ERU AÈEINS NOKKRAR ÅÖRËTTAGREINAR SEM
KOMA VIÈ SÎGU  MEÈAL VIÈM¾LENDA
ERU KÒREKI OG BÒDDAMUNKUR OG SEGIR ÖAÈ
MEIRA EN MÎRG ORÈ UM EFNISTÎKIN SEM ERU
MJÎG FJÎLBREYTT
 ."!  2EGULAR 3EASON
GAMES 3AN !NTONIO #LEVELAND "EIN
ÒTSENDING FR¹ LEIK 3AN !NTONIO 3PURS OG
#LEVELAND #AVALIERS Å ."! DEILDINNI ¥
ÖESSUM LEIK GEFUR AÈ LÅTA ÖRJ¹R AF SK¾RUSTU
STJÎRNUM DEILDARINNAR (J¹ #LEVELAND ER
ÖAÈ ,E"ROWN *AMES OG HJ¹ 3AN !NTONIO
ERU ÖAÈ ÖEIR 4IM $UNCAN OG 4ONY 0ARKER

 $AGENS $ANMARK  3ENIORER
DET NYE GULD  (IMLEN OVER $ANMARK
 ,¾GENS BORD  4EENAGETESTEN
 .YHEDER P½ TEGNSPROG  46
!VISEN MED VEJRET  $AWSONS #REEK
 "OOGIE ,ISTEN  & FOR &½R 
3VAMPEBOB &IRKANT  !-)'/ 
(UNNI SHOW  0EDDERSEN OG &INDUS
 46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET 
$ISNEY 3JOV  A(!  46 !VISEN
 4HE ,IFE OF $AVID 'ALE  4HE
"IG (IT  "OOGIE ,ISTEN

 &RA (ORDALAND OG 3OGN OG &JORDANE
 3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER
 &RA !UST OG 6EST !GDER  &RA
"USKERUD 4ELEMARK OG 6ESTFOLD 
3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER 
&RA /SLO OG !KERSHUS  &RA }STFOLD
 3ISTE NYTT  !NNE FRA "JzRKELY
 .IFSE SAKER  3ISTE NYTT 
6' LISTA 4OPP   3ISTE NYTT 
/DDASAT .YHETER P½ SAMISK  6'
LISTA 4OPP   .YHETER P½ TEGNSPR½K
 +ALLE OG -OLO  'JENGEN P½
TAKET  'NOTTENE MUSIKKVIDEO
 $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN
 .ORGE RUNDT  0½ TR½DEN MED
3YNNzVE  .YTT P½ NYTT  &zRST 
SIST  0OLITIAGENTENE  +VELDSNYTT
 3OPRANOS  (ELLBILLIES LIVE FRA
2OCKEFELLER  5SETT (ILSEN .ORGE

Vetrarfatnaður. Góðar jólagjaﬁr.

Reebok

Fótboltavörur: Nike - Adidas - Puma
- fótboltaskór - legghlífar - búningar
- boltar - mesta úrval landsins
Sundfatnaður: Nike, Adidas, Speedo og
Triumph. Sundbolir, bikini, sundskýlur,
sundbuxur (boxer), barnasundföt.

Okkar verð

Fullt verð

Íþróttabuxur m/röndum .......................................... 1.700 kr.
Skíðabuxur.............................................................. 2.500 kr.
Hi-Tec skór, svartir.................................................. 2.990 kr.
Puma stuttbuxur ..................................................... 1.300 kr.
Adidas fótboltaskór ................................................ 2.500 kr.
Helly Hansen öndunarúlpur .................................... 7.500 kr.
Trepass regnjakkar m/öndun ................................. 1.800 kr.
Nike vindjakkar dömu ............................................ 2.990 kr.
Conway gönguskór ................................................. 4.990 kr.
Collection bolir stúlkna .......................................... 1.200 kr.
Adidas körfuboltaskór ............................................ 5.000 kr.
Sundföt (Nike, Adidas, Arena, Speedo)

3.990 kr.
5.990 kr.
6.990 kr.
2.790 kr.
4.990 kr.
19.990 kr.
4.990 kr.
7.990 kr.
9.990 kr.
2.790 kr.
14.990 kr.
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"IE  6¼LKOMMEN P½  ½RSFEST
 2APPORT  'OMORRON 3VERIGE
 4INAS KÎK  0RALINEN 
(ELGM½LSRINGNING I ALLHELGONATID 
(ÎJDARNA  4ILLBAKA TILL 6INTERGATAN
 &REDAGSRÎJ  2APPORT 
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Þurfti að kasta upp í beinni útsendingu

...fær Arnar Eggert Thoroddsen fyrir að beita sér fyrir
bættri réttarstöðu samkynhneigðra í Færeyjum.
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 NIÈUR  PÅLA  HAMFLETTA  BEIN 
  KR¹  K¹RNA  TVEIR EINS
 FLJËTF¾RNI  FOR  KARLKYN 
FAÈMLAG
,«¨2¡44
 LANDAMERKI  TVEIR EINS  DAGATAL 
L¾RDËMUR  UTAN VIÈ SIG  FLINKUR 
KROT  SËT  RÒM ¹BREIÈA  ËREIÈA
,!53.
,2¡44  OFAN  ÎR  FL¹  RIF 
MM  KN¾PA  GR¹NA  LL 
RAS  AUR  KK  KNÒS
,«¨2¡44  MÎRK  FF  ALMANAK
 N¹M  RINGLUN  F¾R  P¹R 
ASKA  LAK  RÒ
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 2ANG¹
 +ONUNGSBËK
 «LAFUR %LÅASSON

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.
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.
Aðventuferð til Berlínar, helgarferð. Tilvalið að
skoða borgina, fara tónleika, borða góðan mat,
kíkja á jólamarkaðina og klára jólagjafirnar!
Innifalið: Flug með sköttum, gisting á 4 stjörnu
hóteli og akstur til og frá flugvelli.
Fótbolti
29.–30. nóv.
Fótbolti
8.–10. des.
Sérferð
8.–11. des.
Fótbolti
9.–11. des.
Sérferð
8.–11. des.
Fótbolti
15.–17. des.

Fulham–Arsenal
49.900 kr.
Man. Utd.–Man. City
64.900 kr.
Aðventuferð til Trier
59.900 kr.
Chelsea–Arsenal
69.900 kr.
Aðventuferð til Berlínar
49.900 kr.
Arsenal–Portsmouth
59.900 kr.

Sunnlendingarnir frá Portsmouth hafa staðið
sig vonum framar í deildinni í haust. En nú
reynir á þá þegar þeir mæta Arsenal á
Emirates Stadium enda hafa heimamenn verið
að spila fantavel. Flug með sköttum, hótel í 2
nætur með morgunverði og miði á leikinn.
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

„Það sveif svona líka rosalega á
mig í beinni og ég varð að bregða
mér frá til að kasta upp,“ segir
Guðni Bergsson. Áhorfendur Sýnar
hrukku margir hverjir í kút á miðvikudagskvöldið
þegar
knattspyrnukappinn fyrrverandi hvarf
skyndilega úr myndveri sjónvarpsstöðvarinnar.
Eftir
sátu þeir Heimir
Karlsson,
Arnar
Gunnlaugsson og
knattspyrnudómarinn
geðþekki
Gylfi Orrason sem
síðar í þættinum
!2.!2 '5..,!5'3

.¹ÈI AÈ HALDA ANDLIT
INU EN RAUK FRAM TIL
AÈ LÅTA EFTIR 'UÈNA

settist í sæti Guðna.
Undir myndbrotum úr leik AC
Milan og Anderlecht í meistardeild
Evrópu mátti heyra mikla skruðninga og svo rak einn þáttastjórnandanna upp undrunaróp og þegar
myndavélunum var beint aftur inn
í myndverið var miðvörðurinn
gamli horfinn á braut. Margir
héldu að þarna hefði eitthvað alvarlegt komið fyrir en þegar Fréttablaðið hafði samband við Guðna
var hann allur að braggast, sagði
að ælupest hefði verið að ganga
heima fyrir og hún hefði reyndar
lagst á hann þarna. „Ljósin og hitinn voru nú ekki beint til bæta úr
skák,“ sagði Guðni. „Ég náði þó
sem betur fer fram á klósett,“
bætir hann við og viðurkenndi að

þarna hefði gamli sprengikrafturinn úr boltanum komið að góðum
notum. „Ég er að ná mér, er ekkert
slæmur í dag,“ útskýrir Guðni en
augljóst var að félögum hans í
þættinum stóð ekki á sama. „Það
var mjög óþægilegt að finna fyrir
þessu í miðjum þætti en mér fannst
það aðdáunarvert að sjá hvernig
allir brugðust við, náðu að
leysa hlutina eins og þetta
væri hluti af handritinu,“
útskýrir Guðni.
Heimir Karlsson viðurkennir að honum hafi
ekki staðið á sama
þegar Guðni rauk
svona skyndilega út
undir myndbrotunum
en ákvað að halda still-
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"LËÈUGUR SK¾RUHERNAÈUR ¹
ÅSLENSKUM TÅMARITAMARKAÈI
„Blaðið er uppselt þrátt fyrir
skæruliðasveitir Fróða,“ segir
Reynir Traustason, ritstjóri nýja
tímaritsins Ísafold, og hlær við.
„Þær keyra milli verslana og
henda blaðinu okkar til hliðar en
við tökum þessu sem hverju öðru
hundsbiti og lögum jafnóðum til
eftir þá.“
Reynir ber samkeppnisaðilanum sem gefur út aragrúa af tímaritum, þar á meðal Séð & heyrt,
Mannlíf, Hús og híbýli og Bleikt
og blátt, þungum sökum en segist
þó halda ró sinni. „Ég hef gaman
af því að þeir skuli ætla að mæta
samkeppninni svona, með því að
fara um allt eins og stormsveipur
og snúa við rekkum svo Ísafold
sjáist ekki. Þetta er lágkúruleg
aðferð til að ota fram eigin vöru.“
Reynir segir skemmtilegasta
dæmið um aðgerðir samkeppnisaðilans hafa átt sér stað í verslun
þar sem Ísafold var mokað úr
blaðarekka ofan í innkaupakerru
og ýtt til hliðar. „Síðan var brauð
og ýmislegt annað sett ofan á blöðin í kerrunni til að tryggja að blaðið yrði örugglega ekki keypt en
það er svo skemmtilegt að markaðurinn svaraði þannig að blaðið
seldist upp úr
innkaupakerrunum,“ segir
Reynir.
Mikael
Torfason,
aðalritstjóri
Birtings,
sem keypti
leifarnar
af
tímaritaútgáfu
Fróða
ekki
alls
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FËLK UM AÈ BEITA SK¾RULIÈUM GEGN SÁR ¹ TÅMARITAMARKAÈI

fyrir löngu vísar ásökunum síns
gamla félaga á bug þó þessir fyrrverandi samherjar á DV séu vissulega komnir í hár saman á tímaritamarkaðnum. „Ég kannast ekki
við neinar skæurliðasveitir á
okkar vegum og finnst þetta
súrrealísk spurning enda er fólk
ekki vitleysingar og kaupir þau
tímarit sem það vill óháð því hvar
þau eru staðsett í verslunum,“
segir Mikael sem telur Reyni vera
að vakna upp við þá staðreynd að
lausasala tímarita á Íslandi sé
„erfiðasti bissniss í heimi“.
„Ég myndi í hans sporum einbeita mér að því að gera góð blöð.
Það geri ég,“ segir Mikael og bætir
því við að hann geti ekki staðið í
því að skipta sér af uppstillingu
tímarita í öllum verslunum. „Ég

-)+!%, 4/2&!3/.

6ÅSAR ¹SÎKUNUM 2EYNIS ¹ BUG OG SEGIST EKKI
STANDA Å HERNAÈI Å VERSLUNUM (ANN LEGGI
¹HERSLU ¹ AÈ GEFA ÒT GËÈ BLÎÈ OG TELUR 2EYNI
HOLLAST AÈ REYNA SLÅKT HIÈ SAMA

held að 365 miðlar séu ekkert of
hressir með þessa útgáfu Reynis,“
segir Mikael og telur meinta
skæruliða frekar á vegum fjölmiðlasamsteypunnar. „Þeir hafa
meira bolmagn til þess að standa í
þessu en ég enda er ég ekki að
þessu. Á Baugur hvort eð er ekki
flestar þessar verslanir? Reynir
verður að eiga þetta við Jón Ásgeir
en ekki mig.“
Reynir ber sig, sem fyrr segir
vel, og óttast ekki hörkuna á markaðnum. „Það er mikil stemning í
þessu þó við stöndum í einhverju
smáböggi. Nóatún vill til dæmis
ekki selja blaðið en selur Bleikt og
blátt. Það er þeirra vandamál vilji
þeir frekar selja klámblöð en
virðuleg tímarit. Ég hef rætt þetta
við menn þar og það liggja annarlegar ástæður að baki. Ég hef lengi
verslað í Nóatúni í Grafarholti en
er hættur því og það er ekki síst
barnanna vegna en ég sniðgeng þá
eins og þeir sniðganga mig.”

ingu sinni enda vissi hann að fjölskylda og ættingjar Guðna gátu
verið að horfa á. „Við vildum ekki
vera að búa til einhverja hræðslu
hjá fólkinu hans heima,“ segir
Heimir sem gat ekkert hugað að
félaga sínum en Arnar brá sér frá
og sá að þetta var ekki eins alvarlegt og þetta leit út fyrir að vera.
„Ég hafði hugann við Guðna á
meðan við fórum yfir leikina
en til allra hamingju fór
þetta allt vel að lokum.“ FGG
'5¨.) /' (%)-)2

(EIMIR VARÈ AÈ HALDA
STILLINGU SINNI EFTIR AÈ 'UÈNI
RAUK SKYNDILEGA ÒT Å BEINNI
ÒTSENDINGU TIL AÈ KASTA
UPP
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)DOLBARN ÖEIRRA (ILDAR
6ÎLU %INARSDËTTUR
OG *ËNS «LAFSSONAR
KOM Å HEIMINN ¹ MIÈ
VIKUDAG ¶AU (ILDUR
OG *ËN EIGNUÈUST SON
SEM VAR  OG H¹LF
MÎRK ®LLUM Å
LITLU FJÎLSKYLDUNNI
HEILSAST VEL
$RENG
URINN
ER FYRSTA BARN (ILDAR
6ÎLU EN ÖRIÈJA BARN
*ËNS (ANN ¹ FYRIR
TV¾R STELPUR EN SÒ
YNGRI ER  ¹RA

!LLT SNÕST NÒ UM ÒTBOÈ ¹ ENSKA
BOLTANUM HJ¹ SJËNVARPSMËGÒL
UM ÖESSA LANDS !RA %DWALD
HJ¹  -AGNÒSI 2AGNARSSYNI
HJ¹ 3KJ¹ EINUM OG ËV¾NT 0¹LI
-AGNÒSSYNI HJ¹ 2²6 p EN EKKI
SAMEININGAVIÈR¾ÈUM EINS OG
SUMIR BLOGGARAR VILJA HALDA 6ÅST ER
AÈ VERULEGUR SKJ¹LFTI ER Å HERBÒÈ
UM SJËNVARPSMANNANNA SEM NÒ
VELTA FYRIR SÁR HVERSU H¹A UPPH¾È
ÖEIR EIGA AÈ SKRIFA ¹ TILBOÈIÈ SEM
ÖARF AÈ SKILA INN ¹ M¹NUDAG 6ÅST
ER AÈ MARGIR ERU ORÈNIR ÖREYTTIR ¹
AÈ FLUTTUR SÁ GJALDEYRIR Å G¹MAVÅS
TIL SJËNVARPSRÁTTHAFA FYRIR FËTBOLTA
Å ÒTLÎNDUM %N EINMITT Å Ö¹ ¹TT
HEFUR DALLURINN VERIÈ KEYRÈUR ¹
FULLU GASI .OKKUÈ KOM ¹ ËVART
ÖEGAR 3KJ¹R EINN N¹ÈI AÈ STELA AF
3ÕN ENSKA BOLTANUM OG HYGGJA
3ÕNARMENN ¹ HEFNDIR .EMA LEYNI
FUNDIR HAFI LEYST EITTHVAÈ Å ÖEIM
EFNUM 3ÕN GEKK MJÎG N¾RRI EIGIN
FJ¹RHAG ÖEGAR ÖEIR BUÈU RAUSNAR
LEGA Å MEISTARADEILDINA EÈA UM TVO
FIMMTU REKSTRARFJ¹R SÅNS ¹ ¹RI SEM
MUN VERA N¹L¾GT FIMM HUNDR
UÈ MILLJËNUM /G ËV¾NT STÎKK
JËKER Å SPILASTOKKINN RÅKIÈ Å LÅKI
0¹L -AGNÒSSONAR SEM
BAUÈ Å %VRËPUKEPPNINA
OG FÁKK %RU NEFNDAR
HUNDRAÈ MILLJËNIR Å ÖVÅ
SAMBANDI -ARGFALDA M¹
Ö¹ TÎLU FYRIR SÕNINGARRÁTT ¹
ENSKA BOLTANUM
HDMJBG

THORARINN FRETTABLADIDIS

Ásgeir ætlaði ekki að særa neinn
„Auðvitað er leiðinlegt ef fólk misskilur það sem maður segir og jafnvel sárnar,“ segir Ásgeir Kolbeinsson fjölmiðlamaður en viðtal við
hann í þættinum Innlit/útlit, sem
sýndur var á Skjá einum á þriðjudag, hefur valdið fjaðrafoki.
Skjá einum bárust margar kvartanir eftir þáttinn, þar sem Arnar
Gauti ræddi við Ásgeir um endurbætur sem hann réðst í á heimili
sínu. Fór fyrir brjóstið á mörgum
að tvímenningarnir notuðu orð á
borð við „viðbjóður“ og „ógeð“ til
að lýsa því sem virtust venjulegar
innréttingar.
Ásgeir er leiður yfir málinu og
segir það á misskilningi byggt. „Ég
keypti þessa íbúð gagngert til að
gera hana upp og fékk hana á lægra
verði því hún var í svo slæmu ásigkomulagi.“
Hann segir hluti oft líta betur út
í sjónvarpi en í raun og veru og

myndavélin hafi ekki fangað alls
kyns ófögnuð sem þeir Arnar voru
að vísa til. „Ég ætlaði hvort eð er að
rífa allt út en íbúðin hafði ekki
verið þrifin lengi; komin væg ólykt
inni á klósetti, parketið flagnað,
veggir útbarðir og hurðirnar
rispaðar en það sást ekki á myndunum. Við vorum bara að tala um
slíka hluti.“
Ásgeir segir að líklega hefði
verið skynsamlegt að vanda
orðavalið betur. „Við Arnar erum
vinir og töluðum á kumpánlegum
nótum. Það átti ef til vill ekki við
þarna.“ Mest sárnar honum að
sumir túlka orð þeirra Arnars sem
snobb og flottræfilshátt. „Okkur
þykir það báðum leiðinlegt því
þetta snerist engan veginn um það.
Sjálfur skít ég ekki peningum en
það hefur lengi verið draumur
minn að kaupa íbúð og gera hana
upp. Loksins rættist hann.“
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NÝ PLATA ÓSKARS PÉTURSSONAR

Sýrland - hönnun

ÁSTARSÓL MEÐ LÖGUM GUNNARS ÞÓRÐARSONAR
ER KOMIN Í VERSLANIR

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR FÖSTUDAGINN 17. NÓVEMBER
KL. 20:00 OG 22:00 Í AKUREYRARKIRKJU

TRYGGÐU ÞÉR EINTAK Í NÆSTU VERSLUN!
Góða skemmtun!

Í DAG ER
FÖSTUDAGUR!
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EINN LÉTTUR, ÍSKALDUR

BESTI VINURINN
HVÍTA HÚSIÐ/SÍA - 7480
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Nauðganir

N

auðganir í miðborginni hafa
vakið athygli og óhug. Það
ættu hins vegar allar nauðganir að
gera. Síðustu 12 ár hafa 1.248 þolendur nauðgana leitað til Neyðarmóttökunnar.
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um kynferðisbrot
snýst oftar en ekki um dæmdar
refsingar. Það eru hins vegar mörg
önnur atriði sem skipta máli í sambandi við kynferðisbrot. Það er
t.d. athyglisvert hversu mörg mál
falla niður, án þess að ákært sé.
Stór hluti kynferðisbrotamála fer
aldrei fyrir dóm, ýmist vegna þess
að þau eru ekki kærð eða vegna
þess að ekki er talin ástæða til að
gefa út ákæru.

Nýtt verð

3.475.000 kr.
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rannsóknir hafa
sýnt að kærulíkur og líkur á sakfellingu aukast eftir því sem líkamlegir áverkar eru meiri og ef
gerandinn er ókunnugur. Endurspeglar það kannski ríkjandi skoðun um að þessi brot séu hinar
raunverulegu nauðganir?
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liggur nokkur þekking á
því hver algeng viðbrögð kvenna
eru við nauðgun og þau eru sjaldnast að slást við árásarmanninn,
enda ekki margar konur sem hafa
betur í slagsmálum við karlmenn.
Það getur verið erfiðleikum bundið
að sanna hin hefðbundnu viðbrögð
kvenna, svo sem að þær hafi grátið, beðið gerandann um að hætta
eða lamast af hræðslu. Slík viðbrögð skilja ekki eftir sig líkamlega áverka. Skortur á líkamlegum
áverkum veitir þess vegna ekki
sönnun fyrir því að samræði hafi
farið fram með vilja þolanda.

3+),!"/¨ til kvenna eru sömuleiðis þversagnarkennd. Konum er
stundum sagt að berjast ekki á móti
ef á þær er ráðist, svo þær verði
ekki fyrir enn meira ofbeldi. Það
getur síðan komið þeim í koll þegar
kemur að því að sanna brotið.
Umræðan má ekki snúast um það
að konur eigi að fara varlega, að
þær eigi ekki að þiggja bílfar eða
ganga einar heim að kvöldlagi. Það
gefur skakka mynd af því hvenær
konur eru í mestri hættu, það er
nefnilega ekki úti á götum, heldur
við aðstæður sem teljast öruggar.
Það er sömuleiðis ekki hægt að gera
aðra ábyrga fyrir nauðgunum en þá
sem fremja þær.
-!..,%'

viðhorf birtast í réttinum, bæði í dómum og lagasetningu, og þess vegna er mikilvægt að
vera meðvitaður um það hver viðhorf okkar eru til nauðgana, ástæður þeirra og sök á þeim. Vægir
dómar eru ekki eina vandamálið.
Stærsta málið er að komast að
ástæðum nauðgana með það fyrir
augum að koma í veg fyrir þær.
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Við kynnum nýjan alvörujeppa, KIA Sorento
– fullbúinn jeppi með ríkulegum staðalbúnaði
• hátt og lágt drif
• ESP stöðugleikastýring

• 5 þrepa sjálfskipting
• öflug 170 hestafla dísilvél

• ný og glæsileg innrétting

• hraðastillir (Cruise Control)

• 16" álfelgur

• þakbogar

• vindskeið

• þokuljós

Sorento hefur slegið í gegn um allan heim og eignast dygga fylgismenn á Íslandi. Það er ekki að ástæðulausu að Sorento er orðinn einn
vinsælasti jeppi landsins, enda líklega bestu jeppakaupin í dag.

KIA er sá bílaframleiðandi sem er í mestum vexti í heiminum í dag.
Það er ekkert skrítið þegar hægt er að bjóða þessi gæði á svona verði.
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KIA umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU.

Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is

