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Arna Gunnarsd
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veiðibíl eiginmann
setjGylfasona
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átta
kirkjudyrnar. og kom honum að óvörum
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Milljarða fjárveiting
nær ekki til aldraðra

Fyrrum hjúkrunarforstjóri Hrafnistuheimilanna segir ríkið leggja 15 milljarða
króna í hendur stjórnenda dvalar- og hjúkrunarheimila hérlendis án þess að
vita hvernig þeir eru nýttir. Aldraðir fái því oft minni þjónustu en þeim ber.
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MENNINGAR
3ABINE +UEGLER SEM ËLST UPP MEÈ
FRUMSKËGA¾TTB¹LKI Å
6ESTUR 0APÒA ER STÎDD
HÁR ¹ LANDI TIL AÈ KYNNA
BËK SÅNA

Ríkið greiðir
dvalar- og hjúkrunarheimilum
hér á landi yfir 15 milljarða
króna til reksturs án þess að
skilgreina hvaða þjónustu það
fær í staðinn. Þar sem engir
þjónustusamningar hafa verið
gerðir um hvernig þessu fé skal
varið geta stjórnendur þessara
stofnana farið með féð að vild. Á
meðan slíkir samningar hafa
ekki verið gerðir hafa engar
reglur verið brotnar. Þetta kom
fram í máli Dagbjartar Þyrí Þorvarðardóttur,
hjúkrunarfræðings og fyrrverandi hjúkrunarforstjóra Hrafnistuheimilanna,
á námstefnu Öldrunarfræðafélags Íslands.

(%),"2)'¨)3-,

Dagbjört Þyrí segir að ekkert
muni breytast til batnaðar í þjónustu við aldraða fyrr en ríkið
gerir þjónustusamninga við öll
dvalar- og hjúkrunarheimili. Hún
nefnir dæmi. „Ríkið greiðir jafn
mikið fyrir einstakling sem fær
einbýli og þann sem fær fjölbýli.
Ríkið greiðir einnig jafn mikið
fyrir einstakling sem fær fimm
hjúkrunarstundir á sólarhring og
einstakling sem fær eina hjúkrunarstund á sólarhring.“
Á dvalarheimilum Hrafnistu í
Reykjavík og Hafnarfirði eru
340 rými og heimilið hefur leyfi
fyrir 150 einstaklinga á hjúkrunargjöldum á dvalarheimilinu.
Þannig er heimilið að fá hjúkr-

unardaggjöld greidd frá ríkinu
fyrir um 150 einstaklinga sem
búa á dvalarheimilum Hrafnistu
en þau eru um átta þúsund krónum hærri á sólarhring en daggjöld greidd fyrir dvalarheimilisrými. Á sama tíma þurfa önnur
heimili sem eingöngu eru hjúkrunarheimili að veita fjórar til
fimm hjúkrunarklukkustundir á
sólarhring fyrir sömu daggjöld.
Dagbjört Þyrí staðfestir þetta.
„Það er ljóst að þeir öldruðu sem
dvelja á deildum dvalarheimilis
eins og Hrafnistu, en eru metnir í
þörf fyrir hjúkrunarrými, eru
ekki að fá þá þjónustu sem ríkið
greiðir fyrir eða þá þjónustu sem
þeir þarfnast.“
SH¹
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(ELGI M¾TTI EKKI
¹ ¾FINGU

&J¹RÎFLUN ,ANDSBJARGAR HAFIN

Forsetinn seldi
neyðarkall
3,93!6!2.)2 Herra Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands, hóf
síðdegis í gær fjáröflun Slysavarnafélagsins Landsbjargar með
því að selja fyrsta neyðarkallinn.
Fjáröflunin er til styrktar
uppbyggingarstarfi félagsins og
mun standa yfir helgina en hún
gengur út á að selja litla neyðarkalla á 1.000 krónur stykkið.
Á höfuðborgarsvæðinu mun
sölufólk standa við verslunarmiðstöðvar og á öðrum fjölförnum
stöðum en á landsbyggðinni
verður gengið í hús.
ÖSJ

Miklar líkur á
rauðum jólum
6%¨52 Það verða rauð jól um

mestallt land samkvæmt áreiðanlegum heimildum Fréttablaðsins.
Ekki er þó loku fyrir það skotið að
lítilsháttar föl verði norðanlands
en annars verður hátíðarveðrið
milt í þeim landsfjórðungi sem
öðrum.
Veðurklúbburinn á Dalbæ á
Dalvík hefur komist að þessari
niðurstöðu með þeim fyrirvara að
endanleg spá verði ekki gefin fyrr
en síðustu vikuna í nóvember. Einar
Sveinbjörnsson veðurfræðingur
kemst að svipaðri niðurstöðu og
veðurfræðingar norðanlands, þó
með ákveðnum fyrirvörum.
Veðurfræðingur á Veðurstofu
Íslands segist hafa ákveðnar
hugmyndir um jólaveðrið en treysti
sér ekki til að staðfesta grunsemdir
Dalbæinga eða Einars.
SH¹
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6/.3+56%¨52 ¥ .«44 ¥ DAG
VERÈUR H¾G SUÈL¾G ¹TT Å FYRSTU EN
VAXANDI SUÈAUSTAN¹TT ÖEGAR LÅÈUR ¹
KVÎLDIÈ OG NËTTINA !LLT AÈ  MS
SEINT Å NËTT ¹ LANDINU VESTANVERÈU
2IGNING FYRST SUÈVESTAN TIL EN SÅÈAN
UM ALLT LAND Å KVÎLD (LÕNANDI
6%¨52 
LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
Allt land

Laugardagar
70

62%
60

42,8% 43,7%

Mbl.

30

Blaðið

40

20

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í september 2006.

8AA8@@"FÜ4"A@%'&%&

!RNALDUR SEGIR AÈ ERFITT HAFI VERIÈ AÈ TAKAST ¹ VIÈ ATHYGLINA SEM FYLGDI FR¾GÈINNI

Fréttabla›i›
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METNAÈARFYLLSTA VERK HANS HINGAÈ TIL
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+OMINN ÒR SKUGGA FÎÈUR SÅNS
6)¨4!, Arnaldi Indriðasyni rithöfundi kom á óvart þegar bækur
hans slógu í gegn og það reyndist
honum erfitt að takast á við
athyglina sem fylgdi. Þetta er
meðal þess sem kemur fram í
viðtali við Arnald í Fréttablaðinu
í dag. „Ég kann illa við mig í viðtölum, hef aldrei lært að tala um
sjálfan mig eða kynna mig og satt

best að segja var það átaksverkefni fyrir mig að bregðast við
þessu,“ segir hann meðal annars.
Arnaldur ræðir auk þess áhrif
föður síns, Indriða G. Þorsteinssonar, á sig og hvernig hann upplifði sig lengi sem í skugga hans.
Erlendur rannsóknarlögreglumaður er lagður til hliðar í nýjustu bók Arnaldar, Konungsbók,

en þar kveðst Arnaldur vilja
minna á hinn ómetanlega menningararf Íslendinga, sem sé að
gleymast í þjóðfélagi þar sem
efnishyggjan er að verða allsráðandi. „Mörgum hugnast ekki þær
miklu breytingar sem hafa orðið
á samfélaginu á stuttum tíma og
finnst þeir hreinlega vera skildir
eftir.“
BS  SJ¹ SÅÈU 
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¥RANIR GERA TILRAUNIR MEÈ NÕJAR TEGUNDIR FLUGSKEYTA

3TJËRNARSKR¹RNEFND

Vilja sýna hernaðarmátt sinn

Endurskoðun að
renna út á tíma

¥2!. !0 Yfirmenn íranska hersins
skýrðu frá því í gær að tilraunir
hefðu verið gerðar á fimmtudaginn með þrjár nýjar tegundir af
flugskeytum við Persaflóa og þær
tilraunir hafi tekist mjög vel.
„Tilraunir þessar eru ekki ógn
við neitt af nágrannaríkjum
okkar,“ sagði Ali Fazli, herforingi í
íranska hernum. Engu að síður
segja Íranar að nýju flugskeytin
styrki hernaðarmátt landsins við
Persaflóa.
„Við viljum sýna óvinum okkar
utan þessa heimshluta fælingarog varnarmátt okkar og við vonum
að þeir skilji skilaboðin,“ sagði
Yahya Rahim Safavi, yfirmaður

Hvernig líst þér á nafnið Idolf
Jónsson?
b-ÁR FYNDIST ÖAÈ NÒ FALLEGRA MEÈ
YPSILONI OG ÖAÈ ER ÎRUGGLEGA
AUÈVELDARA AÈ HEITA 9DOLF EN !DOLF Å
LJËSI SÎGUNNARm
*ËN «LAFSSON OG (ILDUR 6ALA %INARSDËTTIR
EIGNUÈUST SON Å VIKUNNI $6 KALLAR SONINN
b)DOL BARNIÈm ¹ FORSÅÈU SINNI Å G¾R

 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

hersins, á fimmtudaginn þegar
fyrstu flugskeytunum var skotið á
loft.
Íranar hafa áður gert tilraunir
með flugskeyti en að þessu sinni
virðast tilraunirnar vera beint
svar við heræfingum á vegum
Bandaríkjanna sem haldnar voru í
vikunni á sömu slóðum. Breskir
og franskir hermenn tóku einnig
þátt í þeim heræfingum.
Íranar
skutu
flugskeytum
sínum bæði frá hreyfanlegum
skotpöllum við strönd Persaflóa
og frá herskipum úti á Flóanum.
Íranska fréttastofan sagði flugskeytin vera framleidd í Íran.
Condoleezza Rice utanríkisráð-

b6/.5- !¨ ¶%)2 3+),*) 3+),!"/¨).m

/PINBER FRÁTTASTOFA ¥RANS SENDI FR¹ SÁR
Å G¾R ÖESSA MYND AF TILRAUNASKOTUM
MEÈ NÕJAR TEGUNDIR AF FLUGSKEYTUM
&2¡44!",!¨)¨!0

herra sagðist halda að Íranar væru
að „reyna að sýna fram á að þeir
séu harðir af sér“.
GB

34*«2.!23+2 Stjórnarskrárnefnd,
sem skipuð var í ársbyrjun 2005
og falið var að semja frumvarp að
endurskoðun stjórnarskrár
lýðveldisins fyrir árslok 2006, hélt
sinn 20. fund í gær. Jón Kristjánsson, formaður nefndarinnar, segir
aðspurður að úr því sem komið er
sé það mjög ósennilegt að það
markmið náist að leggja fram
heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar fyrir kosningar í vor.
Að sögn Jóns stendur þó til að
gefa út áfangaskýrslu sem
gagnast gæti sem áfangi að settu
marki. Á framhaldsfundi nefndarinnar næsta miðvikudag kunni
samkomulag að nást þar um.
AA

Greiðsla óheppileg
fyrir lífeyrissjóðinn
Alfreð Þorsteinsson segir óheppilegt að hluti greiðslu ríkisins vegna kaupa á
hlut Reykjavíkurborgar sé ekki greiddur með bréfum sem hægt er að selja á
markaði. Ákvörðunin var tekin að vel athuguðu máli, segir borgarstjóri.

6!,'%2¨52 36%22)3$«44)2 %R ¹ LEIÈ

Å FJÎGURRA DAGA OPINBERA HEIMSËKN TIL
²KRAÅNU

5TANRÅKISR¹ÈUNEYTIÈ

Valgerður til
Úkraínu
54!.2¥+)3-, Valgerður Sverris-

dóttir, utanríkisráðherra heldur á
morgun í fjögurra daga opinbera
heimsókn til Úkraínu í boði Borys
Tarasjúk, utanríkisráðherra
Úkraínu.
Í heimsókninni mun Valgerður
hitta Viktor Jústsjenskó forseta,
Viktor Janúkóvitsj forsætisráðherra og Borys Tarasjúk,
utanríkisráðherra, auk þess sem
ráðherra fer í heimsókn í
úkraínska þingið í boði forseta
þess, Oleksandr Moroz. Þá leiðir
utanríkisráðherra viðskiptanefnd
sem skipuð er fulltrúum 23
íslenskra fyrirtækja.
HS

3L¾MT VEÈUR UM HELGINA

Spáð er vonskuveðri í nótt
6%¨52 Horfur eru á mjög vondu

veðri í nótt og á sunnudagsmorgun að sögn Sigurðar Þ. Ragnarssonar, yfirveðurfræðings á NFS.
Sigurður segir að um sé að ræða
mjög djúpa og krappa lægð.
Horfur eru á að vindhraðinn
verði á bilinu 20-30 m/s á sunnudagsmorgun, hvassast vestan til í
fyrstu en síðan færist hvassviðrið
yfir landið á sunnudaginn.
Sigurður hvetur fólk til að festa
alla lausamuni sem eru úti við til
að forðast skemmdir.
IFV

,!.$36)2+*5. Alfreð Þorsteinsson,
formaður stjórnar Lífeyrissjóðs
starfsmanna Reykjavíkurborgar,
segir óheppilegt að ekki hafi verið
greitt fyrir hlut borgarinnar í
Landsvirkjun með bréfum sem
hægt væri að selja á markaði. „Ég
neita því ekki að það hefði verið
heppilegra að fá einhvern hluta
greiddan með bréfum sem hægt
væri að selja á markaði. En það
var ekki stjórn lífeyrissjóðsins
sem kom að því að ákveða það
heldur borgarstjórn.“
Gengið var frá kaupum íslenska
ríkisins á helmingshlut í Landsvirkjun 1. nóvember síðastliðinn,
en hluturinn var áður 45 prósent í
eigu Reykjavíkurborgar og fimm
prósent í eigu Akureyrarbæjar.
Ríkið
greiðir fyrir
hlutinn með
skuldabréfi
til 28 ára en
þrír milljarðar
eru
greiddir
beint
út.
Samningarnir, sem
undirritaðir
voru 1. nóvember, taka
!,&2%¨ ¶/234%).3
gildi 1. jan3/.
úar á næsta
ári. Samtals greiddi ríkið rúma 30
milljarða fyrir.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
borgarstjóri segir vandlega hafa
verið farið yfir þessi mál áður en
fallist var á það greiðsluform sem
varð ofan á. „Sigurður Snævarr
borgarhagfræðingur og Birgir
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Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

FR¾ÈINGUR ,ANDHELGISG¾SLUNNAR GERIR
TUNDURDUFLIÈ ËVIRKT

&RYSTITOGARINN +LEIFARBERG

Fékk tundurdufl
í botnvörpuna
,!.$(%,')3'3,!. Frystitogarinn

(®&5¨34®¨6!2 ,!.$36)2+*5.!2  MIÈVIKUDAGINN VAR GENGIÈ FR¹ SÎLU 2EYKJAVÅKUR

OG !KUREYRAR ¹ HLUT ÖEIRRA Å ,ANDSVIRKJUN TIL RÅKISINS

Finnbogason fjármálastjóri áttu
viðræður við forsvarsmenn lífeyrissjóðanna áður en fallist var á
þetta greiðsluform. Það var farið
vandlega yfir þessa þætti og
ákvarðanir teknar að vel athuguðu
máli.“
Alfreð segist sáttur við söluna
á hlut Reykjavíkurborgar nú en
segir einkavæðingarhugmyndir
ráðherra í ríkisstjórn hafa gert út
um frekari viðræður.
„Salan á hlut Reykjavíkurborgar í Landsvirkjun var tímabær af
ýmsum ástæðum. Ekki síst vegna

þess að það er ekki skynsamlegt
að Reykjavíkurborg liggi með
fjármuni bundna í tveimur stórum
orkufyrirtækjum. Ég kom að viðræðum um þessa sölu í tíð Reykjavíkurlistans og það var ágætis
samstaða um málið þangað til
tveir ráðherrar, Geir H. Haarde
sem þá var fjármálaráðherra og
Valgerður Sverrisdóttir þáverandi
iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
viðruðu hugmyndir um að einkavæða fyrirtækið. Þá sigldu viðræðurnar í strand.“
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

"ORGARSTJËRI TËK EKKI MIÈ AF   MILLJARÈA VERÈM¾TAMATI

Þekkti ekki
verðmætamatið
Vilhjálmur segist
Vil,,aldrei hafa séð“
hjálmur Þ. Vilhjálmsniðurstöður
ParX
son borgarstjóri segum 91,2 milljarða
ist ekki hafa þekkt
verðmætamatið.
verðmætamat
frá
„Þessar tölur hafa
ParX, viðskiptaráðaldrei komið fram í
gjöf IBM, sem mat
umræðunni um sölu
verðmæti
Landshluta borgarinnar í
virkjunar á 91,2
Landsvirkjun. Þær
milljarða í árslok
hafa aldrei verið
2005, þegar hann
nefndar við mig eða
seldi hlut Reykjavíkverið kynntar í borgurborgar í fyrirtækarráði,“ segir Vilinu.
hjálmur en verðBorgarstjóri seldi 6),(*,-52 ¶
mætamatið sem sala
hlut borgarinnar í 6),(*,-33/.
Reykjavíkur á hlutnLandsvirkjun miðað
um var byggð á var annað lægra
við verðmætamat sem var 60,5
verðmætamat frá ParX.
milljarðar.
Vilhjálmur segir að fullyrðFulltrúar Samfylkingarinnar
ingar fulltrúa Samfylkingarinní borgarráði lögðu fram bókun á
ar um að borgin hafi selt hlutinn
borgarráðsfundi á fimmtudag
á of lágu verði séu fráleitar og
sem byggist á því að hluturinn
órökstuddar, því svo hátt verðhafi verið seldur á „smánarmætamat hafi aldrei verið nefnt
verði“. Þeir rökstuddu þá gagntil sögunnar í samningaferlinu
rýni með því að vísa til 91,2 milljum sölu hlutarins.
arða verðmætamatsins.
IFV
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Kleifarberg frá Ólafsfirði fékk
tundurdufl í troll sitt snemma í
gærmorgun þar sem hann var
staddur um 40 sjómílur norður af
Straumsnesi.
Skipverjar gerðu stjórnstöð
Landhelgisgæslunnar viðvart og
sendi hún tvo sprengjusérfræðinga til til Ísafjarðar til móts við
skipið.
Í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni segir að vel hafi gengið
að gera tundurduflið óvirkt og að
það hafi síðan verið flutt á
afvikinn og öruggan stað til
eyðingar.
ÖSJ

,ÎGREGLAN Å 2EYKJAVÅK

Yfirheyrður
vegna stúlku
,®'2%',5-, Einn maður hefur

verið yfirheyrður hjá lögreglunni
í Reykjavík vegna atburðar sem
varð þegar ókunnugur maður tók
átta ára stúlku upp í bíl sinn á
sunnudag. Lögreglan sleppti
manninum eftir yfirheyrslu, þar
sem grunur hennar átti ekki við
rök að styðjast.
Þá er enn leitað ofbeldismanna
sem nauðguðu nýverið tveimur
stúlkum, annarri í húsasundi hjá
Menntaskólanum í Reykjavík en
hinni við Þjóðleikhúsið. Tveir
menn voru að verki í bæði
skiptin.
JSS

6ERKTAKI ¹ !KRANESI

Segir upp 20
starfsmönnum
6)..5-!2+!¨52 Byggingafyrir-

tækið Sveinbjörn Sigurðsson
hefur sagt upp öllum nema
tveimur starfsmönnum á
Akranesi, eða tuttugu iðnaðarmönnum og verkamönnum.
Halldór Karlsson, verkefnisstjóri
fyrirtækisins, segir að engar
upplýsingar verði gefnar að svo
stöddu. Þetta mál sé í vinnslu.
Vilhjálmur Birgisson, formaður
Verkalýðsfélags Akraness, segist
hafa þær upplýsingar að næg
verkefni séu hjá fyrirtækinu
næstu tvö árin. Hann óttast að
mönnunum hafi verið sagt upp til
að ráða verktaka með ódýrt,
erlent vinnuafl í staðinn.
„Fyrirtæki sem greiða hefðbundin markaðslaun eru ekki samkeppnisfær við fyrirtæki með
ódýrara vinnuafl,“ segir hann.
GHS
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Bankar mega
fara úr landi
34*«2.-, Ögmundur Jónasson,
alþingismaður og formaður
BSRB, segir það til vinnandi að
senda viðskiptabankana úr landi
til að geta aukið
jöfnuð í samfélaginu. Ögmundur segir misskiptingu og
ranglæti þrífast
og breiða úr sér
sem aldrei fyrr.
®'-5.$52
Bankarnir greiði
*«.!33/.
aðeins 12
milljarða fjármagnstekjuskatt af
120 milljarða hagnaði og hóti að
hverfa úr landi verði skatturinn
hækkaður.
Spurning sé hvort jafnaðarsamfélaginu sé fórnandi fyrir 12
milljarða og nokkra stráka og
stelpur í silkifötum. „Er þotuliðinu fórnandi fyrir meiri jöfnuð og
félagslegt réttlæti? Mitt svar er
já,“ skrifar Ögmundur.
GAR

3TARFSGREINAFÁLAG !USTURLANDS

Lýsir yfir stuðningi við Odd
$«-3-, Stjórn AFLs, Starfsgreinafélags Austurlands, lýsir
yfir fullum stuðningi við störf
Odds Friðrikssonar, yfirtrúnaðarmanns á Kárahnjúkasvæðinu.
Stjórnin lýsir furðu og skömm
á ummælum sem Eiður Baldvinsson, forstöðumaður Starfsmannaleigunnar 2b, lét falla við
vitnaleiðslu í máli sem AFL
höfðaði á hendur 2b til innheimtu
á vangoldnum launum starfsmanna fyrirtækisins. En við
vitnaleiðslur sakaði Eiður Odd
um mútuþægni.
Stjórn AFLs beinir því til
samstarfsnefndar verkalýðshreyfingarinnar að Eiður verði kallaður
HS
til ábyrgðar orða sinna.

Seldu bjór á Lækjartorgi í mótmælaskyni
-«4-,) Ungir frjálshyggjumenn

stóðu fyrir bjórsölu við Héraðsdóm Reykjavíkur á Lækjartorgi í
gær.
Hlynur Jónsson, formaður
Ungra frjálshyggjumanna, sagði í
samtali við Fréttablaðið áður en
salan hófst að tilgangurinn væri
að mótmæla einokun ríkisins á
áfengissölu hér á landi. Til stæði
að selja hverjum þeim sem náð
hefði 20 ára áfengiskaupaaldri
bjórinn. Félagið vildi með þessu
hvetja alþingismenn til að afnema
einokun ríkisins á sölu áfengis.
Hlynur reiknaði þó ekki með
því að salan fengi að standa lengi
yfir enda lögreglan líkleg til að

Sjávarútvegsráðherra segir möguleika til sjóræningjaveiða sífellt að þrengjast
og verði jafnframt dýrkeyptari þeim sem þær stunda. Hann boðar hertari lög á
yfirstandandi þingi gagnvart sjóræningjaskipum og aðilum sem þeim tengjast.
6%)¨!2 „Það blasir við að ólöglegar

veiðar eru orðnar þeim sem þær
stunda dýrkeyptari en áður. Og
við sjáum að sífellt fleirum er að
verða það ljóst að það getur einnig
verið dýrkeypt að eiga viðskipti
við þá sem stunda ólöglegar veiðar,“ segir Einar K. Guðfinnsson
sjávarútvegsráðherra.
Fjögur ráðuneyti undir forystu
sjávarútvegsráðuneytisins vinna
nú að því að yfirfara íslenskt lagaumhverfi og möguleika á því að
herða á lögum og reglum sem snúa
að sjóræningjaskipum og þeim
aðilum sem tengjast sjóræningjaveiðum. Einar vonast til að búið
verði að samþykkja þær lagabreytingar sem nauðsynlegar eru
áður en yfirstandandi þingi lýkur.
„Lögin munu eiga við um skip sem
eru að veiða ólöglega á Reykjaneshrygg og útgerðum þeirra. Við
höfum heilmikil úrræði í núgildandi lögum en teljum að herða
þurfi þau enn þá meira. Allt lýtur
þetta að sama markmiði sem er að
gera þessar veiðar óbærilegar
fyrir þá sem eru að stunda þetta
ólöglega athæfi.“
Ísland er aðili að NorðausturAtlantshafs-fiskveiðinefndinni,
NEAFC, sem fer með stjórn fiskveiða á Reykjaneshryggnum á
grundvelli Alþjóðahafréttarsáttmálans. Íslendingar hafa haft forystu um þessi mál á alþjóðlegum
vettvangi og beitt sér hart innan
NEAFC að sögn Einars. Þær
aðgerðir hafi skilað heilmiklum
árangri og gott dæmi séu hremmingar skipsins Polestar sem flutti
ólöglegan afla af Reykjaneshrygg
í haust.
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-%'! %++) 3%,*! "*«2 %RLA «SK SGEIRS
DËTTIR FORMAÈUR (EIMDALLAR GERIR TILRAUN
TIL AÈ KAUPA BJËR AF 5NGUM FRJ¹LSHYGGJU
MÎNNUM ¹ ,¾KJARTORGI Å G¾R EN ER
STÎÈVUÈ AF LÎGREGLU

Sjóræningjaveiðar
gerðar ómögulegar

„Ógnarspennandi“

Bókmenntaverðlaun
Danska ríkisútvarpsins

vera mætt á staðinn til að stöðva
hana í startholunum. Það reyndist
enda raunin og salan var stöðvuð
eftir sölu á fyrsta bjórnum. Hlynur var handtekinn og var að eigin
sögn látinn dúsa óþarflega lengi í
fangaklefa. Honum var sleppt síðdegis í gær að loknum yfirheyrslum. Hann var samt sem áður
ánægður með uppátækið. „Þetta
gekk mjög vel. Við seldum einn
bjór, þó að salan hafi einungis
staðið yfir í eina sekúndu.“
ÖSJ

Michael Eigtved, B.T.
edda.is

.ÕTT AFBRIGÈI FUGLAFLENSU

Veiran þolir lyf
miklu betur
+¥.! !0 Nýtt afbrigði af fuglaflensuveirunni H5N1 hefur náð
mikilli útbreiðslu og þolir lyf
miklu betur þannig að erfiðara
hefur reynst að ráða niðurlögum
flensunnar.
Nýja veiruafbrigðið hefur
fundist nánast alls staðar þar sem
fuglaflensusmits hefur orðið vart
í fuglum undanfarið ár og sums
staðar þar sem menn hafa
smitast. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gagnrýndi kínversk stjórnvöld fyrir að láta ekki í té
sýnishorn af nýju veirunni.
GB

+ARLMAÈUR HANDTEKINN

Stal gínu vegna
konuþurftar
,®'2%',5-, Karlmaður á

,%34!¨ ²2 3*«2.).'*!3+)0).5 5,,! 9&)2 ¥ 0/,%34!2 %INAR SEGIR ÅSLENSKAN SJ¹VAR

ÒTVEG STANDA EINHUGA Å BAR¹TTUNNI ÖAR SEM ÖAÈ SÁ HAGSMUNAM¹L AÈ EKKI SÁ VERIÈ AÈ
OFVEIÈA KARFANN ¹ 2EYKJANESHRYGG
-9.$,!.$(%,')3'3,!.

„Vegna afskipta okkar tókst að
koma í veg fyrir að minnsta kosti
þrjár tilraunir Polestar til að landa
aflanum þó að að lokum hafi þeim
tekist að landa þessu í Hong Kong
með miklum kostnaði og fyrirhöfn.“
Eins og greint var frá í Fréttablaðinu í gær var Landsbankinn
skráður eigandi þess afla þar sem
bankinn hafði veitt kaupanda aflans afurðalán. Þegar í ljós kom að
um ólöglegan afla var að ræða
breytti bankinn afurðalánasamningi sínum á þann veg að verði við-

skiptavinur uppvís að tengslum
við ólöglegar veiðar þá verður
samningnum rift, að því gefnu að
honum hafi verið kunnugt um
þær.
Einar segir frumkvæði Íslands
og gott samstarf við Landsbankann hafa gert það að verkum að
möguleikar til sjóræningjaveiða
séu að þrengjast. „Æ fleirum er að
verða ljós alvara málsins. Og ég er
sannfærður um að útgerð Polestar
hefur lært sína lexíu og haft af því
mikinn kostnað.“
SDG FRETTABLADIDIS

fimmtugsaldri rændi gínu úr
verslun í Reykjavík í vikunni.
Hann var þó handtekinn stuttu
síðar í miðborginni og gínunni
komið aftur á sinn stað.
Við leit á manninum fannst
einnig töluvert magn af öðrum
varningi sem hann átti í erfiðleikum með að gera grein fyrir.
Að sögn lögreglu gaf maðurinn
þær skýringar á gínustuldinum
að hann væri einfaldlega kvenmannslaus og ætlaði gínunni að
fylla það tóm.
ÖSJ

,%)¨2¡44).'
¥ BREYTINGUM ¹ UMFERÈARLÎGUM ER
GERT R¹È FYRIR AÈ H¾GT VERÈI AÈ BEITA
SEKTUM EF EKIÈ ER  KMH UMFRAM
H¹MARKSHRAÈA Å STAÈ  KMH NÒ ¥
FRÁTT UM M¹LIÈ Å BLAÈINU Å G¾R L¹ÈIST
AÈ GETA ÖESSA %INAR -AGNÒS -AGNÒS
SON UPPLÕSINGAFULLTRÒI 5MFERÈARSTOFU
SEGIR AÈ Å LJËSI ÖESSA SÁ HUGSANLEGA
¹ST¾ÈA TIL AÈ ENDURMETA H¹MARKS
HRAÈA ¹ STOFNBRAUTUM
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&RAMKV¾MDASTJËRI !3¥

Segir aðhalds hafa verið gætt

Ekki samstiga í
efnahagsstefnu

haft mikil sveiflujöfnunaráhrif út í samfélagið.
sen
fjármálaráðherra
Þetta sýna mælingar í
vísar því á bug að
þessum efnum,“ segir
íslenska ríkið gæti ekki
Árni og bendir á að
nægilegs aðhalds í ríkissveiflujöfnunaráhrif ríkfjármálum.
issjóðs hafi jafnvel verið
Davíð Oddsson seðlameiri heldur en aðgerðir
bankastjóri gagnrýndi
Seðlabanka Íslands. „Ég
íslensk stjórnvöld á
held að það sé vel hægt
fundi á fimmtudag fyrir
að sýna fram á það, með
að sýna ekki nægilegt
2.) -!4()%3%.
skýrum
rökum,
að
aðhald í ríkisfjármálum
sveiflujöfnunaráhrif
á þenslutímum. Á sama
vegna aðgerða ríkissjóðs hafi
tíma kynnti bankinn ákvörðun
haft meiri áhrif heldur en samsína um að halda stýrivöxtum í
bærilegar aðgerðir Seðlabanka
fjórtán prósentum. „Það hefur
Íslands, án þess að í því felist sérverið mikið aðhald í ríkisfjármálstök gagnrýni á Seðlabankann.“
unum og aðgerðir í þá veru hafa

&*2-, Árni M. Mathie-

Eru jólainnkaup hafin á þínu
heimili?
*¹
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Hefur þú keypt fíkniefni?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

Í máli Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra á opnum fundi bankans á fimmtudag, kom fram að
tímasetning stjórnvalda um að
aflétta gjöldum af innfluttum
matvælum í mars á næsta ári
væri óheppileg. Því er Árni ekki
sammála. „Allir þeir sem hafa
fylgst með stjórnmálum síðustu
árin, hafa mátt búast við því að
farið yrði í lækkun virðisaukaskattsins fyrr eða síðar. Það hefur
verið lengi á stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins. Eðlilegt er að
besta tímasetningin komi til
þegar stóriðjuframkvæmdum er
að ljúka og þannig verður það í
vor.“
MH

6)..5-!2+!¨52 Gylfi Arnbjörns-

son, framkvæmdastjóri ASÍ,
segir að það komi sér ekki á óvart
að Seðlabankinn treysti sér ekki
til að slaka á aðhaldi í efnahagsmálum, fullsnemmt sé hjá
forsætisráðherra að lýsa því yfir
að hættuástandið sé liðið hjá.
„Enn einu sinni er komin upp sú
staða að stefna stjórnvalda og
Seðlabankans er ekki samstæð,“
segir Gylfi. „Í vor eru kosningar og
þá verða hagsmunir stjórnmálaflokka sem vilja vera áfram við
völd ríkari en hagsmunir þjóðarinnar hvað varðar jafnvægi í
efnahagsmálum. Þetta kemur fram
í viðvörun Seðlabankans.“
GHS
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Áltæknigarður að
rísa við Þorlákshöfn
Actus ehf. hefur fengið vilyrði fyrir lóð undir áltæknigarð í Þorlákshöfn. Bæjarstjóri segir fyrst og fremst um fullvinnslu á áli að ræða. Það yrði í fyrsta sinn
sem slík vinnsla færi fram á Íslandi. Talið er að framkvæmdir geti hafist 2009.
<¨Â^![V\bZcch`Vd\\diigkVa

34«2)¨*! Actus ehf. hefur fengið
vilyrði fyrir lóð vestan Þorlákshafnar undir svokallaðan áltæknigarð. Í áltæknigarðinum á meðal
annars að vera álvinnsla, þekkingarsetur tengt áliðnaði með
mögulegri rannsóknaraðstöðu í
samstarfi við háskólana í landinu
og álver með 60 þúsund tonna
framleiðslugetu. Áltæknigarðurinn mun þó á fyrstu stigum ekki
standa að frumvinnslu á áli líkt
og annar áliðnaður á Íslandi heldur er stefnt að því að þar fari
fram fullvinnsla á vöru. Ef af
verður yrði það í fyrsta sinn sem
þannig vinnsla myndi fara fram á
Íslandi.
Ólafur Áki Ragnarsson, bæjarstjóri Ölfuss, segir þetta gott
tækifæri fyrir svæðið enda skapist um 300 störf og þar af fjölmörg fyrir vel menntað fólk.
„Það eru náttúrlega hátæknistörf
í kringum þetta sem er mjög

áhugavert fyrir okkur. Það er
ekki verið að tala um álbræðslu
líkt og hefur verið stunduð hér á
landi heldur fullvinnslu á áli. Það
yrði engin frumvinnsla fyrr en
mögulega á seinni stigum málsins og hún yrði þá eingöngu til
vinnslu fyrir þetta fyrirtæki.“
Viðræður við helstu orkuframleiðendur landsins hafa staðið
yfir undanfarna mánuði og er
talið mögulegt að hægt verði að
afhenda orku til starfseminnar í
kringum 2011. Ólafur segir að
umhverfismat ætti að liggja fyrir
tveimur árum fyrr og þá ætti að
vera hægt að hefja framkvæmdir
á svæðinu.
Kjartan Ólafsson, alþingismaður og formaður stóriðjunefndar Samtaka sunnlenskra
sveitarfélaga, segir samtökin
hafa unnið að markaðssetningu
Þorlákshafnar sem kjörsvæði
undir stóriðju á undanförnum

árum. Sú vinna sé nú að skila
árangri. „Við erum búnir að vera
að kynna þetta víða um heim og
það er að skila sér núna. Við erum
búnir að eiga fundi með Actus
um þeirra markmið og mér skilst
að þeir séu tengdir við fjölþjóðleg stórfyrirtæki í álframleiðslu.
Við eigum ekki að vera einungis
frumframleiðsluland á áli. Við
eigum að fullvinna það, fá meiri
verðmætasköpun og skapa fleiri
hátæknistörf tengd þessum iðnaði.“
Kjartan segir þetta verkefni
ekki vera sérstaklega orkufrekt í
samanburði við önnur tengd
álvinnslu á Íslandi. „Endurvinnsla og uppbræðsla á áli þarf
einungis um 15% af orkunni sem
fer í það að framleiða ál.“
Ekki náðist í Jón Hjaltalín
Magnússon, eiganda Actus ehf., í
gær þar sem hann er staddur í
Kína.
THORDUR FRETTABLADIDIS

6EÈURÒTLIT KEMUR Å VEG FYRIR FREKARI VEIÈAR ¹ LANGREYÈI

Hvalur 9 hættur veiðum í ár
(6!,6%)¨!2 Hvalur 9 er hættur
veiðum eftir að hafa veitt sjö langreyðar af þeim níu dýra kvóta sem
gefinn var út um miðjan október
vegna hvalveiða á fiskveiðiárinu
2006 til 2007. Ástæðan er versnandi skilyrði til veiðanna en þær
eru háðar góðri birtu og sæmilega
góðu sjólagi. Undanfarna daga
hafa birtuskilyrði versnað en þau
voru afar hagstæð þá daga sem
tókst að ná þeim dýrum sem komin
eru á land. Ekki bætir bræluspá
fyrir næstu daga úr skák og því
var ákveðið að hætta þessari
fyrstu vetrarvertíð íslenskra hvalveiða.
Kristján Loftsson, forstjóri
Hvals hf., segir að ef aðstæður

¥ (®&. +RISTJ¹N ,OFTSSON SEGIR VEIÈARNAR

HAFA GENGIÈ FR¹B¾RLEGA ENDA SÁ YFIRDRIFIÈ
NËG AF HVAL ¹ MIÈUNUM &2¡44!",!¨)¨'6!

hefðu verið betri hefði ekkert
verið því til fyrirstöðu að veiða

fleiri langreyðar og veiðarnar hafi
gengið mun betur en útlit var
fyrir. „Þetta er alveg lyginni líkast
og það má segja að hvalaslóðin sé
eins og hverasvæði, svo mikið er
af blásandi hval út um allt. Þeir
voru komnir í hval um leið og á
miðin var komið. Í svartamyrkri
urðu þeir varir við hval alveg við
skipið.“
Kristján segir að Hval 9 verði
nú lagt við bryggju í Reykjavík
næstu mánuðina eða þangað til
vorar. Hann segist vona að gefið
verði leyfi til að veiða fleiri en
þær tvær langreyðar sem eftir
eru af núverandi kvóta því varla
sé farandi til veiða að nýju fyrir
tvö dýr.
SH¹
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3MYGLARAR ¹ 2AUFARHÎFN

Reyndi að rugla tollverðina

Málið enn til
rannsóknar

$«-3-, Hæstiréttur dæmdi í gær mann, sem sterk-

,®'2%',5-, Tveir skipverjar á

lega er grunaður um að eiga þátt í stórfelldu kókaínsmygli, í gæsluvarðhald til 20. desember. Héraðsdómur hafði áður kveðið upp úrskurð á sömu lund.
Maðurinn er undir sterkum grun um aðild að innflutningi á nær tveimur kílóum af kókaíni, sem voru
flutt inn frá Spáni 9. ágúst. Þau fundust í farangri
konu sem var honum samferða til landsins. Maðurinn
fór á undan henni í gegnum tollskoðun í þeirri von að
tollverðir beindu athygli sinni að honum til þess að
konan kæmist í gegn með fíkniefnin, að því er segir í
greinargerð lögreglu. Honum tókst ekki það ætlunarverk sitt.
Enn fremur segir, að maðurinn hafi farið til Spánar þar sem hann hafi sótt efnið til annars sakbornings
og afhent konunni það. Þáttur mannsins í málinu sé
talinn verulegur þar sem hann hafi viðurkennt að
hafa hitt tvo aðra sakborninga og skipulagt innflutn-

rússneska fiskflutningaskipinu
Artois voru sektaðir vegna
smyglmálsins sem upp kom á
Raufarhöfn fyrir rúmri viku.
Lögreglan á Húsavík kom upp um
smygl á 1.400 kartonum af
sígarettum auk smygls á lítilræði
af vodka-flöskum. Skipið er farið
frá Íslandi.
Að sögn Sigurðar Brynjólfssonar yfirlögregluþjóns stendur
rannsókn á tengslum fimm manna
sem búsettir eru í landi enn yfir.
Þrír af þeim eru Íslendingar en
tveir eru erlendir ríkisborgarar.
Óljóst er hvort þeir verða allir
ákærðir.
MH

,%)&334®¨ +ËKAÅNSMYGLARINN REYNDI AÈ VILLA UM FYRIR TOLLVÎRÈ

UM -YNDIN ER ÒR SAFNI

ing kókaínsins. Þá hafi hann fengið samferðakonu
sína til þess að fara með efnin til baka og fara með
þau í gegnum tollskoðun.
Ákæra hefur verið gefin út á hendur manninum og
fleira fólki.
JSS

2AGNAR !ÈALSTEINSSON UM SÅMHLERANIR

Takmörkun er brot
gegn tjáningarfrelsinu
Ákvörðun stjórnvalda að veita einungis einum
aðila aðgang að öllum gögnum um
símhleranir á dögum kalda stríðsins, stangast á við tjáningarfrelsisákvæði mannréttindasáttmála
Evrópu að sögn Ragnars Aðalsteinssonar lögmanns. Hann gerði
þetta að umtali á ráðstefnu
Háskólans í Reykjavík um tjáningarfrelsi sem stendur nú yfir.
„Í tjáningarfrelsisákvæðinu
er talað um rétt til þess að fá upplýsingar en sá réttur vill oft
gleymast,“ sagði Ragnar. Hann
benti á að einn sagnfræðingur
hefði fengið aðgang að öllum upplýsingum um hleranir í kalda
stríðinu sem geymdar væru í
Þjóðskjalasafni. „Margir sóttust

3¥-(,%2!.)2

fullkominn
VOX er fyrsta flokks veitingasta›ur ﬂar sem hver máltí› er
fullkomin upplifun.
Bor›apantanir í síma 444 5050
e›a vox@vox.is
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eftir aðgangi í kjölfarið en
menntamálaráðherra ákvað að
veita fórnarlömbum hlerananna
takmarkaðan aðgang að gögnunum þrátt fyrir þetta ákvæði,“
sagði Ragnar.
Hann benti á að samkvæmt
ákvæðinu mættu stjórnvöld takmarka aðgang að upplýsingum er
til að mynda vörðuðu öryggi ríkisins eins og í þessu tilviki. Hins
vegar væri liðinn tilskilinn tími
til að opinbera megi upplýsingarnar, eða þrjátíu ár samkvæmt
lögum.
„Það er ekki nóg að gangast
undir mannréttindasáttmálann.
Við þurfum að vera meðvituð um
hvaða merkingu tjáningarfrelsisákvæðið hefur,“ sagði Ragnar. SDA

GV\c]Z^jg
G`]VghYii^g

HiZ[cjb{aGV\c]Z^Vg
BZccijc[ng^gVaaV!kVa[gZah^{aajb
h`aVhi^\jb![gVb]VaYhh`aV{c
V\gZ^c^c\Vg![dgkVgcVg\^aY^ giiV
d\«h`jahhiVg[h#

A«``jch`ViiV{[_ah`naYjgd\
[ng^gi«`^!Z^c[aYjcd\\Z\ch«^#

Á hinn bóginn ættu margir sjíamúslimar afar erfitt með að sjá
Saddam sleppa við dauðadóm. Í
síðasta mánuði sagðist forsætisráðherra landsins, Nouri al-Maliki, sem sjálfur er sjía-múslimi,
reikna fastlega með því að ¿þessi
glæpsamlegi harðstjóri verði tekinn af lífi¿ og fylgismenn hans
missi þá móðinn og láti af uppreisn sinni.
Fyrstu réttarhöldin yfir Saddam Hussein og sjö félögum hans
hófust 19. október á síðasta ári.
Þau réttarhöld snúast um fjöldamorð á um það bil 150 sjía-múslimum í þorpinu Dujail, sem framin voru skömmu eftir að Saddam
Hussein var sýnt banatilræði árið
1982.
Önnur réttarhöld yfir Saddam
hófust í ágúst síðastliðnum, en þar
er hann sakaður um þjóðarmorð á
kúrdum. Búist er við að fleiri réttarhöld séu í vændum, en á hinn
bóginn er óljóst hvort þeim verður
haldið áfram ef Saddam hlýtur
dauðadóm á morgun.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

®RYGGISR¹È 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA

Panama fær sæti í ráðinu

;_ah`naYjb{a AZc\^c\[«^c\Vgdgad[hd\kVa[gZah^
[dgZaYgV!hVbhiVg[de^cWZggVV^aV
d\[ng^gi«`_Vjb[_ah`naYjk«ccV
hVb[aV\!\ZgVZaYg^Wdg\jgjb
`aZ^[iV[VgV[ngg{Z[i^gaVjcZcV
]VaYV{[gVbVk^ccV{c ZhhV
Z[i^gaVjcViZ`_jgh`Zg^hi#

H`ViiVb{a
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Óvissa þegar
dómur fellur
¥2!+ !0 Réttarhöldunum yfir Saddam Hussein var ætlað að sætta
sundraða þjóð. Tilgangurinn var að
afhjúpa glæpi einræðisherrans í
löglegum réttarhöldum til þess að
Írakar gætu horfst í augu við fortíð
sína. Í framhaldi af því gætu þeir
haldið áfram uppbyggingarstarfi
sínu, og verið samtaka.
Núna, þegar dómur er í vændum níu mánuðum eftir að fyrstu
réttarhöldin hófust, bendir þó fátt
til þess að þau göfugu áform rætist. Þvert á móti spá margir því að
dómurinn, ekki síst ef niðurstaðan
verður dauðadómur, geti leyst úr
læðingi enn eina ofbeldishrinuna í
landinu, þar sem lítið lát hefur
verið á átökum allt frá því Bandaríkjaher réðst inn í landið ásamt
bandamönnum sínum í mars árið
2003.
„Ofbeldi og manndráp munu
aukast og Saddam verður að þjóðardýrlingi í augum súnnía,“ sagði
Ibrahim Khalid, rúmlega fimmtugur súnní-arabi frá Bagdad, þar sem
margir styðja enn einræðisherrann, sem steypt var af stóli.

@gV[ijgd\gZnchaV

HVb\c\jb{a 6j`^[_{gbV\ci^ahVb\Vc\cV{
][jWdg\Vghk«^cjd\hVbk^ccj
hkZ^iVg[aV\VccV Vgjb#

¹RI

Á morgun er reiknað með því að dómur verði kveðinn upp í fyrstu réttarhöldunum yfir Saddam Hussein. Dauðadómur gæti hrint af stað uppþotum.

(#h«i^
Ô giiV"d\
bZcciVb{a
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3!-%).5¨5 ¶*«¨)2.!2 !0 Ráðamenn í Venesúela og Gvatemala
hafa fallist á að Panama fái sæti
Suður-Ameríku í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Bæði Gvatemala
og Venesúela sóttust eftir þessu
sæti, en hvorugt ríkið hefur náð
tilskildum meirihluta í atkvæðagreiðslum á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna.
Bandaríkin höfðu stutt Gvatemala vegna þess að ráðamenn í
Venesúela þykja afar vinstrisinnaðir og frægt er þegar Hugo
Chavez, forseti Venesúela, sagði

3!-+/-5,!' ¥ (®&. 5TANRÅKISR¹ÈHERRA

'VATEMALA OG 6ENESÒELA TAKAST Å HEND
UR
&2¡44!",!¨)¨!0

George W. Bush vera djöfulinn
sjálfan í ræðu á allsherjarþinginu
í haust.
GB

JÓLALANDIÐ OPNAR
GLAÐNINGUR
FYRIR BÖRNIN!

20% AFSLÁTTUR AF ALLRI JÓLAVÖRU

Ð
TILBO

2

JÓLASTJÖRNUR

1.190kr
Ð
O
B
L
I
T

20% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM
LJÓSASERÍUM

SÝNIKENNSLA

TILBO
Ð

Nýjasta nýtt í
jólakortaföndri
TILBO
Ð

SÝPRUS
MEÐ POTTI

2.490kr

1m á
HÆÐ!

...LANDSINS MESTA ÚRVAL AF LJÓSASERÍUM! ...LANDSINS MESTA ÚRVAL AF LJÓSASERÍUM!
b l óm

GÓÐ RÁÐ

r
h
a
e
l gari nn

GARÐHEIMA:

Jólastjörnu er gott að vökva
með ylvolgu vatni og passa að
láta hana ekki standa í kulda
eða trekk.

heimur skemmtilegra hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - sími 540 3300 - www.gardheimar.is

GLADIOLUR

295kr



,%)¨4/'!2 ¥ ,/.$/. !NGELA -ERKEL
KANSLARI ¶ÕSKALANDS OG BRESKI FORS¾T
ISR¹ÈHERRANN 4ONY "LAIR BROSA FRAMAN
Å LJËSMYNDARANA ¹ TRÎPPUM $OWNING
STR¾TIS  Å G¾RKVÎLD !ÈGERÈIR GEGN
GRËÈURHÒSA¹HRIFUNUM VORU AÈALM¹LIÈ
¹ DAGSKR¹ FUNDAR LEIÈTOGANNA
&2¡44!",!¨)¨!0

 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

5MHVERFISR¹ÈHERRA SEGIR AÈGERÈIR GEGN LOFTSLAGSBREYTINGUM FORGANGSM¹L
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Ísland á að leiða umræðurnar

Hækkaði um
þrjár gráður

5-(6%2&)3-, Jónína Bjartmarz
umhverfisráðherra er sammála
þeim
grundvallarsjónarmiðum
sem
breski
hagfræðingurinn
Nicholas Stern setur fram í
skýrslu sinni um aðgerðir gegn
loftlagsbreytingum og tekur undir
mörg af sjónarmiðum hans.
Stern telur grundvallaratriði
að kolefnissambönd verði verðlögð af stjórnvöldum til að hvetja
fyrirtæki til að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda og að
stuðningur við rannsóknir verði
aukinn. Jónína telur að Ísland eigi
að leiða umræðu og framkvæmdir í hópi annarra Norðurlandaþjóða, enda sé um að ræða hnatt-

ræna ógn við framgang lífsins á
jörðinni.
„Þetta eru allt hugmyndir og
aðgerðir sem við, eins og aðrar
þjóðir, þurfum að huga að. Það er
enginn undanþeginn því,“ svarar
Jónína aðspurð hvort Ísland eigi
að vera fyrst til að verðleggja kolefnissambönd og láta fyrirtæki
greiða fyrir losun á gróðurhúsalofttegundum. „Ísland er leiðandi
á margan hátt í umhverfismálum,
ekki síst vegna hlutdeildar okkar í
endurnýjanlegri orku.“
Jónína kynnti á fundi samstarfsráðherra Norðurlandanna í
vikunni hugmyndir að norrænni
loftlagsmiðstöð. Þar yrði komið á

*«.¥.! "*!24-!2: 5MHVERFISR¹ÈHERRA

TEKUR UNDIR MARGT AF ÖVÅ SEM 3TERN SEGIR

víðtæku samstarfi vísindamanna
um rannsóknir á losun gróðurhúsalofttegunda og afleiðingum
þeirra.
SH¹

$!.-®2+ Meðalhitinn í Norðursjó
var þremur gráðum hærri í
október en í meðalári.
„Við höfum miklar áhyggjur
af þessu,“ hefur fréttavefur
Politiken eftir Tore Johannessen
hjá Hafrannsóknastofnun
Danmerkur. Breytt hitastig
hafsins getur haft mikil áhrif á
æxlunarmöguleika fiskistofna,
auk fleiri tegunda.
„Hækkað hitastig mun virka
hvetjandi á nokkrar lífverur í
hafinu, meðal annars verða
breytingar í þörungaflórunni – og
það er eitthvað sem við óttumst
meira en nokkuð annað,“ sagði
Johannessen.
SMK
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Dýrast að læra
á Vesturlandi
Íslenskunámskeið fyrir útlendinga eru misdýr eftir
landshlutum. Íslenskan er langódýrust fyrir þá sem
búa í Kópavogi en dýrust á Vesturlandi.
)..&,94*%.$!-,
Íslenskunámskeið fyrir útlendinga eru misdýr.
Námskeiðin eru langódýrust í
Kópavogi þar sem þrjátíu stunda
nám. Fyrir erlenda Kópavogsbúa
kostar 9.300 krónur en dýrust eru
námskeiðin á Vesturlandi. Þar
kostar fimmtíu stunda námskeið
45 þúsund krónur. Íslenskunámskeiðin á höfuðborgarsvæðinu eru
í lægri kantinum, kosta um 22 þúsund krónur.
Sveitarfélögin í landinu niðurgreiða yfirleitt ekki námskeið í
íslensku fyrir útlendinga. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu
heyra þó til undantekninga. Námsflokkar Reykjavíkur hafa samning við Mími símenntun og eru
námskeið fyrir útlendinga í
Reykjavík, á Seltjarnarnesi, í
Garðabæ og Mosfellsbæ niðurgreidd um helming. Útlendingar
sem búa í þessum sveitarfélögum
borga því 22 þúsund krónur.
Útlendingar sem búa í Hafnarfirði
og Kópavogi borga fullt verð, 44
þúsund krónur, hjá Mími. Annars
stendur þeim til boða námskeið í
sínu sveitarfélagi og borga þá
rúmlega níu þúsund í Kópavogi og
22 þúsund í Hafnarfirði. Akureyrarbær greiðir hallann hjá Alþjóðastofu ef námskeiðin standa ekki
undir sér.
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Guðrún Vala Elísdóttir er námsog starfsráðgjafi hjá Símenntunarmiðstöð Vesturlands. Hún bendir á að erlendir makar, sem ekki
séu komnir í vinnu, verði að greiða
íslenskunámskeið að fullu. Hún
telur að námskeiðin eigi að vera
ókeypis.
„Vinnuþrælkunin er svo mikil
að útlendingar hafa ekki tíma til
að stunda nám, meira að segja
ekki á laugardagsmorgnum því
sumir vinna um helgar. Fólk sem
vinnur frá sjö á morgnana fram
yfir kvöldmat hefur ekki orku til
að fara á námskeið á kvöldin,“
segir hún.
Útlendingar fá oft allt að 75
prósenta styrk frá viðkomandi
stéttarfélagi auk þess sem vinnuveitendur
styrkja
gjarnan
íslenskunámskeið. Það er því ekki
óalgengt að útlendingarnir þurfi
ekkert að greiða úr eigin vasa.
Þetta er þó ekki algilt. Makar, sem
ekki vinna úti, verða til dæmis að
greiða fullt verð.
Útlendingum gefst oft kostur á
starfstengdum íslenskunámskeiðum á vinnustöðum á vinnutíma,
gjarnan þeim að kostnaðarlausu.
Vinnustaðirnir greiða þá námskeiðin og fá styrk frá Landsmennt eða öðrum sjóðum.
GHS FRETTABLADIDIS

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Þrískiptur sparnaður Glitnis
VARASPARNAÐUR

NEYSLUSPARNAÐUR

LANGTÍMASPARNAÐUR

- til að mæta ófyrirséðum
fjárútlátum og grípa óvænt
tækifæri.

- til að safna fyrir öllu því
sem hugurinn girnist.

- til að byggja upp
fjárhagslega velgengni í
framtíðinni.

... Í SPARNAÐI

Ný aðferð til að ná betri árangri í sparnaði.
Farðu í næsta útibú eða á www.glitnir.is og kláraðu málið!
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,EIÈIN 2EYKJAVÅK !KUREYRI

Gæti styst um
20 kílómetra
34*«2.-, Leiðin milli Reykjavík-

ur og Akureyrar gæti styst um
allt að 20 kílómetra.
Í svari við fyrirspurn Halldórs
Blöndal, Sjálfstæðisflokki, segir
samgönguráðherra að við
endurskoðun samgönguáætlunar
séu til skoðunar þrír staðir á
leiðinni milli Reykjavíkur og
Akureyrar vegna hugsanlegrar
styttingar á hringveginum.
Staðirnir eru um Grunnafjörð
nálægt Akranesi, þar sem
stytting gæti orðið um einn
kílómetri, um Svínavatn í AusturHúnavatnssýslu þar sem stytting
gæti orðið um sextán kílómetrar
og í Skagafirði þar sem stytting
gæti orðið 2–3 kílómetrar.
BÖS

-)¨"2).. .EFNDIN LÅTUR SVO ¹ AÈ LÎG
REGLAN BORGIN OG ALMENNINGUR ÖURFI AÈ
TAKA HÎNDUM SAMAN GEGN OFBELDI
&2¡44!",!¨)¨(!2)

6ILJA EFLDA LÎGG¾SLU Å MIÈB¾

Áhyggjur vegna
nauðgana
34*«2.3µ3,! Mannréttindanefnd
Reykjavíkurborgar lýsir þungum
áhyggjum vegna ítrekaðra
nauðgunarglæpa í og við miðborg
Reykjavíkur að undanförnu.
Vill nefndin að löggæsla í
miðborginni verði aukin og lýsing
bætt. Þá þurfi að finna leiðir til að
auka fræðslu meðal almennings
um eðli kynbundins ofbeldis og
hvetja til samábyrgðar og
umræðu um glæpi af þessu tagi.
Lagt er til að nefnd um
löggæslumálefni verði falið að
koma með tillögur til úrbóta. SDG

¶/2,+3(®&. .ÒVERANDI GOLFVÎLLUR
OFAN ¶ORL¹KSHAFNAR

"¾JARSTJËRN ®LFUSS

Selja land undir
golfvöll
36%)4!234*«2.)2 Lagt hefur verið

fram í bæjarstjórn Ölfuss
verðmat á 336,3 ha landsvæði
vegna samnings um sölu á landi
undir golfvöll á Hafnarsandi.
Landsvæðið sem var verðmetið
afmarkast að sunnan af núverandi golfvallarsvæði ofan
Þorlákshafnar, að vestan af
Þorlákshafnarvegi, að norðan af
Eyrarbakkavegi og að austan af
sjávarkambi. Drög að kaupsamningi voru kynnt á síðasta bæjarstjórnarfundi en afgreiðslu
málsins frestað. Hvorki kemur
fram í fundargerð hvert er
verðmat alls svæðisins né hversu
mikið land á að selja undir
golfvöll eða hvert er söluverð og
kaupandi.
GAR

$!.-®2+
-ORÈINGI BOXARA D¾MDUR
$ËMSTËLL Å +AUPMANNAHÎFN HEFUR
D¾MT  ¹RA GAMLAN MANN Å  ¹RA
FANGELSI FYRIR AÈ HAFA STUNGIÈ DANSKA
BOXARANN 4UE "JÐRN 4HOMSEN TIL BANA
4HOMSEN VAR MARGFALDUR $ANMERKUR
MEISTARI Å HNEFALEIKUM

,%)¨2¡44).'
¥ GREININNI (VERFISBÒÈIN 2ANG¹  ¹RA
Å G¾R VAR SAGT AÈ 3IGRÒN -AGNÒSDËTTIR
HEFÈI VERIÈ ALÖINGISKONA ¶AÈ SKAL
¹RÁTTAÈ AÈ 3IGRÒN VAR VARAÖINGMAÈUR
&RAMSËKNARFLOKKSINS Å 2EYKJAVÅK FR¹
 TIL 

3J¹VARÒTVEGSR¹ÈHERRA SEGIR MËTM¾LI  ÖJËÈA GEGN HVALVEIÈUM ËRÎKSTUDD

,¾KNAFÁLAG 2EYKJAVÅKUR

(NEISA FYRIR ALLAR ÖJËÈIRNAR

Yfirlæknir fái
aftur fyrra starf

(6!,6%)¨!2 Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráð-

herra spyr sig hvernig geti staðið á því að mótmælaskjal frá 25 þjóðlöndum auk framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, geti verið byggt á
jafn miklum rangfærslum og í ljós kom í vikunni. Í
mótmælaskjalinu, sem var afhent utanríkisráðuneytinu á miðvikudag, segir að Íslendingar hafi
ákveðið veiðikvóta út frá gögnum sem hvorki hafi
verið kynnt, farið yfir né samþykkt af vísindanefnd
Alþjóðahvalveiðiráðsins og það grafi undan
starfsemi ráðsins. Á sama tíma eru upplýsingar
Hafrannsóknastofnunar um mat á stofnstærð og
sjálfbæru veiðiþoli birtar á heimasíðu Alþjóðahvalveiðiráðsins og hafa verið viðurkenndar af vísindasviði þess.
Einar segir þetta mjög alvarlegt. „Það er
umhugsunarefni að svona margar þjóðir skuli hafa
byggt málflutning sinn á tómum rangfærslum.

%).!2 + '5¨&)..33/.

SJ¹VARÒTVEGSR¹ÈHERRA

Þetta er hneisa fyrir þessar virðulegu þjóðir að hafa
sent frá sér svona skjal.“
Greg Donovan, yfirmaður vísindasviðs Alþjóðahvalveiðiráðsins, staðfestir þetta og sagði í viðtali
við Fréttablaðið: „Við höfum skoðað fjölda langreyða við Ísland og stofninn er eitthvað í kringum
25 þúsund dýr. Það sem Íslendingar ætla að veiða
hefur engin áhrif á stofninn.“
SH¹

(%),"2)'¨)3-, Stjórn Læknafé-

lags Reykjavíkur hefur sent frá
sér ályktun með eindregnum
tilmælum til yfirstjórnenda
Landspítalans um að Stefán E.
Matthíasson yfirlæknir verði
settur aftur í fyrra starf.
Í ályktun félagsins segir að
Héraðsdómur Reykjavíkur hafi
fyrr á þessu ári dæmt áminningu
sem yfirstjórnendur LSH veittu
Stefáni ólögmæta og yfirstjórnendur LSH virðist hafa komist að
sömu niðurstöðu. Það veki því
athygli að ekki sé fallist á
endurkomu Stefáns í fyrra starf
sitt og að yfirstjórnendur LSH
hyggist láta brottvikninguna
standa.
SH¹
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Peningaskápurinn ...
+REFUR +ASTRUPVÎLL UM B¾TUR

,¹GIR SKATTAR

,¹GJALDAFLUGFÁLAGIÈ 3TERLING SEM EINS OG ALÖJËÈ
VEIT ¹ ¾TTIR AÈ REKJA HINGAÈ ¹ KLAKANN Å EIGN
ARHALDI OG ER STÕRT AF !LMARI %RNI (ILMARSSYNI
L¾TUR ENGAN BILBUG ¹ SÁR FINNA Å DEILUNUM VIÈ
STJËRNENDUR +ASTRUPFLUGVALLAR Å +AUPMANNAHÎFN
!È ÖVÅ ER GREINT ER FR¹ Å "ERLINSKE 4IDENE KREFUR
3TERLING FLUGSTÎÈINA UM GREIÈSLU BËTA SEM
NEMI  ÖÒSUND DÎNSKUM KRËNUM RÒM
LEG  MILLJËNUM ÅSLENSKRA KRËNA VEGNA TAFA
OG SEINAGANGS VIÈ FARANGURSAFREIÈSLU ¹ ¹RINU
5PPH¾ÈIN ER SÎGÈ FYRIR KOSTNAÈI VEGNA TAFANNA
OG SEGIST 3TERLING ¾TLA MEÈ M¹LIÈ FYRIR DËM
STËLA PUNGI EKKI FLUGSTÎÈIN ÒT b6IÈ HÎFUM B¾TT
VIÈSKIPTAVINUM OKKAR TJËN ÖEIRRA
VEGNA TAFA Å SAMR¾MI VIÈ LÎG
JAFNVEL ÖËTT OKKUR V¾RI EKKI
UM AÈ KENNA m SEGIR 3TEFAN
6ILNER TALSMAÈUR 3TERLING VIÈ
"ERLINSKE OG TELUR FÁLAGIÈ EIGA
KRÎFU ¹ +ASTRUP

 KYNNINGARFUNDI VEGNA UPPGJÎRS %XISTU KOM
FRAM AÈ FORSVARSMENN BÒAST VIÈ FREMUR L¹GU
SKATTHLUTFALLI Å FRAMTÅÈINNI AÈ ÖVÅ GEFNU AÈ
EIGNARHLUTIR FÁLAGSINS Å "AKKAVÎR +AUPÖINGI
OG FLEIRI FÁLÎGUM H¾KKI I VIRÈI %IGANDI ÖESSARA
EIGNARHLUTA ER DËTTURFÁLAG %XISTU FJ¹RFESTINGAFÁ
LAGIÈ %XISTA "6 Å (OLLANDI SEM GREIÈIR ENGAN
FJ¹RMAGNSTEKJUSKATT ¶ANNIG NAM SKATTHLUTFALLIÈ
AÈEINS   PRËSENTUM ¹ ÖRIÈJA ¹RSFJËRÈUNGI ¶AU
FYRIRT¾KI %XISTU TIL D¾MIS REKSTRARFÁLÎGIN ,ÕSING
OG 6¥3 SEM ERU SKR¹È HÁR ¹ LANDI GJALDA HINS
VEGAR KEISARANUM ÖAÈ SEM HONUM BER

&INNUR )NGËLFSSON VAR Å G¾R KJÎRINN
STJËRNARFORMAÈUR )CELANDAIR 'ROUP !ÈRIR
Å STJËRN ERU «MAR "ENEDIKTSSON VARA
FORMAÈUR %INAR 3VEINSSON (ERMANN
'UÈMUNDSSON (ELGI 3 'UÈMUNDS
SON *ËHANN -AGNÒSSON OG -ARTHA
%IRÅKSDËTTIR

'REININGARDEILD ,ANDSBANKANS HEFUR
ENDURSKOÈAÈ SP¹ SÅNA UM STÕRIVEXTI
%R NÒ GERT R¹È FYRIR AÈ STÕRIVEXTIR MUNI
EKKI H¾KKA FREKAR ÖEIR MUNI HALDAST 
PRËSENT FRAM Å MARS ¹ N¾STA ¹RI ÖEGAR
VAXTAL¾KKUNARFERLI MUNI HEFJAST

3EÈLABANKINN HEFUR Å UMBOÈI FJ¹RM¹LA
R¹ÈHERRA FALIÈ "ARCLAYS #APITAL #ITIGROUP
AND $RESDNER +LEINWORT AÈ HEFJA UND
IRBÒNING AÈ L¹NTÎKU ¹ EVRUMARKAÈI TIL
STYRKINGAR ¹ GJALDEYRISFORÈA BANKANS

Stjórn bíður átekta "ESTI FJËRÈUNGUR Å SÎGU 3ÅMANS
Stjórn plastframleiðslufyrirtækisins Polimoon ASA getur ekki
mælt með því að hluthafar samþykki yfirtökutilboð frá Plast
Holding A/S. Þetta kemur fram í
yfirlýsingu sem stjórnin sendi
frá sér í kjölfar þess að Promens,
dótturfélag Atorku, lýsti því yfir
að það hygðist gera yfirtökutilboð um kaup á öllu hlutafé fyrirtækisins.
Tilboðið frá Plast Holding A/S
hljóðar upp á 27,50 norskar krónur á hlut og er því töluvert lægra
en tilboð Promens upp á 32,50
norskar krónur á hlut, sem jafngildir heildarvirði hlutafjár Polimoon upp á 1.279 milljónir
norskra króna, um 13,34 milljarða íslenskra króna.
Tilboð Promens er háð því
skilyrði að náist að afla nægjanlegs fjármagns, annars vegar
með sambankaláni sem Landsbankinn mun veita forystu að

2!'.(),$52 '%)23$«44)2

2AGNHILDUR ER FORSTJËRI 0ROMENS

afla, og hins vegar með öflun á
nýju hlutafé sem Atorka og
Landsbankinn munu leiða. Þrátt
fyrir að ákveðin óvissa ríki um
hvort Promens muni leggja fram
formlegt tilboð, en Plast Holding
hafi þegar tryggt sína fjármögnun og klárað áreiðanleikakönnun,
eru stjórnarmenn fyrirtækisins
ekki tilbúnir til að ráðleggja hluthöfum að selja Plast Holding A/S
sinn hlut að svo stöddu.
HHS

9][W\b

Tap Símans á árinu
nemur þremur milljörðum króna vegna gengisáhrifa á fyrri hluta
ársins. Afkoman á þriðja
ársfjórðungi er 250 prósentum betri en í fyrra.
Síminn skilaði 3.264 milljónum
króna í hús á þriðja ársfjórðungi
og er þetta mesti hagnaður í sögu
félagsins á einum fjórðungi. Til
samanburðar var afkoma Símans
929 milljónir króna á sama tíma
árið 2005. Afkoman batnar því
um 250 prósent á milli ára.
Fyrir árið í heild nemur tap
Símans 3,1 milljarði króna sem
stafar fyrst og fremst af lækkun
á gengi krónunnar á fyrri hluta
ársins og áhrifum hennar á
erlendar skuldir félagsins.
Þótt styrking krónu hafi haft
jákvæð áhrif á rekstur þriðja árs-

3¥-).. -%¨ -%4(!'.!¨   23&*«2¨5.') &ORSVARSMENN 3ÅMANS "RYNJËLFUR
"JARNASON OG ,ÕÈUR 'UÈMUNDSSON ¹ FUNDI HJ¹ %XISTA Å G¾RMORGUN
&2¡44!",!¨)¨'6!

fjórðungs sjást þess merki að
grunnrekstur sé einnig að bæta
afkomu félagsins. Rekstrarhagnaður að viðbættum afskriftum
var 1.439 milljónir króna og
hækkaði um nærri helming á
milli ára. Rekstrarhagnaður fyrir
afskriftir (EBITDA) jókst um tíu
prósent á milli ára og 3.264 millj-

ónir króna.
Tekjur Símans voru 6,2 milljarðar króna á þriðja ársfjórðungi
og jukust um nítján prósent á
milli ára.
Stærsti eigandi Símans er
Exista með 43,6 prósenta hlut. Sú
eign samsvarar 3,5 prósentum af
heildareignum Exista.
EÖA

Hækkunarferli talið lokið
bankanna og gera þær jafnframt
„Eitt af því sem vekur athygli við
ráð fyrir að vextir verði ekki
síðustu verðbólguspá Seðlabankhækkaðir á aukavaxtaákvörðunans er hversu hárri verðbólgu
ardegi sem Seðlabankinn
bankinn spáir á allra næstu
hefur boðað 21. desember.
mánuðum,“ segir greiningÞó sagði Seðlabankinn
ardeild
Landsbanka
þegar vaxtaákvörðun var
Íslands og telur spá bankkynnt í vikunni að frekari
ans of háa til skamms tíma
hækkunar kynni að verða
litið.
„Skammtímaspár
þörf.
Greiningardeild
bankans hafa verið óvenju
Glitnis telur það hins vegar
slæmar í ár. Þannig var
ólíklegt. „Að minnsta kosti
spáin allt of lág í mars, en
þarf eitthvað mikið að gerallt of há í júlí,“ segir $!6¥¨ /$$33/.
deildin í nýrri umfjöllun. 3%¨,!"!.+!34*«2) ast til að svo verði svo sem
snögg gengislækkun á
Ákvörðun Seðlabankallra næstu vikum.“
ans um óbreytta stýrivexti var í
Að sama skapi segir greiningsamræmi við spá greiningardeilda

ardeild Kaupþings að frekari
vaxtahækkanir gætu valdið miklum samdrætti í hagkerfinu á
næstu tveimur árum sem endurspeglast myndi í harðri og sársaukafullri lendingu í efnahagslífinu. „Því telur greiningardeild
ólíklegt að bankinn vilji feta þá
braut,“ segir deildin í nýju sérriti
af Peningamálum Seðlabankans.
Þá segir Gunnar Árnason, efnahagssérfræðingur SPV, jafnvel
frekar líkur á að vextir verði
lækkaðir í desember. „Veður geta
skipast fljótt í lofti og þá getur
verið langt í 26. janúar,“ segir
hann.
ËK¹

Ákvörðun áfrýjað

Stofnfé SPH
verður aukið

Osta og smjörsalan hefur áfrýjað
til áfrýjunarnefndar samkeppnismála ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá því 13. október síðastliðinn. Þar var kveðið á um að
Osta- og smjörsalan hefði
brotið gegn samkeppnislögum með því að mismuna viðskiptaaðilum
með
ólíkum
skilmálum í samskonar viðskiptum með
undanrennuduft.
„Áfrýjun Osta- og

smjörsölunnar sf. byggir á því að
hvorki séu efnislegar né lagalegar
forsendur fyrir ákvörðun Samkeppniseftirlitins,“ segir í
tilkynningu Ostaog smjörsölunnar.
Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins í síðasta mánuði
kom
eftir
kvörtun
sem
Mjólka sendi 20.
október í fyrra.
ËK¹

Eigendur stofnfjárhluta í SPH
samþykktu í vikunni að auka
stofnfé tæplega fimmfalt til að
mæta skiptihlutföllum vegna fyrirhugaðs samruna við SPV.
SPH er metinn á 39 prósent af
heildarstærð beggja sparisjóða.
Stofnfé í SPH er ekki nema
átján milljónir króna en verður
aukið um 67 milljónir króna. Hafa
stofnfjáreigendurnir, sem eru þrjátíu talsins, forkaupsrétt á nýjum
bréfum á genginu einum. Stofnféð
verður selt á næstunni.
EÖA

Mælt með kaupum í Bakkavör
4cZZbdS`Y`"$&

BWZP]adS`Y`!''
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3g[c\Raa]\Wa

Greiningardeild
Landsbankans
mælir með kaupum á bréfum
Bakkavarar og að fjárfestar yfirvogi þau í eignasafni sínu sem taki
mið af íslenska hlutabréfamarkaðnum.
Samkvæmt nýju verðmati
greiningardeildarinnar er verðmatsgengi félagsins 62,5 og vænt
verð eftir tólf mánuði 69,4. Lokagengi félagsins í fyrradag, sem
nýja verðmatið miðast við, var
60,4.

Rekstur Bakkavarar þykir hafa
gengið vel á árinu og hefur félagið
vaxið umfram markaðinn. Á
fyrstu níu mánuðum ársins óx
markaðurinn fyrir fersk tilbúin
matvæli í Bretlandi um 6,4 prósent á meðan sala Bakkavarar
jókst um 8,7 prósent. Á markaði
með óskorið grænmeti óx sala
Bakkavarar nánast tvöfalt meira
en markaðurinn.
Sjóðstreymi Bakkavarar hefur
jafnframt verið sterkt undanfarin

misseri sem félagið hefur nýtt sér
til að greiða niður langtímaskuldir. Er því spáð að eiginfjárhlutfall
muni verða rúm 19 prósent í árslok 2006 en hlutfallið hefur hækkað úr 12,4 prósentum, frá árslokum 2005, í 16,5 prósent í lok níu
mánaða uppgjörs.
Hagnaður Bakkavarar á þriðja
ársfjórðungi nam 15 milljónum
punda sem samsvarar tveimur
milljörðum króna og var umfram
væntingar greiningaraðila.
HHS
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Lætur af stjórnarformennsku FME
Stefán Svavarsson lætur
af stjórnarformennsku
Fjármálaeftirlitsins um
áramót þegar skipunartími hans rennur út.
Stefán segist hafa
verið búinn að taka þessa
ákvörðun fyrir nokkru
síðan, enda búinn að vera
í stjórn eftirlitsins síðustu sex ár. Hann segir
hins vegar hafa tryggt
algjörlega
brotthvarf
hans úr stjórninni að
hafa nýverið verið ráðinn
aðalhagfræðingur
Seðlabanka Íslands.

Innleiða nýja handtölvulausn

„Stjórnin þar er skipuð
þremur
mönnum
og
þremur varamönnum. Ég
er skipaður af ráðherra
og svo skipar Seðlabankinn einn,“ segir Stefán og
bætir við að augljóst sé
að ekki gengi að Seðlabankinn fengi með þessum hætti meirihluta í
stjórn Fjármálaeftirlitsins.
„Ég klára mínar skyld34%&. 36!6!233/. ur hjá Fjármálaeftirlitinu á ársfundi þess í
3TEF¹N ER NÕR¹ÈINN
AÈALENDURSKOÈANDI næstu viku, mæti og held
3EÈLABANKA ¥SLANDS smátölu.“
ËK¹

Íslandspóstur og handPoint ehf.
hafa samið um innleiðingu allt að
40 greiðsluhandtölva sem verða
meðal
annars
notaðar
við
útkeyrslu- og afhendingu pakka
sem er dreift af Íslandspósti.
Lausnin byggir á því að í greiðsluandtölvu af gerðinni XPDA-S er
settur handtölvuferill sem tekur á
öllu afhendingarferli Íslandspósts, frá því að pakki er skannaður inn í bíl og þar til greiðsla fyrir
afhendingu hans er móttekin. Bílstjóri velur ákveðinn útkeyrslurúnt og síðan eru pakkarnir skannaðir inn í bílinn. Þegar pakki er
svo afhentur er hann skannaður út
af bílstjóra.
Þetta tryggir að réttir pakkar
eru hjá viðtakenda þegar afhend-

ing fer fram, viðtakandi kvittar
fyrir móttöku á handtölvuna og
greiðsla getur farið fram þegar í
stað, enda getur handtölvan tekið
á móti debet- og kreditkortagreiðslum og prentað út kvittun á
staðnum.
Einfalt er að forgangsraða
sendingum þannig að þær eru sérstaklega merktar og þá er auðvelt
að auðkenna hvort um venjulega
sendingu, hraðsendingu eða póstkröfu sé að ræða. Allt ferlið tryggir skilvirkari og hraðari afhendingu, fækkar röngum afhendingum
og flýtir afgreiðslu til muna.
Greiðsluhandtölvan hefur segulkortalesara fyrir greiðslukort,
innbyggðan prentara og snertiskjá og byggir handtölvan á lausn
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&R¹ VINSTRI %INAR 'YLFASON OG $AVÅÈ 'UÈ
JËNSSON B¹ÈIR FR¹ HAND0OINT OG «LAFUR
4R ¶ORSTEINSSON OG (JÎRTUR 3IGVALDASON
FR¹ ¥SLANDSPËSTI

sem handPoint hefur þegar þróað
og innleitt hjá flugfélögum, veitingastöðum og fleiri fyrirtækjum
hérlendis og erlendis.
EÖA
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AÈUR 4IME 7ARNER T¾PLEGA ÖREFALDAÈIST
EFTIR HAGR¾ÈINGU

Time Warner
þrefaldar gróða

Chevrolet Captiva
Meiri búnaður – bakkskynjari, aksturstölva, loftkæling o.fl., o.fl.
Meiri kraftur – 16 ventla túrbó dísilvél með 320 Nm
Meira rými – 7 manna sportjeppi fyrir alla fjölskylduna

Hagnaður bandaríska fjölmiðla- og
útgáfusamsteypunnar Time Warner tæplega þrefaldaðist á þriðja
fjórðungi ársins. Mestur hluti hagnaðarins kemur frá auglýsingatekjum nethluta félagsins, American
Online (AOL).
Hagnaður samsteypunnar nam
2,3 milljörðum Bandaríkjadala,
jafnvirði 155,8 milljarða íslenskra
króna, en hann nam 853 milljónum
dala eða 57,7 milljörðum króna á
sama tíma fyrir ári.
Time Warner hefur hagrætt talsvert í rekstri með það fyrir augum
að bæta afkomu AOL. Meðal annars var 5.000 starfsmönnum sagt
upp í sumar auk þess sem breskur
armur AOL var seldur í sumar. JAB

Verðbólgan er
næstmest hér
Verðbólga innan Efnahags- og
framfarastofnunarinnar (OECD)
mældist 2,1 prósent á ársgrundvelli
í september, samanborið við 3 prósent mánuðinn á undan. Verðbólgan
er líkt og fyrri mánuði næstmest
hér á landi.
Lækkunin er að mestu tilkomin
vegna lækkunar á raforkuverði.
Ef matvöru- og raforkuverð er
undanskilið mælingunni mældist
verðbólga á ársgrundvelli 2,2 prósent í september innan OECD, sem
er óbreytt frá mánuðinum á undan.
Mesta verðbólgan mældist sem
fyrr í Tyrklandi eða 10,5 prósent.
Hún var næstmest á Íslandi á tímabilinu eða 7,6 prósent.
JAB

Chevrolet Captiva

10%

Frá GM - stærsta bílaframleiðanda í heimi

Evrópulínan frá Chevrolet

vaxtaauki!

Kalos

Aveo

Lacetti Sport

Lacetti

Lacetti Station

Captiva
Áberandi glæsileiki
Chevrolet Captiva er sportjeppi sem tekið er eftir. Bíllinn er hannaður til að mæta kröfum evrópskra ökumanna og
útkoman er áberandi glæsilegur bíll. Kraftmikil túrbó dísilvélin í sjálfskiptum glæsijeppanum eyðir aðeins 8,7 lítrum á
hundrað km í blönduðum akstri og þú getur valið um 5 eða 7 manna bíl. Að reynsluaka þessum bíl er verkefni sem öll
fjölskyldan hefur gaman af. Láttu sjá þig - þín bíður einstök upplifun og heitt kaffi á könnunni.
Tangarhöfða 8-12

Sími 590 2000

www.benni.is

Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. Lau. og sun. 12.00 - 16.00

Umboðsmenn: Bílahornið hjá Sissa, Keflavík. Bílasalan Ós, Akureyri. Bílasala austurlands, Egilstöðum.
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Ríkisvæðing
Sjálfstæðisflokks
*«. +!,$!, 3+2)&!2

F

yrir þá sem trúa að „athafnafrelsi fólks og fyrirtækja
verði best tryggt með lágmarksafskiptum hins opinbera“ orkar margt tvímælis þessa dagana.
Í vikunni keypti ríkisfyrirtækið Íslandspóstur prentfyrirtækið Samskipti. Þar með er þetta ríkisfyrirtæki
skyndilega komið í samkeppni við fjölmörg einkafyrirtæki um
verkefni sem ríkið sinnti ekki áður, enda nákvæmlega engin eftirspurn eftir innkomu hins opinbera á prentmarkaðinn.
Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri Íslandspósts og fyrrverandi bæjarstjóri Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ, rökstyður
kaupin með því að benda á að þar sem vettvangur fyrirtækisins
sé „býsna rúmt skilgreindur“ og það sé „rekið sem hvert annað
hlutafélag“ verði það að vera opið fyrir nýjungum á sviðum sem
geta tengst starfssviði þess.
Nú vill svo til að flokksfélagi Ingimundar, Sturla Böðvarsson
samgönguráðherra, fer fyrir hönd ríkissjóðs með allt hlutafé
Íslandspósts, þannig að allt tal um að Íslandspóstur sé eins og
„hvert annað hlutafélag“ er í besta falli hlægilegt.
Þessi þróun þarf þó ekki að koma á óvart því eins og forstjóri
Íslandspósts segir er vettvangur félagsins rúmt skilgreindur og
því ekkert til fyrirstöðu að það seilist inn á markað sem einkafyrirtæki kepptu á sín á milli áður ef stjórnendur þess hafa á
því áhuga.
En það er ekki eins og Íslandspóstur sé eina ríkisfyrirtækið sem sjálfstæðismenn hafa notað til að ríkisvæða einkafyrirtæki.
Fyrir réttum tveimur árum keypti Síminn, sem þá var í fullri
eigu ríkissjóðs, sjónvarpsstöðina Skjá einn og rökstuddi forstjóri Símans þau kaup á nákvæmlega sama hátt og kollegi hans
og flokksfélagi hjá Íslandspósti. Sami sjálfstæðisráðherra fór
þá með hlutabréf ríkissjóðs í Símanum og fer nú með hlutabréfið í Íslandspósti.
Næst ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að snúa sér að hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins. Á þeim málatilbúnaði er þó sá stóri
galli að hlutverk RÚV er svo vítt skilgreint að ekki þarf að velkjast í vafa um að stofnunin verður mun plássfrekari á erfiðum
samkeppnismarkaði fjölmiðla en hún er núna.
Auðvitað hafa sannir áhugamenn um „lágmarksafskipti hins
opinbera“ af þessu áhyggjur. Einn af þeim er Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, en hann gerir
verulegar athugasemdir við RÚV-frumvarpið í grein á heimasíðu
samtakanna. Í umsögn SA við frumvarpið er tekið enn sterkar
til orða en framkvæmdastjórinn leyfir sér, og meðal annars bent
á að það sé „algjörlega fráleitt að skilgreina með svo víðtækum
hætti þá starfsemi sem réttlætir ríkisaðstoð til RÚV.“
Fyrir þá sem ekki þekktu tilvísunina sem þessi pistill hófst
á, er rétt að geta þess að hún er einmitt hornsteinn stefnu Sjálfstæðisflokksins. Sá flokkur á einmitt fjölmennustu sveit Alþingis. Enn er því von til þess að þingið varpi frumvarpinu um
hlutafélagavæðingu RÚV á dyr, eða geri að minnsta kosti á því
verulega bragarbót. Og þó …
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3KIPT UM STAÈ
SISPENNANDI PRËFKJÎR 3AMFYLKINGAR
INNAR Å 3UÈVESTURKJÎRD¾MI FER FRAM Å
DAG +OSIÈ VERÈUR TIL KLUKKAN ¹TTA OG
FLJËTLEGA EFTIR LOKUN KJÎRSTAÈA VERÈA
FYRSTU TÎLUR BIRTAR +OSNINGAVAKA 3AM
FYLKINGARINNAR VERÈUR HALDIN ¹ ÖEIM
GËÈA STAÈ &JÎRUKR¹NNI Å (AFNARFIRÈI EN
¹TTI UPPHAFLEGA AÈ VERA Å 3AMKOMU
HÒSI 'ARÈAB¾JAR Å 'ARÈAHOLTI ST¾È
AN FYRIR FLUTNINGNUM ER AÈ
ÖAR VAR EKKI H¾GT AÈ F¹
VÅNVEITINGALEYFI 4ALIÈ
ER NAUÈSYNLEGT FYRIR
FRAMBJËÈENDUR AÈ
GETA DREKKT SORGUM
SÅNUM EÈA
SK¹LAÈ Å GLEÈI
SINNI ENDA
LJËST ÖEGAR

SAUTJ¹N MANNS BERJAST UM FIMM
EFSTU S¾TIN AÈ MARGIR VERÈA S¹RIR

EÈA 3IGRÅÈUR *ËHANNESDËTTIR ERU TALDAR
LÅKLEGAR TIL AFREKA

(LUTUR KVENNA

&RELSISBR¾ÈUR

 MORGUN VERÈA ÒRSLIT Å PRËFKJÎRI
SAMFYLKINGARMANNA ¹ 3UÈURLANDI
KUNNGJÎRÈ ¶AR ER LÅKA HARÈUR SLAGUR
SEM SPENNANDI ER AÈ SJ¹ HVERNIG FER
HUGAFËLK UM JAFNRÁTTISM¹L VONAST
TIL AÈ HLUTFÎLLIN VERÈI BETRI Å PRËF
KJÎRUM HELGARINNAR EN ÖEIM SEM
FRAM FËRU SÅÈUSTU HELGI .OKKUÈ
ÎRUGGT ER TALIÈ AÈ ¶ËRUNN 3VEIN
BJARNARDËTTIR OG +ATRÅN *ÒLÅUS
DËTTIR TRYGGI SÁR ÎRUGGT S¾TI Å
KRAGANUM  3UÈURLANDI ERU
MEIRI BLIKUR ¹ LOFTI 4ALIÈ
ER LÅKLEGT AÈ ENN SEM FYRR
VERÈI BARA EINN AF FJËRUM
ÖINGMÎNNUM KVENKYNS
2AGNHEIÈUR (ERGEIRSDËTTIR

5NGIR FRJ¹LSHYGGJUOFURHUGAR STËÈU VIÈ
HÁRAÈSDËM ¹ ,¾KJARTORGI Å G¾R OG
SELDU BJËR &RAMARLEGA Å FLOKKI VAR (LYN
UR *ËNSSON SEM ER FORMAÈUR UNGLIÈA Å
&RJ¹LSHYGGJUFÁLAGINU 6ETURINN 
STËÈU BR¾ÈUR (LYNS 'UNNLAUGUR
OG ¥VAR *ËNSSYNIR Å SÎMU SPORUM
¹ )NGËLFSTORGI EN ÖEIR VORU Ö¹
Å STJËRN (EIMDALLAR ,ÅKLEGT ER
AÈ FAÈIR ÖEIRRA ALLRA *ËN 3TEINAR
'UNNLAUGSSON SÁ ¹N¾GÈUR
MEÈ BAR¹TTU SONA SINNA
ENDA SJ¹LFUR Å PËLITÅSKRI
SPENNITREYJU Å (¾STA
RÁTTI
SIGRIDUR FRETTABLADIDIS

Vilja sjálfstæðismenn ekki konur?
Þ

egar rætt er um stöðu
kynjanna innan stjórnmálaflokka á Íslandi þá er hún að
mörgu leyti býsna góð. Í þremur
stjórnmálaflokkum, Vinstrihreyfingunni – grænu framboði,
Samfylkingu og Framsóknarflokki, er forystusveitin þéttskipuð konum. Allir hafa þessir
flokkar sett einhverjar reglur til
að tryggja jafna stöðu kynjanna á
framboðslistum og búast má við
því að í þingkosningum vorið
2007 muni þessir flokkar tryggja
kjósendum nægt framboð af
hæfum konum til að velja um, við
hlið margra hæfra karla sem
einnig munu verða í framboði.
Samt sem áður er staða kvenna
í íslenskum stjórnmálum í
uppnámi. Væntingar kjósenda
virðast vera þær að konum á
Alþingi muni fækka eftir næstu
kosningar. Hvernig má það vera
þegar litið er til góðrar stöðu
kvenna innan þriggja stjórnmálaflokka? Enginn vafi er á því
hverju um er að kenna. Innan
Sjálfstæðisflokksins eru hlutföll
kynjanna engan veginn þau sömu
og innan annarra flokka. Þar ná
konur ekki því að vera hálfdrættingar á við karlmenn á framboðslistum. Og á meðan 40% þjóðarinnar styður þennan
karlveldisflokk þá er það hann
sem mestu ræður um að hlutföll
kynjanna á löggjafarþinginu eru
ekki í meira jafnvægi en raun ber
vitni.
Flestir sjálfstæðismenn sem
þurfa að svara fyrir þetta eru
sammála um að þetta sé óæskilegt. Að þeir vilji hlut kvenna
meiri í íslenskum stjórnmálum.
Engin ástæða er til að efast um að
þetta sé mælt af heilindum og
þeir meini það sem þeir segja um
þessi mál. En hvers vegna eru
sjálfstæðismenn þá ófærir um að
breyta ástandinu? Af hverju
viðhelst þar misrétti sem búið er
að útrýma í öðrum flokkum?
Orðræða sjálfstæðismanna
veitir vísbendingu um svarið.
Þeir vilja velja „hæfustu einstakl-
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ingana“ til forystu. Í sjálfu sér er
ekkert athugavert við það
sjónarmið en ég á hins vegar
erfitt með að ímynda sér slíkan
hóp án þess að í honum séu
kynjahlutföll í jafnvægi. Ef
sjálfstæðismenn ráða við það þá
er skýringin líklega sú að þeir
sækja fyrirmyndir í eina átt: Til
hins alráða markaðar.

Innan Sjálfstæðisflokksins eru
hlutföll kynjanna engan veginn
þau sömu og innan annarra
flokka. Þar ná konur ekki því
að vera hálfdrættingar á við
karlmenn á framboðslistum.
Á Íslandi er misrétti kynjanna
hvergi meira áberandi en þegar
kemur að atvinnutekjum.
Atvinnutekjur kvenna eru ríflega
60% af tekjum karla og hefur það
hlutfall ekkert haggast áratugum
saman þrátt fyrir öfluga og
skelegga jafnréttisbaráttu. Enda
hefur hún beinst í annan farveg;
það sem einkum hefur verið
leiðrétt er staða kynjanna innan
hins opinbera geira. Sú jafnréttisbarátta hefur litlu skilað vegna
þess að undanfarna áratugi hefur
margt sem áður tilheyrði
opinberri þjónustu verið fært inn
á svið einkageirans, til viðskiptalífsins. Innan viðskiptalífsins
ríkir grímulaus mismunun sem
formgerist í launaleyndinni, valdi
forstjóranna til að leyna því
hvernig sumum starfsmönnum er
hampað á kostnað annarra.

Launaleyndin er ein leið til að
viðhalda mismunun kynjanna en
þær eru fleiri. Nægir þar að líta á
stjórnunarstöður hjá viðskiptalífinu. Þar kemst ein og ein kona á
blað en hlutfallstölur ljúga ekki:
Íslenskt viðskiptalíf er karlveldissamfélag.
Að mati sjálfstæðismanna er
enginn æðri dómstóll en markaðurinn og það sem viðgengst á
markaði er alltaf rétt. Þess vegna
vilja þeir jafnan skerða hlut
opinberra aðila sem mest enda er
sá hlutur í hugum þeirra frávik
sem truflar hina ósýnilegu og
alvitru hönd. Þar af leiðir
sjálfkrafa að karlveldissamfélag
innan viðskiptalífsins, þar sem
karlar púkka upp á aðra karla
undir því yfirskyni að þeir séu
„hæfustu einstaklingarnir“,
hlýtur að vera bein eða óbein
fyrirmynd í flokksstarfinu. Til
hvers ættu sjálfstæðismenn að
haga málum öðruvísi í eigin
samfélagi en því samfélagi sem
þeir skilgreina sem fyrirmynd
allra annarra, samfélagi stórfyrirtækisins?
Umræðan um það hvort lítið
framboð sé á hæfum konum í
Sjálfstæðisflokknum, eða þá
hvort lítil eftirspurn sé eftir þeim
sem þó eru í boði, er að mínu mati
einungis hliðarspor frá stærri
umræðu, um stöðu kvenna innan
íslensks viðskiptalífs. Flokkur
sem trúir á viðskiptalífið sem
hina einu réttu fyrirmynd mun
aldrei laga heimsmynd sína að
öðru módeli sem hann fyrirlítur,
jafnréttissamfélagi hins opinbera.
Þess vegna voru úrslitin í
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins um
seinustu helgi ekki óvænt. En ef
við, kjósendur og almenningur í
landinu, viljum breyta þessu þá
nægir ekki að skammast út í
íhaldið. Við ættum frekar að líta
gagnrýnum augum til hinna
raunverulegu valdhafa á Íslandi,
viðskiptamógúlanna. Það eru þeir
sem viðhalda karlveldinu á
Íslandi.

3TÎNDUM VÎRÈ UM KYNFRELSIÈ
kerfisins. Þegar brot er kært til lögreglu er
það óskoraður réttur þess sem brotið er á
að mál hans verði rannsakað og ákært
verði í kjölfarið. Það er réttur viðkomandi
að málið hljóti sanngjarna málsmeðferð og
að þarf vart að minnast á þær ógeðeinnig að setja fram kröfur um bætur í
felldu nauðganir sem hafa verið framdopinberu máli vegna glæpsins.
ar nýlega, flestir lesendur hafa þegar heyrt
Baráttan gegn nauðgunum er sameigá þær minnst – sem betur fer! Umfjöllunin
inlegt átak sem bæði kynin þurfa að taka
sem þessi voðaverk hafa fengið í fjölmiðlþátt í. Allir hagnast á baráttunni gegn
um gefa það sterklega til kynna að almenn "29.*!
nauðgunum. Það er réttur kvenna að geta
vitundarvakning hafi orðið í þjóðfélaginu. (!,,$«23$«44)2
gengið óhræddar um götur borgarinnar,
Þegar einhver gerir innrás inn í líkama
farið óáreittar á snyrtingu skemmtistaða og fundið
annarrar manneskju, eða gerir tilraun til þess, er
fyrir öryggi heima hjá sér. Þeir aumingjar og
sjálfsákvörðunarréttur hennar brotinn á bak aftur
hrottar sem nauðgarar eru, koma óorði á aðra karlog sömuleiðis kynfrelsi hennar. Kynfrelsi einstaklings felst í rétti hans til að neita kynlífi við hvern menn. Þeir karlmenn sem ekki nauðga verða fyrir
fordómum og í leiðinni er litið á suma þeirra sem
sem er, hvar sem er og hvenær sem er. Konur eiga
mögulega nauðgara. Barátta gegn nauðgunum er
að njóta þeirra réttinda í sama mæli og karlmenn.
barátta gegn óréttlæti, misbeitingu, fordómum og
Nauðgun er eitt langalvarlegasta brotið á einfrelsisskerðingu. Nauðgun er smánarblettur á okkar
staklingsfrelsinu. Engin kona „býður upp á nauðgsamfélagi og það er í senn samfélagsleg skylda
un“ enda felur orðið „nauðgun“ í sér að hún sé neydd
okkar að afmá þennan ljóta blett. Stöndum vörð um
til kynmaka. Klæðnaður konu, áfengismagn í blóði
kynfrelsið, stöðvum nauðganir!
eða ytri aðstæður eiga ekki að afsaka nauðgun, karlar hafa ekki rétt til að misnota konur.
Höfundur er varaformaður Ungra Vinstri grænna í
Margar hindranir mæta fórnarlömbum nauðgana
Reykjavík. (Greinin er birt í heild á Visir.is.)
þegar þau leita réttar síns, ekki síst af völdum dóms-

5-2¨!.
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Alþjóðleg kona með djúpar
íslenskar rætur
'5¨&)..! 3 "*!2.!$«44)2

Guðfinna S. Bjarnadóttir hlaut
glæsilega kosningu í prófkjöri
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík
um síðustu helgi og má heita
öruggt að hún setjist á þing eftir
kosningarnar í vor. Hún er talin
eiga bjarta framtíð fyrir sér í
stjórnmálum og þó ferill hennar
sé vart hafinn er hún sögð koma
til álita sem ráðherraefni í næstu
ríkisstjórn.
Guðfinna varð 49 ára á fyrri
degi prófkjörsins. Hún fæddist í
Keflavík 27. október 1957 og er
elst fimm systkina. Foreldrar
hennar eru Bjarni Guðmundsson
rafvirki og Hólmfríður Jónsdóttir
húsmóðir.
Guðfinna var 16 ára þegar hún
kynntist eiginmanni sínum, Vilhjálmi Kristjánssyni, og eiga þau
eina dóttur.
Guðfinna var skýr og dugleg
stelpa og var yngri systkinum
sínum góður leiðtogi. Hún átti
auðvelt með nám og var virk og

áhugasöm um umhverfi sitt.
Þjóðfélagsmál voru rædd við
eldhúsborðið og tók Guðfinna
jafnan virkan þátt í umræðunum.
Eftir hefðbundna skólagöngu
nam Guðfinna sálarfræði við
Háskóla Íslands og hélt þaðan til
Vestur-Virginíu í Bandaríkjunum
til náms í sálfræði með áherslu á
atferlisfræði. Hún sótti um – og
hlaut – styrk til námsins og það
segir sína sögu að þó hún hafi ekki
komist utan til viðtals við skólastjórnendur til að sýna þeim mátt
sinn og megin tókst henni hins
vegar að sannfæra þá í gegnum
síma. Guðfinna lauk doktorsprófi
í
sálfræði/atferlisfræði
með
áherslu á árangursstjórnun 1991.
Eftir að náminu lauk stofnaði
Guðfinna ráðgjafarfyrirtæki í
Bandaríkjunum og stýrði því þar
til henni bauðst að verða rektor
Viðskiptaháskólans í Reykjavík
sem síðar varð Háskólinn í
Reykjavík.

Fljótlega eftir að Guðfinna
fluttist til Íslands og varð rektor
voru henni falin önnur ábyrgðarstörf í atvinnulífinu. Sat hún
meðal annars í stjórn almenningshlutafélagsins Baugs en sagði sig
úr henni í mars 2003 eftir fréttir
Fréttablaðsins úr fundagerðum
stjórnarinnar. Sagði hún trúnaðarbrest hafa orðið innan stjórnarinnar en trúnaður og heilindi
væru forsendur fyrir samstarfi
manna.
Guðfinna nýtur almennrar
virðingar meðal samstarfsfólks í
Háskólanum í Reykjavík. Orðin
sem viðmælendur Fréttablaðsins
úr þeirra röðum völdu henni voru;
vingjarnleg, kraftmikil, ákveðin,
aðlaðandi, framsýn, nútímakona,
sjálfsörugg og frumkvöðull. Hún
er þó sögð eiga uppáhaldssamstarfsmenn sem hún á mikil samskipti við en veiti fólki utan þess
kjarna síður athygli.
Sumir vilja meina að uppbygg-

ing Háskólans í Reykjavík
sé
kraftaverki
líkast
og
segja heiðurinn
alfarið
Guðfinnu.
Með smitandi
verkgleði og
löngun til að
ná
árangri
hafi
henni
tekist að gera
HR að skóla
sem tekinn er
alvarlega og veitir öðrum háskólum verðuga samkeppni.
En á Guðfinna erindi á Alþingi
þar sem hlutirnir ganga öðruvísi
fyrir sig en í atvinnulífinu og
starfshættir eru ekki alltaf í takt
við nútímann? Já, segir vinkona
og fullyrðir að hún sé manneskja
til að breyta vinnubrögðum þingsins.

Þó Guðfinna hafi
marga kosti
til að bera
er hún ekki
gallalaus.
Samskipti
við
aðra
ganga ekki
alltaf
snurðulaust fyrir
sig. Sumir
skýrðu það
svo að ekki
ættu allir
gott með að skilja hana vegna
þess að hún hugsaði stærra en
gengur og gerist á meðan aðrir
vildu meina að hún ætti til að vera
tilgerðarleg.
Í öllu falli er ljóst að Guðfinna
er aðsópsmikil og mun án efa
vekja mikla athygli í störfum
sínum í stjórnmálum í framtíðinni.

Fjöldi ellilífeyrisþega
lifa vart við mannsæmandi lífskjör
launavísitölu. Stjórnvöld telja að almenningur greiði meiri
skatt því að tekjur
hafi hækkað. Með
lekkingar stjórnþessari fullyrðingu
valda í skattagera stjórnvöld sig
málum sýna virðingsek um villandi málarleysi og vanmat á
flutning,
beinlínis
skilningi og þekkfölsun
staðreynda.
ingu almennings.
Ljóst er að þeir urðu
Staðreynd er að
fyrir mestri auknskattbyrði
flestra
ingu skattbyrðarinnheimila í landinu
ar sem búa við
jókst á árunum 1995minnsta
hækkun
2005. Skattbyrði lágtekna, þ.e. að sífellt
tekjufólks, þ.á m.
«,!&52 «,!&33/.
lægri rauntekjur eru
ellilífeyrisþega,
skattlagðar af fullum
öryrkja og láglaunaþunga. Þetta er ekki
fólks á vinnumarkeinungis
skoðun
aði svo sem bændur,
okkar í LEB heldur
einstæðar mæður og
margítrekaðar skoðhúsmæður
jókst
anir prófessora og
mest, en minnkaði
margra fræðimanna
hjá fámennum hópi
í viðskipta- og haghátekjufólks. Að vísu
fræði við háskóla
hafa
stjórnvöld
landsins. (Sjá töflu).
lækkað
álagningu
Margt bendir til
skatta úr 41,9 próþess að grunnhyggnsentum í 36,72 próar skýringar stjórnsent á árunum 1995
valda
í
þessum
til 2006 og hamra
málum muni koma
stöðugt á þessari takþeim í koll hafandi í
mörkuðu skýringu í
huga að almenningöllum svargreinum.
ur á Íslandi hefur
Stjórnvöld „gleyma“ %).!2 2.!3/.
verið vel læs frá
að geta þess að sammiðri 18. öld.
tímis var skattfrjálsi hluti teknÍ næstu grein verður skýrt frá
anna takmarkaður með því að
því hvernig skattstefna stjórnhækka ekki skattleysismörkin frá
valda og breyting á lögum frá 1995
upptöku staðgreiðslu með verðsem ollu lægri greiðslum almannalaginu eða þá sem réttast væri
trygginga hefur stóraukið launameð
launavísitölu.
Smávegis
mismun í landinu sl. áratug og
hækkun á skattleysismörkun í ASÍ
sorfið mjög að högum þeirra er
samningum í sumar úr 79.000 kr. í
lægstar tekjur hafa.
90.000 fyrir árið 2007, dugir
skammt.
Ólafur er formaður LEB og Einar
Skattleysismörk ættu nú að
hagfræðingur LEB.
vera um 137.000 hefðu þau fylgt

5-2¨!.
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Er mannleg náttúra heppileg?
onar er fjallað um
Í Dagbók Þráins Bertelss
di og mannlega náttheilbrigða skynsemi, vísin
fahasar, próf kjör,
úru. Einnig er minnst á bó
vetrardekk, sameinuð
bíómynd, fagnaðarfund,
og loks er lysthafendNorðurlönd og Tollstjóra
á málverkasýningu.
um og listunnendum boðið

/KTËBER
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6ÅSINDI OG HEILBRIGÈ
SKYNSEMI

Vísindarannsóknir snúast oft um
sjálfsagða hluti rétt eins og vísindafólkið hafi aldrei heyrt talað
um heilbrigða skynsemi og þaðan
af síður mannlega náttúru.
Í Mogganum er doktor í fjölmiðlafræði við Háskóla Íslands
kynntur með mikilli Þórðargleði
vegna þess að doktorinn hefur
lokið „rannsókn á tengslum milli
eignarhalds og auglýsinga í
íslenskum dagblöðum“.
Ef ég er ekki að misskilja frásögn Moggans af hinum vísindalegu rannsóknum doktorsins þá
munu þær meðal annars hafa leitt
í ljós að fyrirtæki í eigu Baugs
auglýsi í Fréttablaðinu - en Baugur á hlut í Fréttablaðinu.
Ef ég ætti í blaði og þyrfti að
auglýsa er alveg klárt mál að ég
mundi ekki láta eignarhlutinn
koma í veg fyrir að ég auglýsti í
mínu blaði - ef það næði til þess
hóps sem ég teldi mig eiga erindi
við. Sennilega mundi ég frekar
auglýsa í mínu blaði en einhverju
blaði sem kæmi mér ekkert við.
Þannig er mannleg
náttúra.
Á þessu sviði tala
ég
af
nokkurri
reynslu
því
að
þannig er, að einu
sinni fyrir langa
löngu vann ég á
Þjóðviljanum,
en
það var hlutdrægt
dagblað sem tók
málstað þeirra sem
ekkert áttu gegn
þeim sem áttu allt.
Þetta hafði þær
fjölmiðlafræðilegu
afleiðingar á auglýsingasölu blaðsins að þeir sem allt
áttu
sniðgengu
Þjóðviljann
og
auglýstu
ein-

hverra hluta vegna í Mogganum
sem á þeim árum tútnaði út eins
og náunginn á fjósbitanum forðum tíð. Það var ljót saga.
Þetta og reyndar ýmislegt
fleira um mannlega náttúru og
sjálfsagða hluti hefði ég getað
sagt doktornum ókeypis og sparað
heilmikla fyrirhöfn og kostnað við
rannsóknarvinnuna.
Hvort mannleg náttúra er
heppileg eða ekki í augum fjölmiðlafræðinnar er svo aftur allt
önnur spurning sem enn þá hefur
ekki verið rannsökuð nægjanlega
mikið vísindalega, þaðan af síður
heilbrigð skynsemi - en margir
telja samt heppilegt að hún og vísindin haldi opnu sambandi sín í
milli.
/KTËBER
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"ËFAHASAR

Góður dagur.
Bauð frú Sólveigu
í bíó að sjá Mýrina.
Þetta er fínasta bíómynd og ekkert
hefur verið til sparað að gefa henni
alþjóðlegt yfirbragð
(lúkk á ný-íslensku).
Ef þessi mynd
fær ekki Óskarinn út á svið og
sjálfskeiðung þá
verður að láta Erlend stífa
súrsaða hrútspunga og hvalspik úr hnefa í næstu mynd.
Síðan fórum við út að borða
á stað þar sem ég borgaði 4.500
kr. fyrir ólseiga og ofsteikta
nautasteik. En frú Sólveig sem
af kvenlegu innsæi hélt sig við
lambakjötið gaf mér bita af
sínum diski til að ég færi ekki
svangur heim.
Þegar heim kom biðu fréttirnar af prófkjörinu hjá Sjálfstæðisflokknum. Gulli vann.
Björn tapaði.
Í minni litlu veröld vill meirihluti fólks - hvar í flokki sem það

Kæra
Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

stendur - að leyniþjónustu-,
njósna-, og öryggislögreglurugl
sé úr sögunni; og vonandi fá
gömul hlerana- og njósnamál normal meðferð áður
en langt um líður.
/KTËBER
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3AMEINUÈ
.ORÈURLÎND

Í tilefni af fundi Norðurlandaráðs hafa ýmsir
fjölmiðlar verið með
ónot út í starfsemi
þess og telja hana
engu skila og væri
best að leggja ráðið
niður. Ég get verið
sammála þessu.
Í stað hinnar
dauflegu starfsemi
Norðurlandaráðs vil
ég efla samstarf Norðurlanda um mikinn mæli og
helst vildi ég
sameina
öll
Norðurlöndin í eitt
ríki eða ríkjasamband með um tuttugu og fimm milljón
íbúa. Hvílík samlegðaráhrif. Maður fær vatn í
munninn.
Og svo væri alveg gráupplagt að æðsti embættismaður í
norrænu samstarfi væri gerður
að Keisara Norðurlanda með
smákóngana fyrir töskubera.

/KTËBER
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,OFTBËLUDEKK
ERU ENGIN
LOFTBËLA

Til að tryggja snjóléttan
vetur fór ég á dekkjaverkstæðið mitt og bað um að
vetrardekkin sem þar voru í
geymslu væru sett undir bílinn. Það var auðsótt mál. En
þegar dekkin voru sótt í

geymsluna kom í ljós að þau voru
ónýt. Mér er nær að halda að eigandi verkstæðisins hafi sett þau
undir bílinn sinn og notað þau í
fjallaferðir í sumar. En hann sór
það af sér og sagði að það væri
lífshættulegt að nota sömu vetrardekkin í meira en þrjá vetur.
Svo flutti hann geysifróðlegan
fyrirlestur um vetrardekk og
hvers vegna óslitin vetrardekk
verða ónýt með tímanum
og hvers vegna sumardekk eru beinlínis
lífshættuleg á vetrin.
Þetta hefur eitthvað
að gera með gúmmíið í
dekkjunum og undarlega og
ónáttúrulega
tilhneigingu
þess til að harðna með aldrinum og sérstaklega í kulda.
Loftbóludekk eru
best, sennilega
vegna þess að
loftbólur
geta
varla harðnað að
ráði. Ég skildi
þetta ekki allt
saman.
En
þetta var mjög
sannfærandi
og ég keypti
fjögur ný
dekk
og
bíð spenntur
eftir
hálku
og
ófærð.

.ËVEMBER
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+OSNINGAFUNDUR HJ¹
FR¾NDA

Tollstjóri gerir það ekki endasleppt við mig, blessaður drengurinn. Tíunda þessa mánaðar sendi
hann mér ávísun upp á 49.568 kr.
sem var einkar kærkomin. Því miður
skildi ég ekki
hvað ég hafði
gert til að
verðskulda
þessa
peningasendingu, en þar
sem ég á
hvort sem er
í miklum erfiðleikum
með að skilja
innheimtuseðla frá þessu
embætti lét ég
kyrrt liggja og
skellti peningunum beint í hítina.
En þessi blíðuhót í minn garð
urðu endaslepp. Núna sé ég að
Tollstjóri hefur gert sér lítið fyrir
og skammtað sér sjötíuþúsund
kall af laununum mínum - umfram
þessa óveru sem tekin er í staðgreiðslu
um
hver
mánaðamót eins
og sjálfsagt
er og mér
hefur aldrei
dottið í hug að
telja mér til
tekna.
Við fórum
á
fagnaðarfund hjá Össuri
frænda

sem er að hefja prófkjörsbaráttu
sína. Þarna var troðfullt út úr
dyrum og ef einhverjum hefði
dottið í hug að brjóta stólana á
staðnum og nota í barefli hefði
verið hægðarleikur að fremja
valdarán í landinu og losna við
allar áhyggjur sem fylgja prófkjörum.
En Össur er lýðræðislega
þenkjandi og biður hæversklega
um stuðning í annað til þriðja sæti
á framboðslistanum. Ég hugsa að
margir freistist til að setja hann
ofar.
Miðað við hvað maðurinn brillerar í skrifum á heimasíðunni
sinni er ég steinhissa á að Rithöfundasambandið skuli ekki vera
búið að kæra hann fyrir Samkeppnisstofnun.
.ËVEMBER
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5PPHENGING
Dagurinn fór í að hengja upp málverkasýningu í Galleríinu hjá
Sævari Karli. Það er að segja frú
Sólveig hengdi upp málverkasýninguna. Ef ég hefði hjálpað henni
hefði þetta tekið mun lengri tíma.
Sýningin opnar núna á laugardag klukkan tvö og allir frambjóðendur allra flokka í öllum prófkjörum eru velkomnir svo og allir
lesendur Fréttablaðsins og vinir
og velunnarar. Því fleiri, því
betra.
Næstu tvær vikur ætlar Sævar
Karl svo að hafa mig hangandi hjá
sér.
„Aðalatriðið er að hafa gaman
af þessu,“ segir Sævar Karl og ég
gæti ekki verið meira sammála.

Góður matur á diskinn þinn!

Þú sparar 700 kr. kg
UNGNAUTAFILLET

2.698

MEXICANA

UNGNAUTA BURRITOS
BEINT ÚR KJÖTBORÐI OG Í OFN

498

kr.
kg

Þú sparar 700 kr. kg
LAMBA RIB-EYE
DUBAI

KINDAHAKK
kr.
stk.

15%

ÚR KJÖTBORÐI

Odensbeaksturinn!
í

20%

afsláttur

2.698

398

GOURMET SALTFISKUR
kr.
kg

HNAKKASNEIÐAR

afsláttur

1.528

kr.
kg

Þú sparar 800 kr. kg
KINDAGÚLLAS
kr.
kg

ÚR KJÖTBORÐI

898

!
i
l
a
v
r
ú
í
r
hnetu

kr.
kg

Gumirhenlginilae! gt
Þú sparar
Þú sparar 300 kr. kg
LAXASTEIK
MEÐ BERNAISE HJÚP

RAUÐ EPLI
149 kr. kg

1.498

kr.
kg

LAMBALÆRI
RIO GRANDE

500 1.498
kr. kg

RUCULA SALAT

KIWI

249 kr. pk.

169 kr. kg

259

kr.
pk.

=

NÓATÚNS KARTÖFLUR

GRÆN VÍNBER

20% AFSLÁTTUR

429 kr. kg

r
u
k
k
y
r
d
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i
.
r
y
Sk

Franskar meðipar!
svörtum p

McCAIN
FRANSKAR

kr.
kg

EGILS JÓLAÖL
500 ML

99

kr.
stk.

15%

afsláttur

Verði ykkur að góðu!
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UMMÆLI
VIKUNNAR
UMMÆLI VIKUNNAR

Hvernig í ósköpunum
stendur á því að við
fáum svona svör frá
hæstvirtum iðnaðarráðherra? Er ekkert lát á
fjandskap iðnaðarráðherra hæstvirtra
Framsóknarflokksins
gegn Suðurnesjum?
*ËN 'UNNARSSON 3AMFYLKINGUNNI

Það er greinilega enginn
vilji hjá ríkisstjórnarflokkunum til að virða
þessi fornu réttindi
bænda og það ber að
harma. Ég hygg að þetta
málefni verði til
umræðu í kosningunum
á vori komanda.

-AGNÒS ¶ËR (AFSTEINSSON &RJ¹LS
LYNDA FLOKKNUM

STJORNMAL FRETTABLADIDIS

N¹NAR ¹ VISIRIS

Stóra málnefndarmálið
6ON ER ¹ ÎLLU VIÈ UPPHAF ÖINGFUNDA EN Ö¹ GETA
ÖINGMENN R¾TT UM SÁRSTÎK HUGÈAREFNI SÅN
UNDIR LIÈNUM ATHUGASEMDIR VIÈ STÎRF ÖINGSINS
3TUNDUM VILJA MENN R¾ÈA UM FRÁTTIR DAGSINS EÈA
ÖJËÈM¹LAUMR¾ÈUNA OG STUNDUM EITTHVAÈ ALLT
ANNAÈ
¥ VIKUNNI VAR STAÈA ¥SLENSKRAR M¹LNEFNDAR
NOKKUÈ ËV¾NT TEKIN TIL UMR¾ÈU /G ÖEGAR LIÈIÈ
VAR ¹ HANA OG S¹ST Å HVAÈ STEFNDI VORU ÖINGMENN
ÖEGAR FARNIR AÈ TALA UM 3TËRA M¹LNEFNDARM¹LIÈ
-ÎRÈUR RNASON KRAFÈI MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA
SKÕRINGA ¹ HVERS VEGNA ¥SLENSK M¹LNEFND HEFÈI
EKKI VERIÈ MÎNNUÈ EN SKIPUNARTÅMI SÅÈUSTU
NEFNDAR RANN ÒT UM ¹RAMËT 6ORU NEFNDARMENN
REYNDAR BEÈNIR AÈ SITJA ¹FRAM ÒT ¹GÒST EN ÖEGAR
-ÎRÈUR TËK M¹LIÈ UPP VORU LIÈNIR TVEIR M¹NUÈIR
OG TVEIR DAGAR SEM ENGIN ¥SLENSK M¹LNEFND VAR
AÈ STÎRFUM (AFÈI HANN AF ÖESSU ¹HYGGJUR
¶ORGERÈUR +ATRÅN UPPLÕSTI AÈ TILNEFNINGAR Å

6)+! ¥ 0«,)4¥+
"*®2. ¶«2 3)'"*®2.33/.

Óheiðarleiki og fleira
.IÈURSTÎÈUR PRËFKJÎRS SJ¹LFST¾ÈISMANNA
Å 2EYKJAVÅK KOMA EKKI ¹ ËVART ¶ING
MENNIRNIR SJÎ KOMUST ALLIR ¹ TOPP NÅU OG
ÖEIR FRAMBJËÈENDUR AÈRIR SEM LÅKLEGASTIR
ÖËTTU TIL AFREKA HLUTU ÖAÈ SEM KALLAÈ ER
ÎRUGG ÖINGS¾TI &LESTIR GANGA KEIKIR AF
VELLI ANNAÈ HVORT SEM SIGURVEGARAR EÈA
VARNARSIGURVEGARAR
(VAÈ SEM ÖVÅ LÅÈUR ER LJËST AÈ EKKI
VORU ALLIR ALVEG HEIÈARLEGIR Å TENGSLUM
VIÈ PRËFKJÎRIÈ 'UÈLAUGI ¶ËR ER GEFIÈ
AÈ SÎK AÈ HAFA NOTAÈ PLÎGG SEM AÈRIR
HÎFÈU EKKI AÈGANG AÈ
(ANN VÅSAR ÖVÅ ¹ BUG
%KKI HEF ÁG HUGMYND UM HVAÈA
FÁLAGASKR¹R 'UÈLAUGUR HAFÈI EÈA HAFÈI
EKKI NÁ HELDUR HVAÈA FÁLAGASKR¹R ERU
YFIRLEITT TIL %N HAFI 'UÈLAUGUR EKKI VERIÈ
ËHEIÈARLEGUR p HELDUR ÖVERT ¹ MËTI HEIÈARLEGUR p ER N¹UNGINN SEM SAGÈI
'UÈLAUG ËHEIÈARLEGAN SJ¹LFUR ËHEIÈARLEGUR
/G ER ÖAÈ EKKI ËHEIÈARLEIKI ALLS ËHEIÈARLEIKA AÈ BERA ËHEIÈARLEIKA ¹
HEIÈARLEGAN MANN
«HEIÈARLEGUR MAÈUR ¹ HINS VEGAR EKKI Å VANDR¾ÈUM MEÈ AÈ BERA AF SÁR
ËHEIÈARLEIKANN ÖVÅ HANN KANN KL¾KI ËHEIÈARLEIKANS
«HEIÈARLEIKI ER EKKI MEÈ ÎLLU BANNAÈUR Å STJËRNM¹LUM !È MINNSTA
KOSTI ER FULLKOMINS HEIÈARLEIKA EKKI ALLTAF KRAFIST 6IÈ ÖEKKJUM JÒ SÎGURNAR
AF REYKMETTUÈU BAKHERBERGJUNUM ¶¾R URÈU EKKI TIL Å HÎFÈUM SK¹LDA ¶AÈ
ER PLOTTAÈ Å PËLITÅK OG PLOTTIN ÖOLA EKKI ÎLL DAGSLJËSIÈ
3TÎRF ÖINGSINS FËRU ¹G¾TLEGA FRAM Å VIKUNNI
*AFNAN VORU F¹IR Å ÖINGSALNUM ENDA SLATTI ÖINGMANNA ¹ .ORÈURLANDA
R¹ÈSÖINGINU Å +AUPMANNAHÎFN !NNAR SLATTI VAR SVO HEIMA Å HÁRAÈI ¹
ATKV¾ÈAVEIÈUM SEM ËLÅKT RJÒPNAVEIÈUM ERU HEIMILAR ALLA SJÎ DAGA
VIKUNNAR
0ËLITÅSK FRAMTÅÈ ¹TTA ÖINGMANNA 3AMFYLKINGARINNAR GETUR R¹ÈIST UM
HELGINA ¶INGSTÎRFIN ALLT KJÎRTÅMABILIÈ OG VINNAN Å PRËFKJÎRINU ERU LÎGÈ
¹ M¾LISTIKU OG KJËSENDUR SKERA ÒR UM HVORT ÖEIR VILJI SKIPTA UM FULLTRÒA
Å ÖINGINU %ÈA ÖANNIG HÁLT ÁG AÈ ÖAÈ V¾RI !NNA +RISTÅN 'UNNARSDËTTIR
ER HINS VEGAR ¹ ÎÈRU M¹LI OG SEGIR KJÎRD¾MASKIPANINA OG BYGGÈAÖRËUN
STJËRNA ÖVÅ HVERJIR SITJA ¹ ÖINGI OG HVERJIR EKKI /G AUÈVITAÈ VERÈ ÁG AÈ TAKA
®NNU +RISTÅNU TRÒANLEGA (ÒN ÖEKKIR ÖETTA &ËLK FR¹ F¹MENNUM BYGGÈA
LÎGUM ¾TTI VITASKULD AÈ HLUSTA ¹ ÖINGKONUNA OG FORÈA SÁR FR¹ VESENINU OG
KOSTNAÈNUM SEM FYLGIR PRËFKJÎRUM ¶AÈ N¾R HVORT EÈ ER EKKI INN

Mömmustund
-ÎMMUSTUND ER ¾TLUÈ
M¾ÈRUM MEÈ UNGABÎRN FR¹ 
M¹NAÈA ALDRI HERSLA ER LÎGÈ
¹ Ö¾GILEGT ANDRÒMSLOFT OG
GETUR MËÈIRIN SINNT ÖÎRFUM
BARNSINS ¹N ÖESS AÈ TRUÚA
AÈRA -ÎMMUSTUND BYGGIR ¹
¹HRIFARÅKUM GRINDARBOTNS OG
STYRKTAR¾ÙNGUM ¹SAMT END
URN¾RANDI TEYGJUM OG SLÎKUN

NEFNDINA HEFÈU BORIST SEINT EN V¾RU NÒ LOKS
KOMNAR Å HÒS 'REINDI HÒN SVO FR¹ ÖVÅ AÈ 'UÈRÒN
+VARAN YRÈI FORMAÈUR NEFNDARINNAR OG ¶ËRARINN
%LDJ¹RN VARAFORMAÈUR
4ÎLDU MENN AÈ M¹LINU V¾RI ÖAR MEÈ LOKIÈ EN
SVO VAR ALDEILIS EKKI
+OLBRÒN (ALLDËRSDËTTIR %INAR -¹R 3IGURÈAR
SON 3IGURÈUR +¹RI +RISTJ¹NSSON OG *ËN "JARNASON
VILDU ÎLL LEGGJA ORÈ Å BELG OG SVO ÖURFTU B¾ÈI
¶ORGERÈUR OG -ÎRÈUR
AÈ TALA MEIRA
¶INGHEIMUR ER
¹ EFTIR ÕMSU N¾R
UM ¥SLENSKA M¹L
NEFND OG SJ¹LFSAGT
AÈ SKAÈLAUSU

-¹L SEM LÎGÈ ERU FYRIR !LÖINGI ERU
AF ÕMSUM ST¾RÈUM OG GERÈUM
¥ VIKUNNI VORU LÎGÈ FRAM TVÎ M¹L
ANNAÈ STËRT OG HITT SM¹TT %N UM
LEIÈ OG STËRA M¹LIÈ ER SM¹TT ER
SM¹A M¹LIÈ STËRT 3T¾RÈ ÖINGM¹LA
ER NEFNILEGA EKKI M¾LD Å BLAÈSÅÈ
UM
¶ANNIG ER  BLAÈSÅÈNA FRUMVARP
UM OPINBER INNKAUP RISAVAXIÈ AÈ
UMFANGI EN MUN AÈ LÅKINDUM F¹
HRAÈA OG UMR¾ÈULITLA AFGREIÈSLU Å
ÖINGINU
3EX ORÈA FYRIRSPURN (ELGA (JÎRVAR
TIL UMHVERFISR¹ÈHERRA ER HINS VEGAR
RISAVAXIN Å EÈLI SÅNU (VER ER STEFNA
RÅKISSTJËRNARINNAR Å LOFTLAGSM¹LUM

3KÎPUN LYFT ¹ H¾RRA PLAN
Sigríður Ingvarsdóttir,
varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, vill að stjórnvöld
marki sér stefnu í málefnum skapandi starfsgreina.
Hún segir efnahagslegt
gildi sköpunar ótvírætt.
„Við þurfum að temja okkur nýja
hugsun. Þetta er heilmikill iðnaður, þarna eru miklir fjármunir og
það er til mikils að vinna að gera
sig gildandi á þessu sviði,“ segir
Sigríður.
Svonefndur afþreyingariðnaður fellur undir það sem Sigríður
er að tala um en í sumum kreðsum þykir afþreying heldur ófínt
fyrirbæri. Sigríður tekur undir
að þetta viðhorf sé til staðar og
segir það til marks um nauðsyn á
breyttri hugsun.
Nýlega var gerð úttekt á efnahagslegum áhrifum skapandi
starfsgreina í Kaupmannahöfn.
Fjöldi ársstarfa og velta af nítján
stórum viðburðum á einu ári var
könnuð. Í ljós kom að ársstörfin
voru 1.425 og veltan nam 173
milljónum evra – rúmum 15 milljörðum íslenskra króna.
Og Sigríður tekur einstök
dæmi. „Í Kaupmannahöfn eru
um eitt hundrað heilsársstörf
vegna fótboltaleikja og um tvö
prósent alls gistirýmis í Stokkhólmi eru keypt vegna söngleiksins Mamma Mia.“
Tillaga Sigríðar lýtur að því að
úttekt verði gerð á eðli og
umfangi skapandi starfsgreina
og að í kjölfarið verði gerðar tillögur að stefnumörkun ríkisstjórnarinnar í málaflokknum.
Hún segist telja að breyta megi
lögum og reglugerðum til að gera
starfsumhverfi sköpunar og
afþreyingar hagstæðara en er
ekki talsmaður ríkisstyrkja eða
sérstakrar ríkisaðstoðar.
„Það hefur margt orðið til af
sjálfu sér, til dæmis Latibær, CCP,
Vesturport, alls konar bæjarhátíðir og hitt og þetta,“ segir Sigríður

3)'2¥¨52 ).'6!23$«44)2 b¥ +AUPMANNAHÎFN ERU UM EITT HUNDRAÈ HEILS¹RSSTÎRF

VEGNA FËTBOLTALEIKJA OG UM TVÎ PRËSENT ALLS GISTIRÕMIS Å 3TOKKHËLMI ERU KEYPT VEGNA
SÎNGLEIKSINS -AMMA -IAm
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

en bendir einnig á jákvæð áhrif
stjórnvaldsákvarðana. „Umfang
kvikmyndagerðar útlendinga á
Íslandi hefur stóraukist síðan
skattaívilnanir voru teknar upp og
það hefur skilað sér til baka.“

Atvinnulífinu hefur verið
skipt upp í þrjár stoðir; frumframleiðslu, iðnað og þjónustu.
Sigríður segir skapandi greinar
vera fjórðu stoðina og henni þurfi
að gera hátt undir höfði.

 ÎRNEFNI Å
EINNI R¾ÈU

'UÈJËN ! +RISTJ¹NSSON FORMAÈ
UR &RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS NEFNDI
 ÎRNEFNI Å ÖINGR¾ÈU UM VEGI Å
VIKUNNI

.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
-INNUM EINNIG ¹ 2OBE 9OGA MORGUN OG KVÎLDTÅMAR
.µ44 (,546%2+ ®SSUR 3KARPHÁÈINSSON ÖINGFLOKKSFORMAÈUR 3AMFYLKINGARINNAR BR¹

"¾JARHRAUN   (FJ

¶).'-,).
34«2 /' 3-

SÁR Å HLUTVERK MYNDATÎKUMANNS ¹ !LÖINGI Å VIKUNNI OG FYLGDIST MEÈ ¶ORGERÈI +ATRÅNU
'UNNARSDËTTUR MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA M¾LA FYRIR FRUMVARPI UM FJÎLMIÈLALÎG Å GEGNUM
LINSUNA -¹L SÁRFR¾ÈINGA VAR AÈ ®SSUR HEFÈI TEKIÈ SIG VEL OG FAGMANNLEGA ÒT VIÈ
VÁLINA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

-EÈAL ÎRNEFNANNA VORU
N !LMANNASKARÈ N +LETTSH¹LS
"RATTABREKKA N 3TAÈARSVEIT N
+OLGRAFARFJÎRÈUR N -JËIFJÎRÈUR N
2EYKJANES 6ATNSFJÎRÈUR N 3K¹LA
VÅKURH¹LS N %YRARFJALL N !RNARFJÎRÈ
UR N $ÕRAFJÎRÈUR N $YNJANDISHEIÈI
N 0ATREKSFJÎRÈUR N 3ÒÈAVÅK N
«SHLÅÈ N 4RÎLLATUNGUHEIÈI N !RN
KÎTLUDALUR N 'AUTSDALUR N (EYDAL
UR N 6AÈLAHEIÈI N .ORÈFJÎRÈUR
3KRIÈDALUR N -ÕRDALUR N 2EYNIS
FJALL N 3TRANDIR N 6OPNAFJÎRÈUR N
(ÁRAÈ N ¥SAFJÎRÈUR N "ÅLDUDALUR
N "ORGARFJÎRÈUR N 4¹LKNAFJÎRÈUR
N %SKIFJÎRÈUR N 3EYÈISFJÎRÈUR N
3N¾FELLSNES N $JÒP

6;C:BJBK>GÁ>H6J@6H@6II

6;C:BJBK>GÁ>H6J@6H@6II
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„Lífið er fullt af kommum, ekki
punktum.“
(JARTAKNÒSARINN MIKLI FR¹ 4EXAS F¾DDIST
ÖENNAN DAG ¹RIÈ 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

¶%44! '%2¨)34  .«6%-"%2 
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Rabin skotinn til bana

 ¥ %GYPTALANDI FINNST INN
GANGURINN AÈ TÕNDRI GRÎF
4UTANKHAMENS
 HÎFN "RÒARFOSS BJARGAR
 SKIPBROTSMÎNNUM
AF ENSKA SKIPINU $ALEBY
SEM VAR SKOTIÈ NIÈUR ¹
LEIÈINNI MILLI ¥SLANDS OG
"ANDARÅKJANNA
 3OVÁTMENN R¹ÈAST INN Å
5NGVERJALAND TIL AÈ B¾LA
NIÈUR BYLTINGUNA SEM
HËFST  OKTËBER
 ¥RANSKIR HERMENN HERTAKA
SENDIR¹È "ANDARÅKJANNA
Å 4EHERAN OG TAKA 
BANDARÅSKA GÅSLA
 5M MILLJËN !USTUR
¶JËÈVERJAR FYLLTU STR¾TI
!USTUR "ERLÅNAR Å GÎNGU TIL
STUÈNINGS LÕÈR¾ÈINU
 &ELLIBYLURINN -ICHELLE
SKELLUR ¹ +ÒBU OG EYÈIR
UPPSKERU OG ÖÒSUNDUM
HEIMILA

 ÖESSUM DEGI FYRIR ELLEFU
¹RUM VAR 9ITZHAK 2ABIN
FORS¾TISR¹ÈHERRA ¥SRAELS
SKOTINN TIL BANA 6AR HANN
SKOTINN ÖRÅVEGIS Å MAGANN OG
BRJËSTKASSANN AF STUTTU F¾RI
ER HANN VAR AÈ YFIRGEFA FRIÈAR
SAMKOMU Å 4EL !VÅV 2ABIN VAR
FLUTTUR MEÈ HRAÈI ¹ SJÒKRAHÒS
ÖAR SEM HANN LÁST -ORÈING
INN OG H¾GRI ÎFGAMAÈURINN
9IGAL !MIR VAR YFIRBUGAÈUR
¹ STAÈNUM OG HANDTEKINN
3AGÈIST HANN EKKI SJ¹ EFTIR
VERKNAÈNUM
5M HUNDRAÈ ÖÒSUND VORU
VIÈSTADDIR SAMKOMUNA SEM
VAR HALDIN TIL STUÈNINGS FRIÈ
ARUMLEITUNUM RÅKISSTJËRNAR
2!"). 9ITZHAK 2ABIN VAR SKOTINN TIL BANA Å
4EL !VIV ÖENNAN DAG ¹RIÈ 
¥SRAELA GAGNVART 0ALESTÅNU

MÎNNUM
"ILL #LINTON Ö¹VERANDI
FORSETI "ANDARÅKJANNA
VAR VITASKULD SLEGINN YFIR
ATBURÈINUM 3AGÈI HANN
AÈ 2ABIN HAFI FËRNAÈ LÅFI
SÅNU Å Ö¹GU FRIÈAR *ASSER
!RAFAT Ö¹VERANDI LEIÈTOGI
0ALESTÅNUMANNA VOTTAÈI
¥SRAELUM JAFNFRAMT SAMÒÈ
SÅNA b¡G VONA AÈ ÎLL OKKAR
¥SRAELAR OG 0ALESTÅNUMENN
GETI KOMIST YFIR ÖESSA SORG
OG HALDIÈ FRIÈARUMLEITUNUM
¹FRAM FYRIR BOTNI -IÈJARÈAR
HAFS m SAGÈI !RAFAT
5TANRÅKISR¹ÈHERRANN 3HIM
ON 0ERES TËK VIÈ EMB¾TTI
FORS¾TISR¹ÈHERRA ¥SRALES AF
2ABIN

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Guðmundsson
frá Raufarhöfn,

lést á öldrunarhjúkrunardeild FSA, Seli, að
morgni 30. október. Hann verður jarðsunginn frá
Raufarhafnarkirkju þriðjudaginn 7. nóvember og hefst
athöfnin kl. 14.00.
Hrefna Friðriksdóttir
Sigurbjörg Jónsdóttir
Þórarinn Stefánsson
Friðrik Jónsson
Steinunn Leósdóttir
Gissur Jónsson
börn, tengdabörn og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Sigfús J. Johnsen
kennari og félagsmálastjóri, Sóltúni 28,
Reykjavík,

lést fimmtudaginn 2. nóvember á Landspítalanum í
Fossvogi. Útför hans verður gerð frá Bústaðakirkju
fimmtudaginn 9. nóvember kl. 13.00.
Kristín S. Þorsteinsdóttir
Þorsteinn Ingi Sigfússon
Árni Sigfússon
Gylfi Sigfússon
Margrét Sigfúsdóttir
Þór Sigfússon
Sif Sigfúsdóttir
og barnabörn

Bergþóra K. Ketilsdóttir
Bryndís Guðmundsdóttir
Hildur Hauksdóttir
Bjarni Sigurðsson
Halldóra Vífilsdóttir
Búi Kristjánsson

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Bjarni Jónsson
Holtsgötu 41, Reykjavík,

¶«2 *«.33/. (EFUR UNNIÈ ¹ FRÁTTASTOFU 3TÎÈVAR  FR¹ ¹RINU  MEÈ EINU HLÁI MILLI  OG 
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+VEÈUR FRÁTTASTOFUNA MEÈ SÎKNUÈI
„Ég kveð minn gamla vinnustað með
miklum söknuði,“ segir Þór Jónsson,
fráfarandi
varafréttastjóri
NFS.
Hann ætlar að sigla á önnur mið og
tekur við stöðu upplýsingafulltrúa
félagsmálaráðuneytisins og hlakkar
mikið til að starfa á nýjum vettvangi.
Óhætt er að fullyrða að með brottför Þórs er skarð fyrir skildi enda er
hann einn reynslumesti fréttamaður
stöðvarinnar. „Ég hef unnið á fréttastofu Stöðvar 2 og síðar NFS síðan
1990, með einu hléi milli 1992 og 1994.
Hér hef ég fengið að njóta mín í margvíslegum störfum og kynnst hreint út

sagt frábæru fólki og met það mikils.“
Hann segir að erfiðleikar á stöðinni undanfarið hafi ekki orðið til
þess að hann ákvað að söðla um. „Nei
blessaður, á þessum sextán árum frá
því ég byrjaði þarna hef ég oft séð
stöðuna svartari. Okkur hefur verið
spáð dauða oftar en ég kæri mig um
að muna. Eins og staðan er núna hefur
fréttastofa NFS alla burði til að gefa í,
vera lifandi afl, veita stjórnvöldum
aðhald og vera upplýsandi miðill sem
enginn getur verið án. Fái hún tækifæri til þess það er að segja.“

Þótt hann tregi viðskilnaðinn við
gamla vinnustaðinn hlakkar Þór til að
takast á við ný verkefni í félagsmálaráðuneytinu og minnir á hið fornkveðna að heimskt er heimaalið barn.
Hann bætir við að hann eigi ábyggilega eftir að hitta fyrrverandi vinnufélagana í nýju starfi, þótt hann verði
þá hinum megin við borðið.
„Það kemur að þessum vendipunkti í lífi allra að þeir þurfa að
breyta til og ég held svei mér þá að
það hafi bara verið komið að
mínum.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

lést á Landspítala, Hringbraut sunnudaginn 29. október.
Anne Gísladóttir
Erling Bjarnason
Arnór Bjarnason
Hildur Bjarnadóttir
afa- og langafabörn.

Reynir Kristbjörnsson
Elín Ryan
Margrét Elfa Jónsdóttir
Jørgen Weje

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Guðmundur Siggeir
Ágústsson
Frá Aðalbóli, Eyjahrauni 11,
Vestmannaeyjum,

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

Andrés Magnússon
Kleppsvegi 10, Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi fimmtudaginn
2. nóvember. Útför auglýst síðar.
Svava Jónsdóttir
Jóna Andrésdóttir
Sigurður Ingi Ingólfsson
Edda Andrésdóttir
Stefán Ólafsson
Gunnar Andrésson
Margrét Jónsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn, barnabarnabarnabarn

lést á Heilbrigðisstofnuninni í Vestmannaeyjum þriðjudaginn 17. október. Jarðarförin hefur farið fram
í kyrrþey að ósk hins látna.
Gústaf Ólafur Guðmundsson
Guðmundur Guðmundsson
Geir Guðmundsson
afabörn og langafabörn.

Marta Jónsdóttir
Margrét Sveinsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Jón Stefánsson
Hrafnistu, Reykjavík, áður til heimilis að
Bústaðavegi 89,

lést á Hrafnistu miðvikudaginn 1. nóvember.
Jarðarförin auglýst síðar.
Stefán Jónsson
Sigríður Sveinsdóttir
Karen Jónsdóttir
Þröstur Eyjólfsson
Bryndís Jónsdóttir
Ágúst Ingi Andrésson
Steinunn Jónsdóttir
Hallur Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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bréfum og ofsagróða. Mér finnst
eins og margir séu búnir að gleyma
fortíð sinni, sögunum, og verðmætum sem við eigum og eru varanleg og eilíf. Mér fannst tímabært að að minna á það og reyni að
gera það með þessari bók.“

,ÁTTIR AÈ LEGGA %RLEND TIL HLIÈAR
Eins og gefur að skilja er Erlendur rannsóknarlögreglumaður víðsfjarri, rétt svo fæddur þegar
sagan gerist. „Þetta er fyrsta bók
mín þar sem hann er ekki nefndur
á nafn; Erlendur er nefndur í
Bettý og kemur lítillega við sögu í
Napóleónsskjölunum. Það var viss
léttir að leggja Erlend aðeins til
hliðar og fara yfir í eitthvað allt
annað, það var partur af því hvað
ég hafði gaman af því að skrifa
þessa bók.“
Þótt 1971 sé ártalið sem Arnaldur vill halda á lofti er það ekki
tilviljun að sagan gerist að mestu
árið 1955. „Þetta er eitt merkilegasta árið í menningarsögu okkar.
Ekki aðeins fékk Halldór Nóbelinn, heldur gaf Ólafur Jóhann Sigurðsson út Gangvirkið og Indriði
G. Þorsteinsson, faðir minn, sendir frá sér 79 af stöðinni auk þess
sem Hannes Pétursson gefur út
kvæðabók, svo ég nefni nokkur
dæmi. Í bókinni dreg ég fram
þetta ártal og tveir höfundanna
koma við sögu með einum eða
öðrum hætti. Halldór er sérstök
skrautfjöður í sögunni því ég ber
mikla virðingu fyrir honum og
skynja hann svo víða í íslensku
mannlífi.“
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Átaksverkefni að bregðast
við vinsældunum
Arnaldur Indriðason
er á nýjum slóðum í
sinni tíundu skáldsögu
– Konungsbók – sem
kom út í vikunni. Í
samtali við Bergstein
Sigurðsson ræðir Arnaldur um nýju bókina,
áhrifin frá föður sínum
heitnum og hvernig
það er fyrir hlédrægan
mann að verða vinsælasti höfundur landsins.

Þ

ví fylgir alltaf góð
tilfinning, segir Arnaldur, að handleika
hugverk sitt í fyrsta
sinn eftir að það er
komið
á
þrykk.
„Fram að því hafa þetta verið einhverjir rafstraumar í höfðinu á
manni, kannski árum saman áður
en sest er niður og byrjað að
skrifa. Ritunartíminn tekur yfirleitt ár svo það er mjög gaman að
fá bókina loksins fullbúna í hendurnar.“
Í Konungsbók hverfur Arnaldur aftur til fortíðar. Sagan gerist
mestan part haustið 1955 og segir
frá Valdemar, ungum íslenskufræðingi sem heldur til Kaupmannahafnar að nema norræn
fræði. Þar finnur hann fyrir landa

sinn, prófessor sem má muna fífil
sinn fegurri, enda þjakaður af
leyndarmáli sem snertir höfuðgersemi íslensku þjóðarinnar –
Konungsbók Eddukvæða. Leyndarmálið leiðir tvímenningana í
mikla háskaför um Evrópu, sem
er enn að rísa úr öskustó stríðsáranna, á slóðir þar sem mannslíf
eru léttvæg fundin.
Eins og allir höfundar kveðst
Arnaldur vilja hafa eitthvað að
segja; glæpasagan er ekki aðeins
afþreying heldur aðferð til að
rýna í samfélagið og bregða ljósi
á vissa þætti þess. Fljótt á litið
virðist hann hafa lagt samtíðarspegilinn til hliðar í Konungsbók
en þegar betur er að gáð hefur
honum ef til vill aldrei legið meira
á hjarta.

'LEYMD VERÈM¾TI
Hann játar að minnsta kosti að hér
sé líklega um að ræða hans metnaðarfyllsta verk hingað til. „Ég
hafði afskaplega gaman af því að
skrifa bókina, af málinu, af persónunum, söguslóðunum og síðast
en ekki síst neftóbaksfræðunum.
Þetta er í rauninni óður til þeirra,
til Konungsbókar, handritanna og
ársins 1971, þegar við fengum þau
aftur heim. Ég er dálítið hræddur
um að meðan allir muna hvenær
bjórinn var leyfður 1989, muna
sífellt færri fyrir hvað 1971 stendur. Það væri slysalegt ef þessi
eilífu verðmæti okkar gleymdust
inni á söfnum og öll umræða um
þau lognaðist út af. Á sama tíma
eru fleiri blöð gefin út í hverri
viku og lögð undir fréttir af hluta-

(IN HLIÈIN ¹ !RNALDI
¡G REYNI AÈ NJËTA LÅFSINS OG FERÈAST
UM LANDIÈ OG ERLENDIS ¡G SPILA
REGLULEGA FËTBOLTA ER MIKILL
STUÈNINGSMAÈUR &RAM OG
!RSENAL OG FER STUNDUM ¹ LEIKI
ÒTI SEM ER MJÎG GAMAN
¡G ER YFIRLEITT MEÈ EINHVERJA BËK
VIÈ HÎNDINA EN LES REYNDAR EKKI
MIKINN SK¹LDSKAP EN MEIRA AF
SÎGULEGUM FRËÈLEIK LAUK SÅÈAST VIÈ
6ÎLUNDARHÒS VALDSINS EFTIR 'UÈNA
4H *ËHANNESSON OG 4HORSARANA EFTIR
'UÈMUND -AGNÒSSON 2EYNDAR LES ÁG LÅKA
MIKIÈ AF LJËÈUM OG GET EKKI BEÈIÈ EFTIR NÕJU
BËKINNI HANS (ANNESAR 0ÁTURSSONAR

+VIKMYNDIR HEILLA MIG OG
ÁG FER OFT Å BÅË 5PP¹
HALDSLEIKARINN MINN ER
%DWARD ' 2OBINSON ¡G
¹ ¾SKUMINNINGU FR¹ ÖVÅ ÁG
VAR UM ÖRIGGJA ¹RA ALDUR OG
S¹ Å SJËNVARPINU SVARTHVÅTA
MYND SEM ÁG VARÈ MJÎG
HUGFANGINN AF 3EINNA
KOMST ÁG AÈ ÖVÅ AÈ ÖETTA
VAR MYNDIN ,ITTLE #AESAR OG
FJALLAÈI UM MAFÅËSANN 2ICO
SEM 2OBINSON LÁK 3ÅÈAN Ö¹ HEFUR
HANN VERIÈ Å UPP¹HALDI HJ¹ MÁR OG ÁG
ER EKKI FR¹ ÖVÅ AÈ ÖESSI MYND HAFI ORÈIÈ TIL
ÖESS AÈ ÁG FËR AÈ SKRIFA GL¾PASÎGUR

²R SKUGGA FÎÈUR SÅNS
Auk þess að gera föður sinn heitinn að persónu í sögunni tileinkar
Arnaldur honum bókina.
„Þetta er tíunda bókin mín og
pabbi hefði orðið áttræður á árinu.
Ég lít mikið upp til föður míns og
tel að þetta sé sú bók sem ætti að
vera tileinkuð honum. Hugmyndina fékk ég líka óbeint frá honum,
hann var úti í Kaupmannahöfn
haustið 1955 og skrifaði um
atburði sem þá gerðust.“
Arnaldur segir að starf föður
síns hafi haft mikil áhrif á sig.
Hann minnist tikksins í ritvélinni
á heimilinu þegar sá gamli sat við
skriftir og telur að varla sé það tilviljun að sjálfur hefur hann starfað við skriftir frá tvítugu. Í mörg
ár starfaði hann sem blaðamaður
en rithöfundarferillinn hófst nokkuð seint. „Mögulega byrjaði ég
seint að skrifa bækur vegna þess
að pabbi var rithöfundur. Sumir
vilja síður gera það sama og foreldrar sínir. Ég hikaði líka því
hann var áberandi í þjóðfélaginu,
þekktur maður, og kannski upplifði ég mig í skugganum af
honum.“
Spurningin hvort hann gæti
skrifað bók sótti hins vegar á hann
lengi og þegar hann fékk hugmyndina að Sonum duftsins lét
hann slag standa. „Ég vildi vita
hvað ég þyrfti að gera til að semja
handrit upp á 300 blaðsíður, hvernig væri ferlið og gæti ég það yfirleitt? Ég ákvað því að kýla á það
og hugsaði með mér að ef mér
mistækist myndi ég bara gleyma
þessu, annars sjá til hvert framhaldið yrði.“
,ÅÈUR ILLA Å SVIÈSLJËSINU
Framhaldið þekkjum við. Arnaldur er langsöluhæsti rithöfundur á
Íslandi í seinni tíð. Hann berst
hins vegar ekki mikið á, er hlédrægur að eðlisfari og kann illa
við sig í sviðsljósinu. Að vissu
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leyti komu vinsældirnar honum
því í opna skjöldu.
„Í fyrsta lagi kom þetta mér á
óvart og var ekki ætlunin, enda
var ég að skrifa mig inn í bókmenntahefð sem var varla til á
Íslandi.“ Fyrir mann með slíka
skaphöfn var athyglin sem fylgdi

um tíma og finnst þeir hreinlega
vera skildir eftir. Efnishyggjan á
Íslandi er orðin ofboðslega mikil.
Allt snýst um það hvort einhver sé
að meika’ða. Það sem er gamalt
fer á haugana, nýir bílar og nýtt
eldhús eru draumurinn.
Fyrir vinsælan höfund er kraf-

jafnmörgum viðtölum. Ég neita
að taka þátt í því. Ég kann ekki að
vera markaðsvara. Það eina sem
ég get lagt fram eru verk mín.“

¶ARF LÅTINN SANNLEIK TIL
AÈ LJÒGA MIKLU
Að vera rithöfundur segir Arnald-

klukkan fimm. Ég sest ekki niður
með fullbúna hugmynd, heldur
ákveðinn grunn og þróa mig svo
áfram. Það kemur sjálfum mér
oft á óvart hvernig sagan þróast
og það gerir vinnuna skemmtilega. Auðvitað er sköpunarþráin
hluti af þessu, ég er í mínum eigin

Mögulega byrjaði ég seint að semja bækur vegna þess að pabbi var rithöfundur. Sumir vilja síður gera það sama og foreldrar sínir. Ég hikaði líka því hann var áberandi í
þjóðfélaginu, þekktur maður, og kannski upplifði ég mig í skugganum af honum.
truflandi, bæði persónulega og
faglega. „Ég kann illa við mig í
viðtölum, hef aldrei lært að tala
um sjálfan mig eða kynna mig og
satt best að segja var það átaksverkefni fyrir mig að bregðast við
þessu. Ekki síður var þetta farið
að trufla mig sem rithöfund og
setti vinnurytmann úr skorðum.
Það fór sífellt meiri tími í viðtöl og
ferðalög, því maður vill ógjarnan
spæla erlenda útgefendur. Eftir að
ég eyddi þremur mánuðum á
ferðalagi í fyrra ákvað ég hins
vegar að draga verulega úr þessu
öllu saman. Ég fer sárasjaldan í
viðtöl núorðið og ekki nema í þrjú
ferðalög á þessu ári, sem er mikill
munur frá því sem var.“

&ORRÁTTINDI AÈ GETA LIFAÈ AF
SKRIFTUM
Ekki svo að skilja að honum þyki
það verra að margir lesi bækur
sínar. Arnaldur er einn fárra
íslenskra rithöfunda sem hefur
komist til sæmilegra bjargráða
gegnum skriftirnar og fyrir það er
hann þakklátur.
„Mér finnst stórkostlegt að
geta unnið fyrir mér sem rithöfundur því á Íslandi er það alls ekki
sjálfsagt mál. Vandaðir og góðir
höfundar, sem selja vel hérna
heima, eru margir á lúsarlaunum.
Þetta hefur veitt mér ágætis líf.
Ég var í fullu starfi á Mogganum
þegar ég skrifaði fyrstu bækurnar
og vinnudagurinn var oft helvíti
langur. Það hefur lagast, það gefst
miklu meiri tími til að sinna ritstörfunum og ég hef þroskast sem
höfundur. Ég held að Konungsbók
beri þess til dæmis vitni.“
Bækur Arnaldar hafa átt góðu
gengi að fagna erlendis en hann
segist þó ekki skrifa með það í
huga. „Ég skrifa fyrst og fremst
fyrir íslenska lesendur, þeim á ég
allt að þakka eins og ég tók fram
þegar ég tók við Gullna rýtingnum í Bretlandi fyrir ári. Hafi einhver rutt nýrri bókmenntastefnu
braut hér á landi þá eru það lesendur. Konungsbók er eins íslensk
bók og hugsast getur en auðvitað
vona ég að útlendir lesendur geti
líka fundið einhverjar tengingar í
henni.“
%FNISHYGGJAN ALLSR¹ÈANDI
Arnaldur hefur gefið út bók á
hverju ári í tíu ár. Hann segir það
vissulega geta verið strembið en
býst ekki við að gera hlé á skriftum á næstunni og er byrjaður á
nýrri sögu um Erlend. „Ég veit
ekki hvað bækurnar um hann
verða margar í viðbót, kannski er
ég fyrst núna farinn að skilja
hann,“ segir hann og kímir.
Erlendur er maður tíma sem
eru að renna sitt skeið. Arnaldur
telur að margir Íslendingar standi
í sömu sporum og rannsóknarlögreglumaðurinn. „Mörgum hugnast
ekki þær miklu breytingar sem
hafa orðið á samfélaginu á stutt-

an sú að hann á að vera alls staðar,
í matreiðsluþáttum að gefa uppskriftir og hvaðeina. Framboð á
fjölmiðlum er orðið fáránlega
mikið hér á landi og ég held að
aldrei í sögu lýðveldisins hafi jafn
margir haft jafn lítið að segja í

ur að sé eins og hvert annað starf
að því leyti að það útheimtir
vinnusemi og elju. „Þetta myndi
ekki ganga án agaðra vinnubragða, ég er alltaf sestur niður
um níuleytið, þegar fjölskyldan
er farin í nám og vinnu, og hætti

heimi þegar ég skrifa. Víman sem
fylgir skriftunum er þegar maður
dettur niður á eitthvað nýtt og
skapandi og það gerist yfirleitt
milli klukkan níu og fimm, eins
rómantískt og það nú hljómar.“
Hann segir það agandi að skrifa

fyrir íslenska lesendur. „Sagan
verður að vera trúverðug og
íslenskir lesendur eru erfiðir að
því leyti að þeir trúa engu. Sögurnar þurfa að vera á jörðinni allan
tímann til að fólk trúi því að þetta
geti gerst á Íslandi.“
Arnaldur vinnur mikla heimildavinnu fyrir bækur sínar, líklega aldrei meiri en í Konungsbók
og fyrir vikið kvikna spurningar
hvar mörkin milli þess sem er satt
og logið liggja. „Ég held að það sé
allt saman lygi í þessari sögu, en
það er líka allt saman sannleikur.
Ég vona bara að það verði skemmtilegur leikur fyrir fólk að finna út
úr því. Ég hef gaman af því að
leika mér með eðli skáldskaparins.
Það þarf svo lítinn sannleik til að
ljúga svo heilmiklu.“ N
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Þriðjungur gerenda undir 18 ára
Samkvæmt alþjóðlegum tölum er þriðjungur kynferðisglæpamanna undir átján ára aldri. Á ráðstefnu í Björgvin í Noregi nýverið var fjallað um ungmenni sem beita aðra kynferðisofbeldi og mýtur sem eru við lýði í sambandi við þessi mál, svo sem að
stúlkur brjóti ekki af sér á þennan hátt. „Vandamálið er að hvorki barnavernd né barnageðdeildir vita hvað gera skal við unga
kynferðisafbrotamenn,“ sagði Eili Knudsen Ingnes, yfirlæknir Betanien barna- og unglingageðdeildarinnar í Björgvin í Noregi, í
samtali við norska blaðið Aftenposten.

I

ngnes leiðir fimm ára verkefni í
Noregi um börn og unglinga sem
brjóta af sér kynferðislega og viðbrögð yfirvalda við þeim. Þessu
verkefni er ætlað að finna lausnir á
þeim vanda sem fagfólk, og ekki
síst ungmennin sjálf, standa frammi fyrir
þegar kemur að meðferð þessara barna og
unglinga.
Meðalaldur þeirra sem komið hafa til Betanien-barnageðdeildarinnar vegna kynferðisafbrota sem þau hafa framið er 14,4 ár.
„Við fáum til okkar börn sem eru nýbyrjuð í skóla og upp í 18 ára. Það er mun breiðari aldursdreifing meðal ungra ofbeldismanna en við höfðum áður gert okkur grein
fyrir … Börnum sem grípa til ofbeldis líður
ekki vel eða eitthvað er að í umhverfi
þeirra,“ sagði Ingnes.

¶RIÈJUNGUR GERENDA
Jón Friðrik Sigurðsson sálfræðingur, sem
hefur sérhæft sig í meðferð kynferðisbrotamanna á Íslandi, tók þátt í ráðstefnunni í
Björgvin ásamt öðrum norrænum fagmönnum sem sinna greiningu og meðferð á ungmennum sem beita aðra kynferðislegu
ofbeldi.
Þar kom fram að samkvæmt alþjóðlegum tölum er allt að þriðjungur kynferðisafbrotamanna undir 18 ára aldri.
„Við höfum enga ástæðu til að trúa því að
Noregur sé betur settur en önnur lönd sem
við berum okkur saman við, til dæmis Svíþjóð, England, Holland og Bandaríkin,“
sagði Ingnes.
Jón Friðrik sagði tölur yfir íslensk ungmenni sem beita aðra kynferðisofbeldi vera
svipaðar og erlendis, eða á bilinu 20 til 30
prósent allra gerenda.
„Þessi hópur fer sístækkandi og við þurfum að athuga af hverju það er,“ sagði Sigríður Björnsdóttir hjá samtökunum Blátt
áfram í samtali við Fréttablaðið, en tilgangur samtakanna er að efla forvarnir gegn
kynferðislegu ofbeldi á börnum á Íslandi.

Vandamálið er
að hvorki barnavernd né barnageðdeildir vita
hvað gera skal
við unga kynferðisafbrotamenn.
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„Þetta eru oft ungir strákar sem vantar
fræðslu, þeir fá bara upplýsingar sínar af netinu eða frá eldri ofbeldismönnum. Við þurfum
að fræða þessa krakka,“ bætti hún við.
En það eru ekki bara ungmennin sem
þurfa á fræðslu að halda. Eitt af því sem allir
þeir sem starfa innan þessa geira þurfa að
fást við eru mýturnar sem eru við lýði í þessum málum. Til dæmis bendir kanadísk rannsókn til þess að konur séu eingöngu um sjö
prósent allra kynferðisglæpamanna. „Sú tala
er svo sannarlega of lág,“ sagði Ingnes.

'ÎTËTT KERFI
Á Íslandi, líkt og í Noregi og annars staðar, gerist það að ungir gerendur týnist í

kerfinu.
„Maður hefur það á tilfinningunni að ekki
sé alltaf tekið nógu vel á málum ungmennanna,“ sagði Jón Friðrik.
Á Íslandi hafa barnaverndaryfirvöld í
öllum tilvikum afskipti af málunum, en viðbrögðin fara eftir alvarleika brotanna og
aldri gerandans.
Hafi hann náð 15 ára aldri, sem er löglegur sakhæfisaldur, getur brotamaðurinn átt
von á dómi og jafnvel fangelsisvist, en sjaldan er þó gripið til slíkra ráðstafana, að sögn
Jóns Friðriks.
Algengara er að gripið sé til annarra
úrræða, svo sem að afplána refsivistina á
meðferðarheimili Barnaverndarstofu. Eins

er líka algengt að brotamenn séu skikkaðir í
sálfræðimeðferð.
Þó er kerfið á Íslandi götótt og fyrir
kemur að málum sé ekki fylgt nógu vel eftir,
líkt og reynslan hefur verið í Noregi.
Norska verkefninu sem Ingnes leiðir er
ætlað að koma með tillögur um meðferð og
greiningu barna og unglinga sem brjóta af
sér kynferðislega. Það hófst árið 2004, svo
nú þegar er tveggja ára reynsla komin á
það, en því lýkur árið 2009.
Niðurstöðunum verður svo deilt með því
fagfólki í Noregi sem sinnir þessum málum,
og gera má ráð fyrir að önnur norræn lönd
fái einnig að njóta góðs af afrakstrinum.

.AUÈSYN MEÈFERÈAR
„Ástæðan fyrir því að nauðsynlegt er að
taka vel á þessum málum er til þess að bæði
gerandinn og þolandinn geti unnið úr þessum málum sem fyrst, svo afleiðingarnar
verði ekki erfiðar þegar tíminn líður. Þessi
mál hafa tilhneigingu til þess að vaxa innra
með fólki, þó það gerist auðvitað ekki í öllum
tilfellum,“ sagði Jón Friðrik.
Því er nauðsynlegt að hjálpa börnum og
unglingum við að vinna úr afbrotinu og
sagði Jón Friðrik að slík úrvinnsla gæti
komið í veg fyrir að viðkomandi haldi áfram
sem kynferðisbrotamaður.
Um helmingur allra kynferðisglæpamanna brýtur fyrst af sér á unglingsárunum, en eingöngu um 20 prósent þeirra sem
brjóta af sér á unglingsárum grípa aftur til
kynferðisofbeldis.
„Þess vegna er það gríðarlega mikilvægt
að ná til þeirra sem eru í áhættuhóp,“ sagði
Ingnes.
Sigríður hjá samtökunum Blátt áfram
áréttaði að almenn kynlífsfræðsla skipti
jafnframt öllu máli.
„Við verðum að velja. Viljum við fræða
börnin okkar, eða viljum við að ofbeldismennirnir geri það?“ spurði Sigríður.
3IGRÒN -ARÅA +RISTINSDËTTIR SMK FRETTABLADIDIS
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Demókratar bjartsýnir á sigur
Það verða spennandi kosningar í Bandaríkjunum á þriðjudag. Kannanir benda til að demókratar nái meirihluta í fulltrúadeildinni og mögulega í öldungadeildinni einnig, þótt það sé tvísýnna. Þrátt fyrir kannanir segist Bush sigurviss. Guðsteinn Bjarnason
skoðar helstu kosningamálin.

A

ðalkosningamálið í
Bandaríkjunum er
tvímælalaust stríðið
í Írak. Bandaríkjamenn ganga til þingkosninga á þriðjudaginn og flestir reikna með því
að Repúblikanaflokkurinn, sem er
flokkur Bush forseta, muni tapa
fylgi. Jafnvel missa meirihlutann í
báðum þingdeildum.
Skoðanakannanir benda þó til
þess að mjótt geti orðið á mununum, einkum í kosningu til öldungadeildarinnar þar sem demókratar
þyrftu að bæta við sig sex þingsætum til að ná meirihluta. Sex þingsæti eru býsna drjúgur hluti þeirra
33 þingsæta sem kosið er um að
þessu sinni, því að venju er einungis
kosið um þriðjung þingsæta
öldungadeildarinnar.
Meiri líkur þykja á því að
Demókrataflokkurinn nái þingmeirihluta í fulltrúadeildinni, enda
er kosið um öll 435 þingsæti þeirra
deildar á þriðjudaginn. Þar þurfa
demókratar að bæta við sig fimmtán þingsætum.
Demókratar segjast þess fullvissir að þeir muni sigra og ástæðan
sé vaxandi óánægja Bandaríkjamanna með stríðið í Írak. Skoðanakannanir sýna að nú sé meirihluti
Bandaríkjamanna kominn á þá skoðun að mistök hafi verið að senda herinn þangað og enn fleiri eru óánægðir
með það hvernig Bush forseti hefur
staðið að stríðsrekstrinum.

"USH SEGIST SIGURVISS
Sjálfur lét þó George W. Bush engan
bilbug á sér finna þegar hann talaði
á fundi í borginni Billings í
Montanaríki á fimmtudaginn.
„Ímyndið ykkur þetta: Við erum í
miðju stríði gegn hryðjuverkamönnum og ein mikilvægasta baráttan á
sér stað í Írak, en samt hafa demókratar enga áætlun til sigurs. Þeir
hafa enga hugmynd um hvernig
eigi að ná sigri. Hörð gagnrýni er
ekki það sama og áætlun til sigurs,“
er haft eftir Bush í fréttaskeytum

frá AP fréttastofunni.
Demókratar láta sér hins vegar
fátt um finnast, þótt Bush beri sig
vel.
„Hvíta húsið virðist vera að
spila þessu upp í hendurnar á
okkur,“ sagði til dæmis öldungadeildarþingmaðurinn Chuck Schumer, sem hefur stjórnað kosningabaráttu Demókrataflokksins í ár.
„Þeir eru sífellt að minna almenning á að það verða engar breytingar
í Írak,“ bætti hann við, og vísaði
þar meðal annars til þess að Bush
forseti lýsti því yfir á miðvikudaginn að hinn afar umdeildi
varnarmálaráðherra, Donald Rumsfeld, sem þykir bera einna mesta
ábyrgð á því hvernig staðið hefur
verið að stríðinu í Írak, verði
áfram í embætti sínu allt til loka
kjörtímabils forsetans, sem rennur
út í ársbyrjun árið 2009.

(NEYKSLISM¹L REPÒBLIKANA
Annað sem sett hefur svip á
kosningabaráttuna og saxað veru-

þurfti þingmaðurinn Mark Foley að
segja af sér vegna þess að hann varð
uppvís að því að senda dónaleg
skilaboð til snúningapilta í þinginu.
Mestu munar að þessi mál virðast hafa kostað Repúblikanaflokkinn fylgi margra kristinna
heittrúarmanna á hægri væng
stjórnmálanna, sem telja sig ekki
lengur geta greitt flokknum atkvæði
sitt vegna spillingar í röðum þingmanna. Kristnir hægri menn hafa
löngum þótt ein af burðarstoðum
Repúblikanaflokksins og Bush
hefur jafnan lagt mikla áherslu á að
höfða til þeirra, meðal annars með
misvinsælum yfirlýsingum um
eigin trúarskoðanir.

eykur verulega líkurnar á því að
tafir og ýmiss konar vandræði
komi upp við talningu atkvæðanna.
Venjulega hafa um það bil fimm
prósent kjördæma notast við nýjar
kosningavélar, en í ár er það hlutfall
sextíu prósent.
„Það er óhugnanlegt. Það er

virkilega óhugnanlegt,“ sagði Sheldon Gawiser, sem stjórnar kosningaumfjöllun hjá NBC sjónvarpsstöðinni, og bætti því við að það sem
hann hefði mestar áhyggjur af í
sambandi við þessar kosningar sé
hættan á því að kosningavélar bili í
stórum stíl. N

"ÒIST VIÈ TAFSAMRI TALNINGU
Fari svo að Repúblikanaflokkurinn
missi meirihlutann, þótt ekki sé
nema í annarri deildinni, þarf Bush
að reiða sig á stuðning andstæðinga
sinna í Demókrataflokknum í hvert
einasta skipti sem hann vill koma
einhverju máli í gegnum þingið. Og

Hvíta húsið virðist vera að spila
þessu upp í hendurnar á okkur.
lega á fylgi repúblikana eru
hneykslismál af ýmsu tagi, sem
virðast hafa sannfært marga kjósendur um að repúblikanar séu ekki
endilega sú fyrirmynd í siðferðismálum sem þeir hafa gefið sig út
fyrir að vera.
Eitt af þessum málum snýst í
kringum Jack Abramoff, sem lengi
vel starfaði við það að afla
hagsmunamálum af ýmsu tagi fylgis
meðal þingmanna en varð uppvís að
því að bjóða þingmönnum bæði peninga og annars konar greiða í skiptum fyrir atkvæði. Hann situr nú í
fangelsi. Í sumar sagði síðan Tom
Delay, leiðtogi þingmeirihlutans í
öldungadeildinni, af sér, meðal annars vegna ásakana um að hafa tekið
þátt í peningaþvætti. Og nú síðast

jafnvel þótt repúblikanar haldi
þingmeirihlutanum í báðum deildum, þá þykir flest benda til þess að
þingið verði tregara til þess að samþykkja áform forsetans í stríðinu í
Írak þau tvö ár sem eftir eru af kjörtímabili hans.
Eins og venjulega skiptir þó
verulegu máli hvort kosningaþátttakan verður mikil eða lítil.
Úrslitin ráðast meðal annars af því
hve stór hluti þeirra, sem eru
óánægðir með Bush, nenna að fara á
kjörstað. Verði kosningaþátttakan
lítil má síður búast við því að
repúblikanar missi meirihlutann.
Bandaríska fréttastofan AP
skýrði síðan frá því í gær að í þessum kosningum sé óvenju mikið notast við nýjar kosningavélar, sem
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Veiðilukka á brúðkaupsdaginn
Arna Gunnarsdóttir hefur aldrei viljað setjast upp í veiðibíl eiginmannsins Kristjáns
Gylfasonar, en á brúðkaupsdaginn tók hún
til sinna ráða og kom honum að óvörum við
kirkjudyrnar.
Bíllinn sem er Toyota Hi-Lux árgerð ´82
keyptu þeir félagarnir Kristján Gylfason og
Steinþór Guðmundsson fyrir um sex árum í
Reykjavík. Bíllinn er fagurlega skreyttur í
felulitunum og er í daglegu tali þeirra félaganna kallaður veiðitrukkurinn. „Við notum
hann mest í veiðiferðir og handmáluðum
hann í felulitunum þegar við fengum hann,“
segir Kristján hlæjandi, bersýnilega ánægður með gripinn. Þeir félagarnir hafa farið í
ótal veiðitúra á bílnum og finnst mikilvægt
að viðhalda veiðiútlitinu. „Við höfum stundum tekið með málningardollu og pensla í
veiðiferðir og dyttað að honum þegar ekkert er að gera,“ segir Kristján og finnst það
ekki ósennilegt að bíllinn hafi aukið á veiðilukku þeirra félaganna. Innan bæjarmarkanna vekur bíllinn alltaf mikla athygli en þó
mest meðal yngri kynslóðarinnar. „Krökk-

unum okkar, þeim Aðalheiði og Gylfa sem
eru sjö og átta ára, finnst alveg rosalegt
sport að rúnta um bæinn á þessum bíl, en
hann er bara tveggja sæta, svo það er stundum rifist um þetta eina sæti,“ segir Kristján. Fjölskyldan notar þó Subaru í mun eðlilegri litum dagsdaglega enda harðneitar
Arna eiginkona Kristjáns að setjast upp í
bílinn að öllu jöfnu. „Ég var búin að fá lánaðan stóran og flottan jeppa á brúðkaupsdaginn okkar um verslunarmannahelgina
síðustu, en þegar ég kom út úr kirkjunni var
veiðitrukkurinn mættur og þá hafði Arna
platað Steinþór út í þetta,“ segir Kristján
brosandi. Veiðitrukkurinn var þá glansandi
fínn og hreinn í tilefni dagsins og vakti
trukkurinn mikla athygli þessa helgi á
Akureyri, þar sem þau hjónin búa. Kristján
segir þó að veiðitrukkurinn eigi sennilega
bara eitt eða tvö sumur eftir. „Við fáum
okkur bara nýjan þegar þessi getur ekki
meir og málum hann að sjálfsögðu í felulitunum eins og hinn,“ segir Kristján Gylfason
að lokum.
RH FRETTABLADIDIS
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Gabriel höggdeyfar, AISIN kúplingssett, TRISCAN spindilkúlur,
stýrisendar, gormar. Drifliðir, drifliðshlífar, ballansstangir.
Tímareimar, ökuljós, stefnuljós ofl. Sætaáklæði,
sætahlífar á stóla – vatnsheldar fyrir veiðimenn,
hestamenn o.fl. Kerruljós, bretti og nefhjól á kerrur. Bílamottur.

+IA 3ORENTO ER BÅLL SEM KEMUR ¹ ËVART

Fjórhjóladrifsbíll fyrir
fjölskyldur og ferðafólk
Reynsluakstur Kia Sorento.
Árið 2002 kom Kia Sorento sportjeppinn fyrst á markað og markaði stefnubreytingu hjá Kia fyrirtækinu. Fram að því hafði öll
áhersla verið lögð á að smíða litla
og mjög hagkvæma bíla, en með
Kia Sorento varð breyting þar á.
Átak var gert til að bæta alla
framleiðslulínuna, sem skilaði sér
mjög fljótlega, og tveimur árum
seinna varð Kia Sorento söluhæsti
bíll Kia. Vinsældir jeppans hafa
aukist jafnt og þétt síðan og hefur
honum verið vel tekið hér á landi.
Sportjeppinn Kia Sorento er
fallegur að sjá og stærðin á honum
er mjög þægileg. Miðað við hvað
bíllinn er á hagstæðu verði kemur
það manni á óvart hversu mikið
hefur verið lagt upp úr innréttingum bílsins. Mælaborðið er einfalt
en þjónar sínum tilgangi vel og
gott er að komast í öll stjórntæki,
bæði í mælaborði og hurðum.
Mikið eru um hólf í bílnum og
hugað að smáatriðum eins og að
hafa gleraugnahulstur fyrir tvö
pör af gleraugum.
Vel fer um bílstjórann og

Sendum frítt um land allt!

farþega og útsýni gott úr öllum
gluggum. Manni bregður aðeins
við þegar bíllinn er settur í gang
þar sem það heyrist dálítið hátt í
vélinni, en svo sem ekki við öðru
að búast þar sem um dísilvél er að
ræða. Maður hættir þó algerlega
að taka eftir hljóðinu um leið og
ekið er af stað. Sjálfskiptingin er
mjög þægileg þótt hún sé ekki
sérstaklega snörp í skiptingum
en þó ekki svo að það hái manni.
Hann lætur vel á mölinni, rennur ekki til, liggur vel á veginum
og bremsurnar standa sig sem
skildi. Grýttar brekkur og blautir
moldarvegir eru ekki mikil fyrirstaða en fjöðrunin er dálítið höst,
sem veldur því að hann hristist
mikið á ójöfnu undirlagi. Fyrir þá
sem oftast aka um á malbikuðum
vegi ætti fjöðrunin ekki að vera
vandamál þar sem maður finnur
ekki fyrir þessari stífni.
Kia Sorento er fyrirtaksbíll
sem hentar vel fyrir innanbæjarakstur allan ársins hring, sérstaklega þar sem allra veðra er
von. Hann ætti að henta ferðafólki og fjölskyldum sérstaklega
vel þar sem hann er rúmgóður
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og þægilegt er að sitja í honum
langar vegalengdir. Einnig er
hann góður til ferðalaga þar sem
hann er fjórhjóladrifinn og
ræður vel við þær hindranir sem
geta orðið á vegi manns á ferðalagi um landið. Helsti kosturinn
hans er þó óneitanlega verðið, og
má segja að maður fái mikið
fyrir lítið.
KRISTINEVA FRETTABLADIDIS

Jeppadekk
Úrval af stærðum upp í 33"

31" heilsársdekk
verð frá kr.
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Hekla veltir mestu
Hekla velti bílafyrirtækja
mest hérlendis á síðasta ári.
Bernhard er aftur hástökkvari
ársins.
Þetta kemur fram í nýjasta hefti
Frjálsrar verslunar. Velta Heklu
var 18.766 milljónir á síðasta ári
sem er 36 prósenta aukin velta
milli ára.
Mikill uppgangur var í bílasölu
á árinu og óx vegur flestra
umboða. Eðli málsins samkvæmt
jókst velta minni fyrirtækja mest.
Bernhard fer þar fremst í flokki
en velta umboðsins jókst um 62
prósent. Gamli risinn Ingvar
Helgason jók veltu sína um 49 prósent á sama tíma og Kraftvélar
juku sína um sextíu prósent.

(EKLA ER MEÈ MESTU VELTU BÅLAUMBOÈA
HÁRLENDIS

Aðeins Toyota gaf upp hagnað
sinn en fyrirtækið skipti um eigendur á árinu. Það má ganga út frá
því að hagnaður hafi verið mikill
hjá flestum og á síðunni www.
billinn.is er greint frá því að nokkur umboð hafi greitt starfsmönnum sínum 13. mánuðinn í bónus.
TG
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¶ETTA HLJËMAR UNDARLEGA SÁRSTAKLEGA
Å LJËSI FLËTTA AMERÅSKRA BÅLAFRAMLEIÈ
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9ARIS VERÈUR Å FRAMTÅÈINNI FRAMLEIDDUR
Å "ANDARÅKJUNUM
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-EIRA LOFT GEFUR MEIRI KRAFT
Í sprengihólfum véla er kveikt í
bensíni svo sprenging verður. Við
þessa sprengingu verður til orkan
sem nýtt er til að knýja bílinn
áfram. Nærvera súrefnis er forsenda þess að bensín brenni
þannig að í sprengihólfunum er
ekki einungis bensín heldur
einnig loft.
Hlutverk
forþjöppu
(supercharger) er að að
þjappa loftinu saman
áður en það fer inn í
sprengihólfin
svo
meira súrefni sé til staðar þegar sprengingin á
sér stað. Meira súrefni
þýðir að hægt er að brenna meira
bensín, og það þýðir stærri sprengingar og meiri kraft.
Forþjappan er tiltölulega einföld að byggingu þó óteljandi
afbrigði og útfærslur séu til. Drifskaft bílsins sér um að snúa viftu í
forþjöppunni sem í kjölfarið knýr
aðra viftu sem sogar loft inn um
loftinntak vélarinnar. Í turbo
superchargers, oft kallað turbochargers, er það útblástur vélarinnar sem sér um að knýja fyrri
viftuna en það gerir forþjöppunni
kleift að vinna betur við lágan
snúning.
Venjulegar vélar vinna með
loft við þrýsting sem nemur 14,7
psi (pounds per square inch). Það

er sami þrýstingur og í andrúmsloftinu í kringum okkur. Meðal
forþjappan eykur hins vegar
þrýstinginn á loftinu í vélinni um
6 til 8 psi. Hafir þú heyrt bílagúrú
tala um að hann sé að dæla 6 pundum á vélina á hann við að forþjappan hans auki loftþrýstinginn úr 14,7 psi í
20,7 psi.
Hitinn í túrbínum
getur orðið mikill
þar sem vifturnar
snúast á ótrúlegum
hraða. Þær ná allt að
150.000 snúningum á
mínútu, en til samanburðar eyðileggjast vélar flestra
fólksbíla ef snúningurinn fer mikið
upp fyrir 7.000 snúninga á mínútu.
Til að hindra skemmdir á vélinni
af völdum forþjöppunnar þarf að
koma til svokallaður „wastegate“
ventill, en hann hleypir lofti út af
túrbínunni ef snúningshraðinn
verður of mikill fyrir vélina.
Intercooler er oft nefndur í
sömu andrá og forþjappa. Eins og
alþjóð veit er kalt loft þéttara í sér
en heitt loft. Þess vegna kemst
meira af súrefni í sprengihólfið ef
loftið er kalt. Intercooler er einskonar vatnskassi en hlutverk hans
er að kæla loftið áður en það fer
inn í sprengihólfin og auka þannig
kraft vélarinnar.

*EY ,ENO VIÈ AFHJÒPUN %COJET

Metan-ofurbíll Jay Leno
Jay Leno vakti mikla athygli
með afhjúpun ofurbíls í þætti
sínum. Bíllinn er knúinn metangasi.
Bíllinn nefnist Ecojet og er hugarfóstur Lenos og General Motors.

Yfirbygging bílsins er úr trefjaplasti, gluggarnir úr lexan og
grindin úr áli frá álverinu í
Straumsvík.
Vélin er enginn kettlingur heldur 650 hestafla Honeywll LT1 þotuvél sem skila ætti Leno hratt en allt
annað en örugglega í vinnuna.
TG
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Nýtt akstursíþróttasvæði sem
mun gjörbylta mótorsportinu
Verið er að reisa akstursíþróttasvæði á gatnamótum
Grindavíkurafleggjara og
Reykjanesbrautar, með fullkominni formúlubraut.
„Formúlubrautin er 4,2 km að lengd
og fellur í svokallaðan 2+t flokk,
sem þýðir að Formúla 1 megi vera
með æfingaakstur en ekki keppnishald á brautinni,“ segir Vilhjálmur
Vilhjálmsson, einn eigenda MotoPark, sem ásamt fleiri fyrirtækjum
stendur að byggingu Iceland MotoPark, eins og svæðið kallast.
Hönnun brautarinnar er unnin í
samstarfi við alþjóðsambandið FIA
og teikningarnar voru prófaðar í
hermi áður en byggingaframkvæmdir hófust. „Ströngustu stöðlum var fylgt, svo fagmennska
hefur hvarvetna verið höfð í fyrirrúmi,“ segir Vilhjálmur. „Því verður leyfilegt að keppa í öllu öðru en
Formúlu 1.“
Auk formúlubrautarinnar verður 1,4 km kvartmílubraut og 1.200
metra go-kart braut, sem hafa verið
hannaðar út frá reglugerðum FIA
svo hægt verði að keppa á þeim.
Þarna verða einnig endurbyggðar
motocross-braut og sérstök tor-

'L¾SILEGT HËTEL MEÈ VERSLUNUM VERÈUR REIST ¹ SV¾ÈINU ÖAR SEM GESTIR GETA L¹TIÈ FARA
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færubraut fyrir torfærujeppa. Vilhjálmur spáir því að nýju brautinar
muni gjörbreyta aðstöðunni fyrir
akstursíþróttir á Íslandi.
Á svæðinu verður líka glæsilegt
hótel umkringt verslunum og skóli
rekinn af Trevor Carling, sem hefur
látið töluvert að sér kveða í akstursíþróttum. „Þar verður kennd smíði
og akstur einsætisbíla,“ útskýrir
Vilhjálmur.
Að sögn Vilhjálms kviknaði hugmyndin að svæðinu í kjölfar kaupa
MotoPark á go-kart brautinni í
Reykjanesbæ. „Landið var seinna
selt undir verslunarmiðstöð á
vegum Smáratorgs og samkomulag

gert við Reykjanesbæ um að færa
brautina að gatnamótum Grindavíkurafleggjara og Reykjanesbrautar, vegna þess aðdráttarafls
sem hún hefur,“ útskýrir hann.
„Við fórum seinna í samstarf
við Clive Bowen,“ heldur Vilhjálmur áfram. „Hann á heiðurinn að
viðskiptalíkani sem gaf góða raun
í Dubai og við höfum haft að leiðarljósi hér, en það gengur út á að
byggja upp braut og landið í kring
og selja síðan landið til að fjármagna brautina. Við höfum einnig
fengið sömu aðila til liðs við okkur
og stóðu að framkvæmdunum þar,
enda með víðtæka reynslu á þessu
sviði.“
Eins og stendur hefur verkefnavinna staðið yfir í tvö ár og hefur
miðað vel áfram. Hönnunarvinnu
er lokið, formúlubrautin fullmótuð,
og vonast Vilhjálmur að skipulagsferlinu ljúki á næsta ári.
ROALD FRETTABLADIDIS

Vissir þú að 90% af sjálfskiptingum
bila vegna hitavandamála?
Láttu skipta um olíu og síu á sjálfskiptingunni.
Sjálfskiptingar, stillingar og alhliða viðgerðir.
Bifreiðastillingin ehf. • Smiðjuvegi 40d • Sími 557 6400
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Nýir Arctic
Cat sleðar
Renders árg 1997

BluCamp Sky 20
"LU#AMP 3KY  .ÕR  &ORD   ,T  HESTÎÚ
#OMMANDRAIL DIESEL !"3 %"$ !KSTURSTALVA ²TIHITA
M¾LIR ,EÈUR STÕRI !RMPÒÈAR ¹ S¾TUM ,OFTK¾LING 
ÎRYGGISPÒÈAR ²TVARP 'EISLASPILARI MEÈ FJARSTÕRINGU
2AFM Å RÒÈUM 'ÅRSKIPTING Å M¾LABORÈI ¶JËFAVÎRN MEÈ
FJARSTÕRINGU ,ENGD   3VEFNPL¹SS FYRIR FJËRA 4VÅBREITT
RÒM AFTUR Å ¶RIGGJA PUNKTA ÎRYGGISBELTI FYRIR FJËRA 3TËR
DEKK  2n
6ERÈ  KR MEÈ VSK SKR¹ÈUR OG SKOÈAÈUR

2ENDERS  ÎXLA NIÈURBYGGÈUR ÚUTNINGSVAGN ¹ TVÎFÎLDUM
DEKKJUM MEÈ LOFTPÒÈAFJÎÈRUN SKJËLBORÈUM OG SEGLI YÙR
,ENGD   METRA 6ERÈ   KR VSK

Getum einnig útvegað vörubíladekk á góðu verði

MAN 26.430
-AN  FYRST SKR¹ÈUR $ESEMBER  3EM NÕR
4VEGGJADRIFA DR¹TTARBÅLL ¹ LOFTI AÈ AFTAN MEÈ STURTU
D¾LU .¹DRIF 8, (ÒS MEÈ EINNI KOJU 3ËLSKYGGNI
+¾LIBOX 3ÅMKERÙ ²TVARP OG GEISLASPILARI 2AFM
Å RÒÈUM OG SPEGLUM LOFTK¾LING %KINN AÈEINS
  KM
6ERÈ  VSK SKR¹ÈUR OG SKOÈAÈUR

Bílexport á Íslandi ehf.

Bóas sími 0049-175-271-1783 • Eðvald sími 896-6456 • www.bilexport.dk boas@bilexport.dk

Nýja F-lína Arctic Cat vélsleðanna verður kynnt í B&L síðar
í dag.
Á frumsýningunni verður jafnframt 2007 árgerðinni af M-línu
fjallasleðum kynnt sem og Crossfire sleðar.
F-línan skartar ýmsum nýjungum á borð við IRP-stillingar
(Infinite Rider Positioning) og
Slide Action afturfjöðrun, ásamt
nýrri 999 cc tveggja strokka vél.
Hún er bæði aflmeiri og með betra
viðbragð en þriggja strokka vélin
sem hún leysir af hólmi.
TG
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ER GOTT AÈ HAFA MEÈFERÈIS Å FERÈALAGIÈ ¶¹ ER H¾GT
AÈ SKRIFA NIÈUR SKEMMTILEGA ATBURÈI OG ¹HUGAVERÈA STAÈI SVO EKKERT
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Vistvænt gistihús
Harpa Hauksdóttir hafði
starfað sem ráðgjafi og við
ferðaþjónustu um árabil þegar
hún ákvað að láta gamlan
draum rætast og fara út í
eigin rekstur. Hún opnaði
heimagistinguna Town House
síðastliðið sumar með mannvænum og grænum áherslum
og lét drauminn rætast.
Strax í byrjun var Harpa staðráðin
í að fara eigin leiðir og ákvað að
láta hugmyndir sínar um vistvænt
og grænt líferni ráða ferðinni.
„Ég hef lengi haft áhuga á fjölbreyttri matarmenningu með
grænt og vistvænt í forgrunni og
fannst tilvalið að bjóða upp á gistingu með þessum áherslum,“ segir
Harpa. Hún fór síðan á frumkvöðlanámskeið fyrir konur, Brautargengi, hjá Iðntæknistofnun og
segir það námskeið hafa styrkt
hana mikið í rekstrinum og hugmyndinni um þessa vistvænu leið.
„Ég byrjaði á því að festa kaup á
sérlega góðum rúmum með heilsudýnum og hef markvisst gert það

sem í mínu valdi stendur til að allt
sé mannvænt hjá mér,“ segir
Harpa brosandi. Gestum Town
House er boðið upp á heimatilbúin
brauð, lífræna vítamín safa og
annað dýrindis lífrænt ræktað góðgæti sem Harpa galdrar fram. „Ég
reyni sjálf að borða heilbrigðan
mat, gjarnan lífrænt og fannst
gaman að geta boðið upp á slíkt
mataræði hérna á Town House,“
segir Harpa. Út af starfi sínu sem
ráðgjafi, meðal annars hjá Kvennaathvarfinu, hafði Harpa menntað
sig sem einkaþjálfari og stefnir á
að bjóða upp á líkamsræktaraðstöðu á gistihúsinu þegar hún
stækkar við sig. „Það er margsannað að heilsurækt og heilnæmt fæði
stuðlar að því að líkaminn varir
lengur og manni getur liðið fimmtán
árum yngri en lífaldur segir til
um,“ segir Harpa og bætir við: „En
þá á ég ekki við einhverja æskudýrkun heldur að geta lifað fullnægjandi, aktívu, hlaupandi gleði
lífi eins lengi og hægt er.“ Town
House hefur það að markmiði að
gestum líði vel og Harpa spyr gestina gjarnan álits til að geta bætt
þjónustuna. „Ég hef morgunmat á
boðstólnum fram á dag og hef

fengið mjög góðar viðtökur,“ segir
Harpa og bætir við: „Mér hefur
sjálfri alltaf fundist pirrandi að
geta ekki borðað þegar mér hentar
svo ég ætla að reyna að sinna þeim
sem vilja sofa aðeins frameftir.“
Hannes Sigurgeirsson, maður
Hörpu, og sonurinn Ingvar standa
þétt við bakið á Hörpu og finnst
mikið til þess koma að vera með
vistvænt og grænt gistihús heima.
Aðsóknin hefur verið vonum framar
og það er mikið búið að panta fyrir
næsta sumar. „Hin hreina náttúra
Íslands er það sem heillar erlent
ferðafólk svo ég finn fyrir miklum
áhuga á þessari grænu hugmynd,“
segir Harpa. Stefnan er tekin á
nýtt gistihús sem verður opnað
næsta vor með fallegum garði,
líkamsræktaraðstöðu og potti þar
sem grænu stefnunni verður haldið á lofti og núna er Harpa að leita
að húsi á góðum stað í Reykjavík
þar sem fljótlega verður hafist
handa. Allar nánari upplýsingar
um Town House, Laugarteig 26, er
að finna á www.townhouse.is en
Harpa tekur fram að síðan er í
vinnslu. Síðan má hafa samband
símleiðis: 5532919/ 6637929.
rh@frettabladid.is
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(ÎFÈ VERÈUR VIÈKOMA ¹ (VERA
VÎLLUM Å JEPPAFERÈ ²TIVISTAR UM
.ORÈURLAND

(AUSTFERÈ ¹
.ORÈURLAND
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(ËPUR K¹TRA JEPPAMANNA ¾TLAR
AÈ LEGGJA LAND UNDIR FËT OG BRUNA
NORÈUR ¹ LAND TIL AÈ NJËTA HAUST
STEMNINGARINNAR &ERÈIN ER FARIN
¹ VEGUM ²TIVISTAR OG LAGT VERÈUR
AF STAÈ FR¹ "ORGARNESI KLUKKAN 
ÖANN  NËVEMBER %KIÈ NORÈUR Å
"LÎNDUËS OG GIST Å (ÒNAVERI 3VO
VERÈUR HALDIÈ AF STAÈ FR¹ 3TEIN¹ Å
3VART¹RDAL OG SKOÈAÈAR NOKKRAR
PERLUR .ORÈURLANDS -EÈAL ÖEIRRA
STAÈA SEM HEIMSËTTIR VERÈA Å
FERÈINNI ERU ¶R¹NDARHLÅÈARFJALL
+IÈASKARÈ -¾LIFELLSDALUR "UGA
VATN ,ITLISANDUR 'ILHAGADALUR
'OÈDALAFJALL OG 3KIPTABAKKI 'IST
AÈRA NËTTINA Å 3KIPTABAKKASK¹LA
OG AÈFARANËTT SUNNUDAGS VERÈUR
GIST ¹ (VERAVÎLLUM
&ERÈIN ER AÈEINS FYRIR BREYTTA BÅLA
OG SKILYRÈI ER AÈ HAFA 6(& TALSTÎÈ
&ARARSTJËRI ER «SKAR «LAFSSON OG
N¹NARI UPPLÕSINGAR UM FERÈINA
M¹ F¹ HJ¹ ²TIVIST
JËA
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%BAYCOM ER ERLEND UPPBOÈSSÅÈA EN ÖAR M¹ GERA KJARAKAUP ¹ FLOTTRI
MERKJAVÎRU 3ÅÈAN ER MJÎG ÎRUGG OG AUÈVELD Å NOTKUN

/RIGINS 4HE 'REAT 0RETENDER
¹ LÅKAMANN OG &AUX 'LOW
FYRIR ANDLITIÈ b+REMIN ERU
B¾ÈI MJÎG GËÈ "ERAST VEL ¹
HÒÈINA OG GEFA AF SÁR MJÎG
FALLEGAN
LIT
,YKTIN AF
KREMINU
¹ LÅKAM
ANN HEFUR
ÖESSA
TÕPÅSKU
LYKT SEM
OFT ER AF
BRÒNKU
KREMUM EN
&AUX 'LOW
ER N¹NAST
LYKTARLAUST
OG VIRKILEGA
GOTTm

Mikið ertu brún!
Í dag hafa brúnkukrem tekið miklum framförum frá því
sem áður var, en þau verða æ vinsælli eftir því sem áróðurinn um neikvæð áhrif sólar á húðina verður meiri.
Okkur Vesturlandabúum hefur
alltaf þótt það flott að hafa smávegis lit á líkamanum. Við það
virðumst við hraustari og hressari, en því miður fylgir sólbrúnkunni sú aukaverkun að húðin eldist fyrr, svo ekki sé minnst á
hættuna á húðkrabbameini. Það er
eflaust af þessum ástæðum sem
vinsældir brúnkukrema hafa aukist svo mikið undanfarið, á sama
tíma og gæði þeirra hafa orðið
meiri.
Fólk flækir það fyrir sér hvernig
bera skuli kremið á líkamann og
sumir óttast að þetta sé skaðlegt,
eða að maður eigi eftir að enda
eins og feiminn blettatígur. Sannleikurinn er sá að öll þessi krem
eru algerlega skaðlaus, enda er
það gagnsær sykur sem framkallar
litinn á húðinni
og eðlisfræðin á bak við
þetta er sú
sama og
þegar súrefni
kemst í
snertingu
við skorið
epli
sem
dökknar við
það.
Að

Peysur
í úrvali

Nýbýlavegi 12 • Kópavogi
Sími 554 4433

4ÅSKUDROTTNINGIN .ICOLE 2ICHIE ER ALLTAF
FALLEGA BRÒN EINS OG FLESTAR AÈRAR (OLLY
WOOD STELPUR (VAÈA BRÒNKUKREM ¾TLI
HÒN NOTI

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!

bera kremin á sig getur þó
verið svolítið vandasamt og
því um að gera að fylgja einföldum reglum við það.
 &ARÈU Å STURTU EÈA BAÈ OG
BERÈU ¹ ÖIG KORNAMASKA
.UDDAÈU HONUM VEL ¹ HNÁ OG
OLNBOGA
 ¶URRKAÈU HÒÈINA VEL EFTIR
BAÈIÈ OG BERÈU SVO ¹ LÅKAMANN
EITTHVAÈ LÁTT LÅKAMSKREM
 .OTAÈU LATEX HANSKA ÖEGAR ÖÒ
BERÈ BRÒNKUKREMIÈ ¹ F¹ST Å APËTEK
UM OG TAKTU EITT SV¾ÈI FYRIR Å EINU
3J¹ÈU TIL ÖESS AÈ KREMIÈ DREIFIST JAFNT
 0ASSAÈU VEL AÈ BERA ALDREI
BRÒNKUKREM Å H¹RRËTINA EÈA
AUGABRÒNIR 6ANDAÈU ÖIG VIÈ AÈ BERA
KREMIÈ Å ANDLITIÈ
 4AKTU AF ÖÁR HANSKANA ÖVOÈU
HENDURNAR VEL MEÈ S¹PU SKOLAÈU OG
ÖURRKAÈU
 3ETTU SM¹VEGIS BRÒNKUKREM ¹
HANDARBAKIÈ OG NUDDAÈU ÖEIM SVO
SAMAN ÖANNIG AÈ KREMIÈ BERIST JAFNT ¹
 %KKI KL¾ÈA ÖIG Å AMK FIMMT¹N
MÅNÒTUR EFTIR AÈ HAFA BORIÈ ¹ ÖIG
BRÒNKUKREM "EST ER AÈ GERA ÖETTA
BARA FYRIR SVEFNINN OG FARA SVO AFTUR Å
STURTU UM MORGUNINN
Fréttablaðið fékk nokkrar
konur til að prófa brúnkukrem
fyrir sig og eftirfarandi eru
umsagnir um kremin.

,ANCOMÁ &LASH "RONZER !IRBRUSH ¹
LÅKAMANN OG !QUA &LASH "RONZER
FYRIR ANDLIT b¶EGAR ÁG NOTA BRÒNKU
KREM Å ÒÈAFORMI Ö¹ ÖARF ÁG ALLTAF
AÈ DREIFA REGLULEGA ÒR ÖVÅ
MEÈ LËFUNUM !IRBRUSH
BRÒSINN VARÈ FREKAR
FEITUR OG SLEIPUR VIÈ
ÖETTA OG ÖESS VEGNA
ER KANNSKI BEST AÈ
NOTA HANSKA OG HAFA
HANDKL¾ÈI TILT¾KT SVO
AÈ H¾GT SÁ AÈ ÖURRKA
LËFANA INNI ¹ MILLI
!NNARS VARÈ LITURINN
FLOTTUR !NDLITSVATNIÈ
VAR SVO ALVEG FR¹B¾RT
-AÈUR SETUR ÖAÈ ¹ SIG
MEÈ BËMULL OG LITURINN
KEMUR STRAX FRAM -JÎG
FALLEGUR OG N¹TTÒRULEGUR
-¾LI ALGERLEGA MEÈ
ÖESSUm

3HISEIDO "RILLIANT "RONZE LÅNAN INNIHELDUR
NOKKRAR TEGUNDIR SEM ÕMIST KOMA Å GEL EÈA
KREMFORMI OG H¾GT ER AÈ VELJA SÁR MISMUN
ANDI STYRK AF LIT ALLT FR¹
LJËSRI BRÒNKU YFIR Å DÎKKA
SEM EFLAUST HENTAR MÎRG
UM VEL b!UÈVELT VAR AÈ
BERA GELIÈ ¹ SIG ÖAÈ LAGÈIST
NOKKUÈ JAFNT YFIR OG EINFALT
AÈ KOMA Å VEG FYRIR AÈ ÖAÈ
KLESSTIST ¡G BAR ¹ MIG LJËSA
KREMIÈ OG VARÈ EINS OG
ÒTITEKIN EN EKKI BEINT BRÒN
(ELSTI KOSTUR KREMSINS VAR S¹
AÈ AF ÖVÅ VAR EKKI JAFN UNDAR
LEG LYKT OG AF MÎRGUM ÎÈRUM
SAMB¾RILEGUM KREMUM
3HISEIDO F¾R GËÈA EINKUNNm

/RANGE 0ALMS 0REVENTOR
6ANDASAMT ER AÈ KOMA Å
VEG FYRIR AÈ LËFARNIR VERÈI
GULIR EFTIR AÈ BRÒNKUKREM
HEFUR VERIÈ BORIÈ ¹ 4IL AÈ
KOMA Å VEG FYRIR AÈ ÖETTA
GERIST ER NAUÈSYNLEGT AÈ
ÖRÅFA LËFANA VEL OG /RANGE
0ALMS 0REVENTOR KEMUR
ÖAR STERKUR INN

#LINQUE 1UICK
"RONZE 4INTED
3ELF 4ANNER
-OUSSE
b-ÁR FANNST
ÖETTA FR¹B¾RT
BRÒNKUKREM
FROÈA 3VOLÅTIÈ
FLËKIÈ KANNSKI
AÈ ÖURFA ALLTAF
AÈ HRISTA BRÒS
ANN INNI ¹ MILLI
EN LITURINN SEM
KOM ¹ LÅKAM
ANN VAR DÎKKUR
OG FALLEGUR
,ITURINN N¹ÈI
FULLRI VIRKNI ¹
KLUKKUTÅMA
MJÎG GOTT EF
MAÈUR ER AÈ
FLÕTA SÁR OG
VAR FLJËTUR AÈ
ÖORNAm

%STÁE ,AUDER 'O "RONZE 0LUS
ANDLITS OG LÅKAMSKREM !NDLITS
KREMIÈ b+OSTIRNIR VIÈ
ANDLITSKREMIÈ VORU
ÖEIR AÈ AF ÖVÅ KOM
MJÎG FALLEGUR LITUR
OG SVO ER KREMIÈ
LÅKA LITAÈ ÖANNIG AÈ
ÖAÈ SÁST HVERNIG
ÖAÈ ¹ EFTIR AÈ VIRKA
«KOSTURINN VAR
KANNSKI S¹ AÈ ÖAÈ
ER SVOLÅTIÈ ÖYKKT
OG ÖVÅ VANDASAM
ARA AÈ BERA ÖAÈ
¹ ,ÅKAMSKREMIÈ
VAR HINS VEGAR ¹
ALLAN H¹TT MJÎG
GOTT OG AF ÖVÅ
KOM FALLEGUR
LITURm
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"LËMASPRENGJA ¹
!KUREYRI OG Å +ËPAVOGI

Lykkjufall í Garðastræti

¥ !LLT BLAÈINU SÅÈASTA MIÈ
VIKUDAG SÎGÈUM VIÈ FR¹
NÕJU ILMVATNI FR¹ ÖEIM
6ICTOR OG 2OLPH SEM
HEITIR &LOWER BOMB
OG HEFUR SLEGIÈ Å GEGN
¶AR VAR JAFNFRAMT SAGT
FR¹ ÖVÅ AÈ ILMVATNIÈ
FENGIST EINGÎNGU Å
$EBENHAMS Å 3M¹RA
LINDINNI EN SANNLEIKURINN
ER S¹ AÈ ÖAÈ F¾ST EINNIG Å *ÎRU ¹
!KUREYRI )LMVATNIÈ ER AÈEINS SELT Å
ÖESSUM TVEIMUR VERSLUNUM ¹ LANDINU
6IÈ BIÈJUMST VELVIRÈINGAR ¹ ÖESSUM
MISTÎKUM

Sérverslun fyrir mæður opnar
í dag kl 14.
Mistök áttu sér stað sl. fimmtudag þegar greint var frá því hér í
Fréttablaðinu
að
verslunin
Lykkjufall yrði opnuð þann dag
kl 14. Hið rétta er að verslunin
verður opnuð í dag, laugardaginn
4. nóvember, klukkan 14. Verslunin, sem er til húsa í Garðastræti 2, sérhæfir sig í hvers
kyns hönnunarvörum, en leggur
sérstaka áherslu á vönduð og
falleg föt fyrir konur sem hafa
börn á brjósti.
6ERSLUNIN ,YKKJUFALL
OPNAR Å DAG KLUKKAN TVÎ
EN VERSLUNIN ER TIL HÒSA Å
'ARÈASTR¾TI 

GYLLTI KÖTTURINN
3VOLÅTIÈ EINS OG KLAKAR UTAN UM H¹LSINN 
EN SAMT EKKI &YLGIHLUTIR N¾STA VOR VERÈA
¹BERANDI SVO EKKI SÁ MEIRA SAGT

Tískan 2007
Hugsar þú fram í tímann?
Þau sem eitthvað vita um tískuna
eru vel upplýst um að hönnuðir
vinna margar árstíðir fram í tímann. Nú er löngu búið að ákveða
hvað verður í tísku næsta vor og
afrakstur tískuhúsanna hefur
verið sýndur á pöllum víða um
heim undanfarna tvo mánuði.
Skömmu eftir næstu áramót fáum
við svo að sjá hvað verður í hillum
búðanna haustið 2007. En viljir þú
taka gott start á að vera smart, er
um að gera að kynna sér hvað
verður í tísku næsta vor og hafa
svo augun opin.
+LIKKAÈIR GIM
STEINASKËR FR¹ -ARC
*ACOBS 4AKIÈ EFTIR
H¾LNUM

kS EÈA DISKË
¶ESSIR KOMA FR¹ "UR
BERRY OG ERU ALVEG
TEMMILEGA TÎFF

42/&5,,¬"Â¬
!&¬
.Æ*5-¬6¾25-¬

Í TILEFNI DAGSINS ER BOÐIÐ UPP Á LIFANDI MÚSÍK
OG LÉTTAR VEIGAR ÁSAMT

25%

AFSLÆTTI AF
VÖLDUM VÖRUM
K > C I6 < :  8 A D I = > C <

3N¹KASKINNSSKËR
GETA VERIÈ YFIRLÕS
ING UM SJ¹LFST¾ÈI
OG PERSËNULEGT
FRELSI !LVEG EINS
OG SN¹KASKINNS
JAKKINN HANS 3AILOR
Å MYNDINNI 7ILD AT
(EART

ER 1 ÁRS Í DAG

AUSTURSTRÆTI 8 •534 0005 •HALLO@GYLLTIKOTTURINN •WWW.GYLLTIKOTTRUINN.IS
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NÝ SENDING

Flekklaus og
falleg húð
Púðurfarði og hyljari frá
Estée Lauder.
Það er kostur að þurfa ekki að
bæta á andlitsfarðann yfir daginn. Fæstar konur kunna við að
draga upp púðurdós á almannafæri til að punta sig og nýi farðinn frá Estée Lauder er einmitt
framleiddur
í þeim tilgangi
að
farðinn
endist
lengi.

$OUBLE WEAR
3TAY IN PLACE
PÒÈURFARÈI MEÈ SËLARVÎRN ¶ESSI
FARÈI ER SÁRLEGA ENDINGARGËÈUR
LÁTTUR LAUS VIÈ OLÅUR OG GEFUR ÖVÅ
FALLEGA ¹FERÈ SEM RENNUR EKKI TIL
EÈA HLEYPUR Å KEKKI

Laugavegi 51 • s: 552 2201

$OUBLE WEAR 3TAY IN
PLACE #ONCEALER 30&
'ËÈUR HYLJARI SEM HYLUR
BAUGA BËLUR OG MISLITA
HÒÈ (ENTAR ÎLLUM
HÒÈGERÈUM OG INNIHELDUR
MA SËLARVÎRN SEM ER
HENTUGT ÖAR SEM HYLJARAR
ERU YFIRLEITT NOTAÈIR Å
KRINGUM VIÈKV¾MT
AUGNSV¾ÈIÈ $RJÒGUR OG
ENDINGARGËÈUR

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

"IRNA 3IF -AGNÒSDËTTIR VAR FJËRT¹N ¹RA ÖEGAR HÒN KEYPTI SÅNA FYRSTU 'UCCI FLÅK ¹ MARK
AÈI Å +ÅNA

Hvítur bolur, gallabuxur og flottir skór
Birna Sif Magnúsdóttir segir
frænku sína, Steinunni Sigurðardóttur, sína helstu fyrirmynd í
tískunni.
Birna Sif fékk upphaflega
áhuga á tísku og tískustraumum
þegar hún var fjórtán ára og bjó í
Kína með móður sinni og fósturföður. „Það var svo mikið af mörkuðum þarna sem seldu alls konar
flott föt, svo maður var bara vaðandi um í Louis Vutton og Gucci
aðeins fjórtán ára!“ segir hún
hlæjandi, en foreldrar hennar eru
hluthafar í framleiðslufyrirtækinu á bak við Nikita merkið og
dvöldust því oft í Kína vegna
viðskiptaerinda.
Á daginn starfar Birna í verslununum Retro og Sparks en nýlega
lauk hún prófi frá EMM school of
make-up þar sem tveir dagar fóru
einungis í að stúdera stíliseringar
með Önnu Claussen.
Fatastíll Birnu er fjölbreyttur
en hún heldur þó mismikið upp á
það sem leynist í fataskápnum.
Ein af hennar uppáhalds flíkum er
peysa sem var hönnuð af frænku
hennar og föðursystur, Steinunni
Sigurðardóttur. „Þessi peysa er í

algeru uppáhaldi hjá mér. Svo
miklu að það liggur við að ég ofnoti
hana. Hún er líka svo skemmtileg
af því það er hægt að nota hana á
fleiri en einn veg. Til dæmis
þannig að hún sé síð að aftan með
stuttum ermum og opin á maganum, en svo er líka hægt að snúa
henni hinsegin og þá er hún allt
öðruvísi; þröng um mittið og víð
að ofan með stórum kraga,“ segir
Birna.
Gallabuxurnar hennar Birnu
eru frá Killah merkinu en skóna,
sem eru í svokölluðum 50´s stíl,
keypti Birna í Topshop þó ekki
fylgi sögunni hvar fagurrauða
naglalakkið á tánöglunum er
keypt. Spurð að því hvort hún eigi
sér fyrirmyndir í tískuheiminum
segist Birna alltaf hafa litið mikið
upp til frænku sinnar, Steinunnar.
„Ég hef verið mikið með henni í
gegnum tíðina og frá henni hef ég
fengið strauma. En yfirleitt þegar
ég fæ hól frá fólki um fötin sem ég
er í þá er ég vanalega bara í hvítum bol, gallabuxum og einhverjum flottum skóm,“ segir þessi
smekkvísa unga kona að lokum.
MHG FRETTABLADIDIS
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Grænar gallabuxur
Nú er í tísku að klæðast umhverfisvænum
fatnaði.

3ÅTRËNUILMUR G¾TI HENTAÈ VEL Å ILMVÎTN
ÖAR SEM HANN ER ËTRÒLEGA FRÅSKANDI

Annarleg
ilmvötn
Heiti ilmvatns er oft í litlu
samhengi við innihaldið. Það
á þó ekki við um ilmvatnið frá
Christopher Brosius.
Ilmvatnsframleiðandinn Christopher Brosius frá Brooklyn, býr til
ilmvötn með sérlega lýsandi heitum sem sumum gæti þótt hljóma
undarlega.
Ilmvatnið „Í eldhúsinu“ ber
þannig sterkan keim af ávöxtum
og kryddjurtum og „Í bókasafninu“ af leðri og bleki. „Brennd
lauf“ þarfnast varla nánari útskýringar.
Brosius segist sjálfur veita
nafni ilms eftirtekt og leggur sig
fram við að finna upp heiti sem
upplýsa neytendur um innihald
ilmvatnsins.
Ilmvötn Brosius hafa að vonum
vakið töluverða athygli og rokselst
í verslun hans í Williamsburg. Viðeigandi þykir að vörumerkið skuli
kallast „CB I Hate Perfume“, eða
„CB Ég hata ilmvatn“.
Um þessar mundir vinnur Brosius hörðum höndum við nýja framleiðslu, sem hann hefur í fyrsta
sinn flokkað niður í herra- og
dömuilm. Brosius er nefnilega
mótfallinn slíkri aðgreiningu og
telur hana gamaldags. Hann vill
ekki að slík flokkun hindri fólk í að
velja þann ilm sem því líkar.
Væntanlegir kaupendur ættu því
ekki að láta slíka flokkun ráða
þegar það velur sér ilmvatn.
RVE

'ERRY 7EBER

DÒNÒLPUR  AFSL¹TTUR

Ráðamenn og hönnuðir nokkurra stærstu
fyrirtækja innan tískuiðnaðarins hafa að
undanförnu lagt sig fram við að gera umhverfisvæn föt að eftirsóknarverðri tískuvöru.
Miklar væntingar eru bundnar við gallabuxur
í eco-línunni frá Levis, sem eru úr hundrað
prósent lífrænt ræktaðri bómull.
Tvær gerðir eru til af þessum buxum, sem
nefnast annars vegar Red Tab og hins vegar
Capital E. Er talið að þær séu nægilega flottar
til að slá í gegn verði rétt haldið á spilunum.
Robert Hanson, forseti Levis-fyrirtækisins,

telur að buxurnar eigi eftir að vekja töluverða lukku, með hliðsjón af vaxandi
umhverfisvitund almennings eins og
sjáist best af vinsældum lífrænnar
fæðu.
Þá hefur breska fyrirtækið Bamford & Sons sett á markaðinn
herrafatnað sem unninn er úr
japanskri, lífrænni bómull og
leðurvörur
litaðar
með
umhverfisvænum efnum. Er álitið
að fleiri fyrirtæki eigi eftir fylgja fordæmi Levis og Bamford & Sons með framleiðslu á umhverfisvænum fatnaði.

%NGINEER GALLABUXUR ÒR
LÅFR¾NNI BËMULL ERU SELDAR
Å ,EVIS BÒÈINNI Å +RINGLUNNI

RVE

NEYTENDUR
HAFA TALAÐ SÍNU MÁLI!

<*88'*6'>*.37(648
'+8.1(4>7:C692
-*1,'6.33'6

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

2500 kr.

1500 kr.

$694;,4 
,6,4 58%4674

1000 kr.

2000 kr.
6@(;6.6/B1'70B6

LEÐUR
að innan
og utan

$694;,4 
,6,4 58%4674
!(0371=+9/

3000 kr.
$694;,4 
,6,4 &4@1158%4674

2500 kr.
"4728*2
*4*236#2452

%8;6>.6 
.8.6 7:'6896(6D33

4<&94,4->/%5.>4

$694;,4 
,6,4 .?B>66,4

5000 kr.

3000 kr.

$694;,4 
,6,4 58%46744%7;74

500 kr.

%8;6>.6 
.8.6 7:'6896

%8;6>.6 
.8.6 ,9117:'68,6;38

2000 kr.

1500 kr.

"4728*2
*4*236#24

%8;6>.6 
.8.6 (6D337:'6896

2000 kr.

1000 kr.

"4728*2
*4*2$-&*,436#24

1000 kr.

%8;6>.6 
.8.6 (6D337:'6896

08';82#852,5-%#3,;2.&82&//*-93*//#/9)-*8

2500 kr.
$694;,4 
,6,4 &4@11

2500 kr.
"4728*2
*4*236#2452

LEÐUR
að
innan

1500 kr.

"4728*2
*4*2=26#--*4#

%8;6>.6 
.8.6 (6D33

2000 kr.
# #
%8;6>.6 
.8.6 6'9>96(1@6

4000 kr.
%8;6>.6 
.8.6 ,6@6
'837:'6.33!$  &=

1500 kr.
 ?%
"C294,-*66'78;6>.6

300 kr.
6@(;68D6:'1'+-D+92
-C37092+6@06
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"ALENCIAGA LÁT ALLAR SÅNAR FYRIRS¾TUR
BERA GLERAUGU ¹ SÅÈUSTU TÅSKUSÕNINGU
./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3

¶ESSI GLERAUGU VORU ¹ SÕNINGU -ICHAEL +ORS ÖEGAR VETRAR
TÅSKAN  VAR KYNNT
./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3

3ÁRSTAKLEGA SMEKKLEG SPANGAR
GLERAUGU FR¹ 'ASPARD 9URKIEVICH

Gleraugnaglamúr
Gleraugu hljóta uppreisn æru á
tískupöllunum.
Á tímum þar sem leiseraðgerðir á
augum og augnlinsur hafa verið í tísku
hafa gleraugun átt undir högg að sækja.
Fyrirsætur eru nánast aldrei með gleraugu
í tískuþáttum glansblaðanna og frægar og
fallegar konur eru aldrei með gleraugu í viðtölum. Fyrir vikið hafa gleraugu ekki verið í
tísku. Nú getur orðið breyting þar á, enda kominn
tími til þar sem mikið er til af ótrúlega fallegum
og flottum gleraugum. Ýmiss konar hönnun
hefur sótt í sig veðrið að undanförnu og eru
gleraugu þar engin undantekning, eins og sjá
má á tískupöllum tískuhúsanna.

%KKI ER VÅST AÈ GLERAUGU SEM ÖESSI
MYNDU NÕTAST VEL TIL DAGLEGRA
NOTA EN ÖAU ERU ANSI FLOTT SAMT
SEM ¹ÈUR

&YRIRS¾TA SÕNIR
VOR OG SUMAR
TÅSKU "LUGIRL FYRIR
¹RIÈ  MEÈ
GLERAUGU ¹ NEFINU
./2$)# 0(/4/3'%449
)-!'%3

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

Líklega mesta úrval
landsins af “second
hand” fatnaði.
Troðfullt af nýjum básum
og allt á

ótrúlegu verði.

Opið um helgina frá 11-17.

Fertug og falleg
Krem fyrir konur sem vilja halda fögru útliti
Það hefur löngum verið vitað að
umhirða húðarinnar er það sem
viðheldur fallegu útliti. Og það
sem kona gerir fyrir sjálfa sig
milli tvítugs og þrítugs, því býr
hún að milli þrítugs og fertugs.
Árangurinn af því sem hún gerir
fyrir sig milli þrítugs og fertugs
er svo sjáanlegur
milli
fer-

tugs og fimmtugs, og svo koll af
kolli. Það er því aldrei of seint að
byrja að annast húðina vel og
nota viðeigandi vörur fyrir sinn
aldur. Clarins hefur lengi vel þótt
gott merki þegar kemur að hverskyns umhirðu húðar en þar eru,
líkt og hjá öðrum framleiðendum, búnar til vörur sem eru sérstaklega stílaðar inn á mismunandi aldurhópa.

%XTRA FIRMING EYE CREAM %NDURNÕJAR STYRKIR OG DREGUR
ÒR FÅNUM LÅNUM Å KRINGUM AUGUN .OTIST ¹ KVÎLDIN
%XTRA FIRMING EYE SERUM (ÁR ER KOMINN ENDUR
NÕJUÈ FORMÒLA SEM MINNKAR ÖROTA Å KRINGUM AUGUN OG
DÎKKA
BAUGA ÖANNIG AÈ AUGNSV¾ÈIÈ VERÈUR
SÕNILEGA UNGLEGRA .OTIST ¹
MORGNANNA %XTRA FIRMING
NECK CREAM (¹LSINN VILL
OFT GLEYMAST ÖEGAR ÎÈRU
ER SINNT ¶ETTA KREM ¹ AÈ
NOTA KVÎLDS OG MORGNA
EN ÖAÈ STYRKIR HÒÈINA OG
VIÈHELDUR STINNINGU

,!5'!2$!'52  NËVEMBER 

Hörund þitt
eins og silki
Nýjungar frá Shiseido minna á japanskt postulín.
Japanskættaða snyrtivörufyrirtækið Shiseido hefur nú
sett þrjár skemmtilegar
vörur á markaðinn. Um er að
ræða augnskuggatvennu og
varalit. Tom Pécheaux, aðalhönnuður Shiseido segir að
innblástur hans fyrir haustið

sé hið alþekkta austurlenska
postulín, en það hefur löngum þótt mikil munaðarvara.
Postulínsbrúður eru fölar á
hörund með fallegar rauðar
varir en það er einmitt sú
stefna sem Shiseido hefur
tekið í haust.

„... andlitið eins og postulín“ söng hann Bubbi blessaður
hér um árið en þó má draga það í efa að sá texti hafi orðið
kveikjan að því að aðalhönnuður Shiseido ákvað að nota postulín sem innblástur fyrir haustlínuna.

6)¨ &®2¨5. -«$%,3).3  -9.$)..) 6/25 %&4)2&!2!.$) 6®252 ./4!¨!2
3ILKY EYESHADOW DUO SILVER THRISTLE AUGNSKUGGI
&ALLEGUR BLEIKUR OG GR¹R AUGNSKUGGI SEM BLANDA
M¹ AÈ VILD EFTIR ÖVÅ HVORT SËST ER EFTIR MILDUM
EÈA DRAMATÅSKUM ¹HRIFUM !CCENTUATING COLOR
STICK 2OSY FLUSH KINNALITUR ¶ESSI KINNALITUR ER
FR¹BRUGÈINN ÖVÅ SEM VIÈ FLESTAR EIGUM AÈ VENJAST

(ANN ER BLAUTUR LÅKT OG VARALITUR OG HANN M¹
B¾ÈI NOTA UNDIR OG YFIR FARÈA HRIFIN ERU N¹TT
ÒRULEG LÅKT OG ÖÒ SÁRT NÕKOMINN INN ÒR SVALANDI
HAUSTGOLUNNI
3HIMMERING LIPSTICK &ALLEGAR UMBÒÈIR OG FALLEGUR
VARALITUR NÒMER  2AUÈUR OG KYNÖOKKAFULLUR

;

=

.¹MSMANNASTÅLLINN ER FLOTTUR STÅLL ¹ HEIMILI $ISKAR OG BOLLAR
HVER AF SÅNU TAGI STËLARNIR ALLIR ËLÅKIR OG EKKERT ER STÅL %NGAR REGLUR
SEGJA AÈ BORÈBÒNAÈURINN ÖURFI AÈ VERA Å STÅL .¹MSMANNASTÅLLINN ER
MIKLU FJÎRLEGRI

"ERGLIND OG BONSAÅ FICUSINN GËÈI
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

"ASARMUNIR (RINGSINS SEM HÁR SJ¹ST Å GLUGGA (ERRAGARÈSINS VERÈA TIL SÎLU ¹ 'RAND
(ËTELI ¹ MORGUN
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Jólabasar Hringsins
Árlegur handavinnu- og kökubasar Hringsins verður haldinn
á Grand Hóteli á morgun, 5.
nóvember. Ágóðinn rennur í
Barnaspítalasjóð.
Margir fagrir munir ásamt gómsætum heimabökuðum kökum
verða á hinum árlega basar kven-

félagsins Hringsins. Þar verður
líka til sölu jólakort Hringsins árið
2006 sem er hannað af Kolbrúnu
Sigurðardóttur myndlistarkonu.
Munirnir eru til sýnis í dag í gluggum Herragarðsins, bæði í Smáralind og Kringlunni. Eins og ævinlega rennur allur ágóði af fjáröflun
félagsins
í
Barnaspítalasjóð
Hringsins.

Gerviblóm gefa ekkert líf
CÅgkZ[jgbZÂheZccVcY^]j\bncYjb[ng^g_a^c

lll#jc^`V#^h

Berglind Jóna Hlynsdóttir,
myndlistarkona, á mannlegan
bonsaí ficus og sendi einmana
ryksugu í Ráðhús Reykjavíkur.
Berglind Jóna hefur notað plöntur
töluvert í myndlist sinni. Hún
vinnur líka í blómabúð og því fer
ekki hjá því að hún sé undir einhverjum áhrifum frá blómum og
plöntum.
„Ég held sérstaklega upp á þennan
bonsaí ficus af því plantan er svo
merkileg í laginu,“ segir Berglind.
„Ef maður horfir á neðri hluta
hennar þá er þetta eins og líkami

sem teygir sig niður og setur hendurnar á milli hnjánna, en laufin
eru höfuðið og hárið. Mér finnst
svo gaman að því þegar náttúran
þykist vera mannleg.“ Plöntuna
fékk Berglind í Blómagalleríi fyrir
tveimur mánuðum, en hún vinnur
í þeirri verslun meðfram starfinu
við myndlistina. Hún segist vona
að hún eigi eftir að geta haldið í
henni góðu lífi: „Ég er ágæt í því
að hugsa um blóm og þykir ofboðslega vænt um þau, en líf mitt hentar samt ekki alveg umönnun blóma
þar sem ég fer oft að heiman í
kannski viku eða lengur í senn og
þá þorna þau svolítið. Yfirleitt

tekst mér samt að koma þeim til
þegar ég kem aftur heim.“
Berglind Jóna segir að sér þyki
mikilvægt að blóm séu inni á heimilum en hún hefur pælt töluvert í
þessu viðfangsefni. „Plöntur í
almenningsrými eru til dæmis oft
gerviblóm, eða þá að þau gleymast
einhvern veginn og skrælna upp.
Við það gefa þau aldrei frá sér það
líf sem til er ætlast af þeim, en
samt er verið að nota þau til að
búa til náttúru í almenningsrými.
Dauð blóm og gerviblóm minna
samt ekkert á líf og þannig þjónar
þetta engum tilgangi.“
MARGRETHUGRUN FRETTABLADIDISB

Svona gerum við er við
straujum okkar dúk
De^ÂVaaVg]Za\Vg

Mörgum vex í augum að
strauja stóra borðdúka en þeir
eru nauðsynlegir til að gefa
veisluborði tilhlýðilega hátíðlegan blæ.

Þegar strauja á stóran borðdúk er
best að byrja á því að setja þykkan
dúk eða rúmteppi á stórt borð,
Leggið svo lak ofan á það og frottéhandklæði þar ofan á. Breiðið
hreint lak undir borðið til að
hindra að borðdúkurinn snerti

"ORÈIÈ VERÈUR ALDREI SVONA FÅNT EF DÒKURINN ER EKKI SLÁTTUR OG
FELLDUR

gólfið. Gætið þess að borðdúkurinn sé rakur en alls ekki rennblautur. Gott er að hafa vatnsúðara við
höndina ef ekki er notað gufustraujárn. Ef dúkurinn á að vera
sérstaklega stökkur og brakandi
er ráð að nota strausterkju sem
fæst á brúsa á meðan verið er að
strauja eða setja hann í þvottavélina áður en þvottavélin vindur
dúkinn.
Strauið dúkinn langsum fram og
aftur í sömu átt og munstrið í vefnaðnum liggur. Ekki strauja í hringi
því það getur farið illa með efnið.
Þegar straujun er lokið brjótið þá
borðdúkinn saman í þrennt og
hengið á herðatré. Hengið hann
svo inn í skáp þangað til hann
verður notaður næst. Einnig
má rúlla dúknum upp utan
um pappírshólk, til dæmis
af jólapappír, og vefja inn í
plast. Það er óvitlaust að
taka einn dag í að strauja
alla sína dúka og ganga svo
að þeim vísum, hreinum og
straujuðum næst þegar þarf
að nota þá.

TÍMINN LÍÐUR
HRATT

GULLMOLI Í
HAFNARFIRÐI

Veggklukkur eru mesta prýði.

Esther Jökulsdóttir býr í 134 ára
gömlu húsi. SJÁ BLS. 12

SJÁ BLS. 14
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Heimilið
EFNISYFIRLIT
HORFT Í ANNAN HEIM
Innlit hjá Grétu
Guðjónsdóttur BLS. 4

FYRIR GLINGUR OG GULL
Skartgripaskrín BLS. 6
GÓÐ VINNUAÐSTAÐA
Innréttingar í þvottahús
BLS. 8

GRÆJUR SEM HÚSGÖGN
Hönnun og útlit hljómtækja

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

BLS. 16

FORMAÐAR KÖKUR
Falleg kökuform BLS. 18

Jólin eru komin
í MIRALE
15% afsláttur
af allri jólavöru
opið:
laugardag 11-18
sunnudag 13-16

MIRALE
Grensásvegi 8
108 Reykjavík
sími: 517 1020

Húsgögn
ljós
gjafavara

Full búð af
glæsilegum
jólagjöfum

opið:
mán. – föstud. 11–18
laugard. 11–18
sunnud. 13–16
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%LDHÒSIÈ ER LÅTIÈ OG NOTALEGT 'RÁTA VAR EINSTAKLEGA HRIFIN AF TÅGULMYNSTRUÈU GËLFINU

'RÁTA ¾TLAÈI LENGI VEL AÈ SKIPTA UM ELDHÒSINNRÁTTINGU EN FINNST HÒN NÒ
PASSA VEL FYRIR GÎMLU HLUTINA

Horft inn í annan heim
Gréta S. Guðjónsdóttir ljósmyndari hefur komið sér upp fallegu heimili í vesturbæ Reykjavíkur.

'RÁTA HREIFST AF ÖVÅ HVERSU VÅTT ER TIL VEGGJA OG H¹TT TIL LOFTS Å ÅBÒÈINNI

„Ég var lengi að leita að húsnæði áður
en ég fann þessa íbúð,“ segir Gréta. „Ég
heillaðist samstundis af aðkomunni sem
minnti mig á útlönd og var ánægð með
hversu hátt er til lofts og vítt til veggja
í íbúðinni.“
Á gólfunum er sérstaklega innfluttur
marmari en Gréta segir draumahúsið sitt
vera gamalt timburhús með upprunalegum gólffjölum. Hún er heilluð af gömlum hlutum og á marga skemmtilega
muni úr búslóð amma sinna. Auk þess
sankaði hún að sér athyglisverðum gripum á meðan hún bjó erlendis, lengst af
í Noregi og Hollandi en einnig í Svíþjóð
og Þýskalandi.
„Ég eignaðist marga skemmtilega
hluti, einkum á meðan ég var í ljósmyndanámi við AKI, það er Akademi
Voor Deleende Kunst, í Hollandi,“ segir
Gréta. „Þaðan á ég líka margar góðar

'RÁTU FINNST GAMAN AÈ SAFNA KRUKKUM DËSUM OG VÅNFLÎSKUM
'RÁTA HEFUR MYNDIR ¹ VEGGJUNUM EFTIR SIG SEM
HAFA PERSËNULEGA ÖÕÈINGU (ÁR SJ¹ST ÅSLENSK TRÁ
OG SONUR 'RÁTU 'AUKUR  ¹RA

minningar enda viðburðaríkur og
gróskufullur tími. Námið byggðist
mikið til á sjálfstæðum vinnubrögðum og því lærði ég að tileinka mér töluverða sjálfstjórn og
aga, sem ég hef reynt að viðhafa
síðan.“
Gréta fór strax að mynda eftir
að heim kom. Fyrsta verkefnið
vann hún fyrir alþjóðlega ráðstefnu bókasafnsfræðinga og
hefur ekki setið auðum höndum
eftir það. Nú fæst hún mikið við
barna- og brúðkaupsmyndatökur.
„Ég er ánægð með hversu fjölbreytt starfið er,“ segir hún og rifjar hlæjandi upp heldur fámenna
brúðkaupsvígslu þar sem hún
gerðist vottur að athöfninni.
Gréta segir ótrúlega margt geta
komið upp á meðan á myndatöku
stendur. Einu sinni hafi brúður
farið alveg út af laginu við að
gleyma brúðarvendinum og um
tíma hafi útlit verið fyrir að ekkert yrði úr athöfninni. Allt hafi þó
farið vel að lokum sem sé yfirleitt 'RÁTA SEGIR STARF LJËSMYNDARANS EINKENNAST AF FJÎLBREYTNI
OG SEGIR MENNTUNINA GAGNAST SÁR VÅÈA (ÒN TELUR SIG
alltaf raunin.
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
L¹NSAMA AÈ F¹ AÈ STARFA VIÈ ¹HUGAM¹LIÈ
Heimili Grétu ber þess augljós
merki við hvað hún starfar. Uppi á veggj- ara er en að horft sé inn í aðra heima.
um hanga fallegar ljósmyndir frá farsæl- Sumar sýna þær mikilvægar stundir í lífi
um ferli, sumar hverjar innrammaðar í fólks sem Gréta segist hafa verið svo eingamla og veðraða glugga, svo engu lík- staklega lánsöm að eiga hlutdeild að.

+ASSI NOTAÈUR UNDIR KERTASTJAKA EFTIR ,OTTU OG SK¹L MEÈ BLËMI EFTIR 'UÈNÕJU
-ARGRÁTI +ASSINN VAR KEYPTUR Å ,ÅNUNNI FYRIR ALLMÎRGUM ¹RUM SÅÈAN

'RÁTA SEGIST HAFA REYNT AÈ HALDA SIG VIÈ NAUMHYGGJU EN R¹ÈI EKKI VIÈ
SAFNARA¹R¹TTUNA (ÁRNA SJ¹ST ÕMSIR HLUTIR FR¹ ÒTLÎNDUM EN INN ¹ MILLI ERU
SKARTGRIPIR SEM HÒN HEFUR SJ¹LF SMÅÈAÈ OG HLUTIR FR¹ ÎMMU HENNAR $ÒNU

'RÁTU FINNST MIKILV¾GT AÈ HAFA NOTALEGT HEIMA HJ¹ SÁR OG SAFNAR AÈ SÁR HLUTUM SEM HAFA TILFINNINGALEGT GILDI FYRIR HANA

Til móts við framtíðina

Hátæknivætt álver Alcoa Fjarðaáls verður spennandi
og öruggur starfsvettvangur fyrir iðnaðarmenn og
iðnnema. Hjá Alcoa Fjarðaáli verða um 120 iðnaðarmenn, tæknifræðingar og verkfræðingar auk fjölmargra tæknimenntaðra starfsmanna á vegum
verktaka.

Á vinnusvæðinu verður
meðal annars afkastamesta rafveita á landinu,
336 tölvustýrð rafgreiningarker, háþróaður
lofthreinsibúnaður,
fullkomin álvírasteypa,
atvinnuslökkvilið og 250
farartæki af öllum
stærðum og gerðum.

Nýsmíðar og viðhaldsverkefni verða unnin í teymum
samkvæmt stöðluðum verkferlum og ýtrustu öryggiskröfum. Verkefnin verða fjölbreytt og mikið lagt upp
Kerskálakrani

úr símenntun og starfsþróun.
Altækt, fyrirbyggjandi viðhald á að tryggja áreiðanleika framleiðslunnar og hámarka verðmætasköpun.
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Faglegur metnaður og stöðug iðnþróun verða
leiðarljós okkar inn í framtíðina.

Iðnaðarmenn og iðnnemar
Okkur vantar fleiri vaskar konur og karla í hópinn.
Launakjörin eru góð, vinnan stöðug og verkefnin
fjölbreytt. Allir fá tækifæri til að læra og vaxa í starfi.
Iðnaðarmenn vinna ýmist á vöktum eða í dagvinnu.
Upplýsingar um launakjör og vinnufyrirkomulag er að
finna á alcoa.is, undir liðnum starfsmannamál.
Við getum einnig boðið nokkrum nemum í rafvirkjun og
vélvirkjun að ljúka réttindanámi með vinnu í álverinu.
Námið verður sniðið að þörfum hvers og eins en miðað er
við að umsækjendur hafi lokið hluta af námi og unnið í
faginu.

Hægt er að sækja um störfin á capacent.is (áður
IMG-Mannafl). Nánari upplýsingar fást á
www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur
(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og
Helgu S. Guðmundsdóttur (helga.snaedal@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

www.alcoa.is
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Skartgripaskrín

3KRÅN FR¹ !USTURLÎNDUM
EN ÖAR ERU ÖAU OFT GERÈ
ÒR PAPPA SEM ER KL¾DDUR
MEÈ FALLEGU SILKI

Glingrið okkar á það til að dreifa sér út um alla íbúð
ef ekki er vel að því gætt, þess vegna er um að gera
DèNRPDVW\¿UIDOOHJWVNDUWJULSDVNUtQ
Hvort sem þig langar yfirleitt í stórverslunum, mörgum
að vera með nokkur skartgripaverslunum og í antíkverslfalleg
skartgripa- unum. Svo má líka nota ýmislegt
skrín, (eitt undir annað undir skartgripi. Til dæmis
hverja tegund), eða má taka könnu-stand, mála hann í
fallegum litum og hengja hálseitt stórt þar sem
festar á hann. Í fínar tágaallt gullið þitt
körfur má krækja síðum
er
samaneyrnalokkum og fylla
komið,
er
þær með armböndum
nauðsynlegt
og svo er hægt að leggja
fyrir
skarthálsfestar yfir alls konar
gripa-unnstyttur. Aðalmáli skiptir
endur
að
bara að hafa þetta í röð
eiga góðan
og reglu svo að þú getir
geymslustað
gengið að skartinu þínu
fyrir
þessa /GGULÅTIL ASKJA ÒR
gripi.
Skart- TEXTÅL MEÈ ÅSAUMUÈUM sem vísu á morgnana
OG BLËMUM
og valið eitthvað fallegt
gripaskrín má PERLUM
(RINGURINN SJ¹LFUR ER SVO
við fötin sem þú ert í.
víða finna. Til EINNIG ÒR TEXTÅL -JÎG
dæmis fást þau S¾TT OG KRÒTTLEGT
MHG FRETTABLADIDIS
3KART
GRIPIR
HEILLA ALLAR
KONUR UNGAR
SEM ALDNAR

+RINGLËTT HANDM¹LAÈ SKARTGRIPASKRÅN MEÈ
MYND AF P¹FAGAUKI Å SKËGI OG GULLSKREYTING
UM -YNDI PASSA VEL FYRIR ALLT LITLA GLINGRIÈ

3KARTGRIPASKRÅN ÒR
POSTULÅNI FALLEGA
HANDM¹LAÈ OG
HENTUGT FYRIR TIL
D¾MIS EYRNALOKKA
&ALLEGT SKARTGRIPASKRÅN MEÈ INNLAGÈRI PERLUSKEL

Verslað á netinu

-ÎRG FALLEG BOLLASTELL ERU TIL SÎLU Å VERSLUN 2OCKETT 3T 'EORGE

Rómantísk bresk hönnun
Á vefsíðunni www.rockettstgeorge.co.uk má finna
fjölbreytt úrval af fallegri breskri hönnun.

Hótel Valhöll minnir á glæsilegt jólahlaðborð
Jólahlaðborðið byrjar 17. nóvember og er á föstudögum og laugardögum
Við getum líka verið með borðið á öðrum dögum fyrir hópa 40 manns eða ﬂ.

Færst hefur í aukana síðustu ár
að fólk nýti sér netið til að kaupa
inn til heimilisins. Rockett St.
George er ein þeirra verslana
sem finna má á netinu. Um er að
ræða smávöruverslun sem selur
allt milli himins og jarðar, allt frá
húsgögnum niður í barnavörur,
náttsloppa og veggfóður.

Vörurnar eru ákaflega rómantískar í hönnun, nýtískulegar og
klassískar í bland. Hönnuðirnir
sem starfa fyrir verslunina eru
fjölmargir og hugmyndasviðið
vítt og því ættu allir að finna
eitthvað sem þeim líkar í verslun
Rockett St. George en vefslóðin er
www.rockettstgeorge.co.uk

(J¹ 2OCKETT 3T 'EORGE M¹ EINNIG F¹
MARGAR HIRSLUR ËLÅKAR AÈ LÎGUN OG ST¾RÈ

-IKIÈ AF VARNINGNUM ER ¹KAFLEGA RËMAN
TÅSKT

Verð á jólaborðinu er kr. 6.200 per mann
Við bjóðum líka tilboð á gistingu og jólahlaðborð sem er
2 manna herbergi morgunmatur og jólaborð kr. 24.500
1. manns herbergi morgunmatur og jólaborð kr. 14.900
Svíta morgunmatur og jólaborð kr. 27.500

Hótel Valhöll | Sími: 480-7100 | netfang: hotelvalholl@hotelvalholl.is
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Vinnuaðstaðan skiptir máli

)NNRÁTTINGARNAR FR¹ "RÒN¹SI ERU SMÅÈAÈAR ¹
%GILSSTÎÈUM

"YLGJA 2ÅKHARÈSDËTTIR HJ¹ "RÒN¹SI SEGIR AÈ Å
LITLUM ÖVOTTAHÒSUM SKIPTI SKIPULAGIÈ M¹LI

Síðustu ár hefur það færst í aukana að húseigendur fái sér innréttingar í þvottahúsin
og láti þá jafnvel hækka þvottavélarnar upp í þægilega vinnuhæð.
Í Inn-X er hægt að fá vandaðar
ítalskar innréttingar í þvottahúsin.
„Helsti kosturinn við innréttingarnar
hjá okkur er að allt innvolsið í þeim
er úr rakaheldu efni sem hentar
vel í þvottahús og frágangur mjög
vandaður,“ segir Arnór Már Másson
hjá Inn-X.
Arnór segir að síðustu ár hafi
það aukist verulega að fólk fái sér
innréttingar í þvottahúsin. „Við
höfum fundið fyrir mikilli aukningu
í sölu síðasta árið því að fólk er
farið að leggja meira í þvottahúsin.
Fólk vill hafa skápapláss og snyrtilega og stílhreina aðkomu. Allt á að
vera á sínum stað og vel skipulagt

því þvottahúsin eru yfirleitt ekki
stór. Vinnuaðstaðan þarf að vera
góð og algengt er að þvottavélin sé
hækkuð upp svo að hún sé í þægilegri vinnuhæð og hægt sé að vera
með skúffur undir henni.“
Hjá Brúnási er einnig hægt að
fá fallegar innréttingar í þvottahúsin. „Allar innréttingarnar hjá
okkur eru smíðaðar á Egilsstöðum
og við erum með einingakerfi sem
er mjög fjölbreytt þannig að það
er auðveldlega hægt að púsla öllu
saman,“ segir Bylgja Ríkharðsdóttir
hjá Brúnási.
Bylgja tekur undir það að það
hafi aukist mikið að fólk vilji fá

innréttingar í þvottahúsin sín.
„Þegar fólk er að klára að ganga
frá heimilum sínum er ekkert
undanskilið og yfirleitt er töluvert
lagt í þvottahúsin líka. Fólk vill
hafa eins mikið skápapláss og hægt
er og nýta þetta alveg í botn því yfir
höfuð eru þvottahúsin ekki stór.“
Bylgja segir áberandi að flestir
vilji nú hafa þvottavélarnar upphækkaðar en bendir þó á að ýmislegt þurfi að varast í þeim efnum.
„Þetta eru þungar vélar sem geta
færst til ef þær eru ekki vel festar svo frágangurinn skiptir miklu
máli.“
emilia@frettabladid.is

!RNËR Å )NN 8 SEGIR AÈ FLESTIR VILJI NÒ HAFA ÖVOTTAVÁLARNAR Å Ö¾GILEGRI VINNUH¾È
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VERSLUNARTÆKNI
allt fyrir verslanir & þjónustufyrirtæki
Leiðandi á sínu sviði í yfir 30 ár

Verslunin..

Hillukerfi

Innkaupavagnar

Stórir kælar

Minni kælar

Afgreiðslukælar

Frysti & kælikistur

Kjöt & fiskborð

Kæli & frystiklefar

Klakavélar

Kassaborð

Panillausnir

Salatbarir

Kæli & frystiskápar

Glerhurðafrontar

Sölustandar

Handkörfur

Afgreiðsluborð

Vagnar

Lagerinn..

Hillukerfi

Lagervagnar

Stýringar

Tjakkar

Sorptunnur

Kerruskýli

Skilti og rammar

Sóparar

Þekkt vörumerki..

Vindskilti 50x70

4.490.án vsk

Dragháls 4

Eftirlitsspeglar

Utanhúss..

Tilboð..

Hjólahnallur

Standar

110 Reykjavík

19.900.án vsk

Simi:5351300

Lagervagn

22.900.án vsk

Framstillingakælir

139.000.án vsk

verslun@verslun.is

ISA

www.verslun.is
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(ÒSIÈ AÈ !USTURGÎTU  HÕSTI B¾ÈI VERSLUN OG SKËLA ¹ NÅTJ¹NDU ÎLD

Gullmoli í
Hafnarfirði
Esther Jökulsdóttir söngkona býr
ásamt eiginmanni sínum Tómasi
Axel Ragnarssyni og lítilli dóttur
á Austurgötu 12, í einu af fallegustu og elstu húsunum í Hafnarfirði. „Mér finnst frábært að búa
í þessu húsi, margir draugar og
góður andi. Við erum bæði mikið
fyrir gömul hús og þetta hverfi
er alveg yndislegt, gamalt og
gróið.“ Esther hafði búið í miðbæ
Reykjavíkur í mörg ár áður en
hún flutti til Hafnarfjarðar árið
2002. „Ég hélt að það yrði erfitt
og mikið stökk að flytja alla leið til
Hafnarfjarðar en svo reyndist ekki
vera.“ Húsið er byggt árið 1872
og er eitt af menningarsögulegum
gullmolum Hafnarfjarðar og hluti
af sögusviði verslunar í bænum.
Þar ráku bæði Ólafur Jónsson og
Jörgen F. Hansen verslun á nítjándu öldinni þrátt fyrir að húsið
hafi þótt illa staðsett með hliðsjón
af hinum verslunarhúsunum. Á
síðari árum bjó þar stór fjölskylda
og seinna var húsið svo notað
undir skrifstofurekstur.
„Þegar við fluttum hingað hafði
húsið staðið autt í tíu ár en þar
áður voru hér skrifstofur Hvals hf.
í mörg ár. Við erum fyrsta fólkið
sem býr sér heimili hér ansi lengi.“

'R¹ÎSPIN GAMLA Å GARÈINUM REYNDIST SÎGULEG

Og það þurfti að taka til hendinni.
„Hér voru halógenljós í loftunum
og blá slitsterk teppi á gólfunum,
það varð að búa til eldhús frá
grunni og ýmislegt fleira. En þetta
hefur verið mjög skemmtilegt ferli
og gaman að sjá breytingarnar.“
Stór garður er umhverfis húsið
og þar hefur fjölskyldan búið sér
indælis afdrep. „Við tókum garðinn í gegn og það var heilmikil
áskorun. Maðurinn minn réðist á
hann í lok maí og henti um tuttugu
ruslapokum af mosa.“ Í garðinum
stendur stór Gráösp sem var valin
tré ársins 2006 af Skógræktarfélagi
Íslands. Hún er rúmlega ellefu
metrar á hæð og áttatíu og fjögurra ára gömul. „Við höfðum nú
ekki hugmynd um að öspin væri
svona sérstakt tré, fannst hún bara
einstaklega falleg og virðuleg. En
við pössum auðvitað ennþá betur
upp á hana núna.“
Endurnýjun á húsinu er hvergi
nærri lokið. „Neðri hæðin er komin
í stand en næst ætlum við að taka
efri hæðina í gegn og flytja svefnherbergin upp því það er von á
fjölgun í fjölskyldunni.“ Gamla
húsið við Austurgötuna hýsir því
glænýtt fólk enn á ný.
- bb

3TOFAN ER HLÕLEG OG FALLEG BIRTA KEMUR INN UM GLUGGANA

%STHER *ÎKULSDËTTUR ÖYKIR V¾NT UM GAMLA
HÒSIÈ AÈ !USTURGÎTU 

"ORÈSTOFAN ÈUR VORU HÁR HALËGENLJËS OG BL¹ TEPPI ¹ GËLFUNUM
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5NIKA  KR
5NIKA  KR

-IRALE  KR
#ASA  KR

-IRALE  KR

Tíminn
líður hratt
Fallegar veggklukkur fást víða og
koma sér vel á hverju heimili.

(EIMA  KR

Öll erum við í ákveðnu kapphlaupi við
tímann daglega og því mikilvægt að
vita svona nokkurn veginn hvað
honum líður. Veggklukkur hafa
löngum verið vinsælar því
auðvelt er fyrir alla að fylgjast með tímanum á þeim.
Klukkurnar eru þó ekki
einungis praktískar
heldur geta þær
verið hin mesta
heimilisprýði
ef
valið er vandað.
Í húsgagnaverslunum bæjarins má
víða finna flottar veggklukkur og ættu flestir að
geta fundið einhverja sem
höfðar til þeirra og hentar fullkomlega inn á heimilið.

5NIKA  KR

5NIKA  KR
#ASA  KR

#ASA  KR
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Græjur eru líka húsgögn
Hönnun og útlit hljómtækja skipta miklu máli.
Þegar velja á hljómtæki er að mörgu að
huga. Hljómurinn þarf að vera kaupanda að skapi, krafturinn þarf að vera
í samræmi við rýmið sem nota á tækið
0IONEER
-4  F¹ST Å
/RMSSON

í, og hugsa þarf um verðið. Hljómtæki
þurfa líka að líta vel út því fátt er leiðinlegra en að þurfa að fela þær inni í
skáp.
Hljómtæki er misfyrirferðarmikil og mjög mismunandi í útliti.
Nú er vinsælt að kaupa heimabíó
sem um leið eru hljómtæki heimilisins.
Heimabíói
0IONEER $#3 
fylgja fimm hátalF¹ST Å /RMSSON
arar og bassabox,
og þó svo hljómurinn sé góður í

stórum standhátölurum þarf að vera
pláss fyrir þá í stofunni. Fátt er meira
pirrandi en að hafa komið öllu vel fyrir
og uppgötva svo að bassaboxið passar
hvergi. Hátalararnir þurfa líka
að passa við aðra muni, geta
staðið einir líkt og húsgögn, og
þeir þurfa að vera vel hannaðir. Útlitið skiptir miklu máli því
þú þarf að vera sáttur bæði við
að hlusta á hátalarana og að
horfa á þá.
Allir framleiðendur bjóða
upp á eitthvað annað en græjukubbinn með þúsund blikkandi ljósum og um er að

#ANTON -OVIE
 #8 F¹ST HJ¹
%INARI &ARESVEIT

"ANG  /LUFSEN F¹ST Å !LDAMËTUM

gera að kanna alla möguleika sem í
boði eru. Sum merki gefa sig út fyrir
góða hönnun, og í flestum tilvikum
hafa þau eitthvað fyrir sér. Varist samt
að falla ekki í þá gryfju að velja eitthvað eingöngu vegna merkisins, eða
vegna þess að fagaðili sagði að það

væri flott að hafa svona tæki í stofunni. Veldu út frá sjálfum/sjálfri þér,
þinni stofu og þínum smekk.
Eina vandamálið við fallega hönnun er að þú þarf að borga fyrir hana. En
hugsaðu málið svona: Þú myndir aldrei
kaupa ljótan sófa því það er svo þægilegt að sitja í hinum. Nei, hann verður
bæði að vera þægilegur og líta vel út.

Í geymslu
yfir jólin
Þegar jólaskrautið tekur yfir
heimilið á jólaföstunni verður eitthvað undan að láta og
yfirleitt er það skrautmunirnir
sem prýða stofuna annars, árið
um kring. Því er mikilvægt að
þeir munir séu geymdir vel svo
þeir komi fram í heilu lagi eftir
hátíðarnar.
Settu handklæði eða bóluplast í botninn á nokkrum litlum en sterkum pappakössum.
Klipptu svo annan kassa niður
þannig að hægt sé að búa til
hólf inn í kassana, líkt og í
vínkössum. Þá eru komin hó lf
fyrir munina. Vefðu þá í bóluplast eða handklæði og settu
hvern í sitt hólf. Lokaðu svo
kössunum vandlega, merktu þá
vel og skiptu á þeim og jólaskrautskössunum í geymslunni.
Þá verður leikur einn að bregða
heimilinu aftur í hversdagsbúninginn eftir
jólin.

3TERKUR PAPPA
KASSI GEYMIR
GULLIN VEL

3VONA SUMARLEG
KANNA M¹ ALVEG
HVÅLA SIG YFIR
H¹TÅÈARNAR

(ANDKL¾ÈI VER FYRIR
HNJASKI

-EÈ ÖVÅ AÈ SKIPTA ÒT JËLASKRAUTINU
FYRIR AÈRA HLUTI ¹ HEIMILINU ER AUÈVELD
ARA AÈ PAKKA JËLASKRAUTINU B¾ÈI UPP
OG NIÈUR

Þau gerast ekki flottari!
Gullið tækifæri til að njóta
höfðinglegra veitinga og
eiga notalega kvöldstund á
þessum einstaka stað og virða
fyrir sér jólaljósum prýdda
höfuðborgina.
Lifandi jólatónlist.
Við tökum á móti gestum með
opnum eldi og heitri hressingu
á bryggjunni.

J
jólahlaðborð
Öðruvísi

í Viðeyjarstofu

Himinn og haf / SÍA

Jólahlaðborðin verða dagana:

24. og 25. nóv. og
1., 2., 8., 9., 15. og 16. des.

Jólahlaðborð fjölskyldunnar
Sunnudaginn 3. og 10. des.
Frítt fyrir 12 ára og yngri.
Kirkjan verður öllum opin!
Rjúkandi súkkulaðihressing
við komu!

Nánari upplýsingar og pantanir í síma 553 7737 og á heimasíðu okkar – www.veislurettir.is

V

veisluréttir.is
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3PRINGFORM SEM ËÖARFT ER AÈ
SMYRJA OG AUÈVELT ER AÈ LOSA
FR¹ KÎKUNUM ¶VÅ FYLGJA TVEIR
BOTNAR ANNAR SLÁTTUR OG HINN
MËTAR HRING ¹  KR
%KTA BÒÈINGS EÈA JËLA
KÎKUFORM 6ERÈ AÈEINS
 KRËNUR

0IPARKÎKUFORM TVÎ SAMAN
¹  KRËNUR -ARGS KONAR
MYNDIR TIL

&RANSKT SILIKONFORM
FYRIR ¹TTA HJARTALAGA
MUFFINSKÎKUR 6ERÈ
 KRËNUR

.ETT HRINGFORM FYRIR SAFA
RÅKA FORMKÎKU +OSTAR 
KRËNUR

Fallega formaðar
kökur á borðum

0IPARKÎKUFORM MEÈ ÕMSU LAGI
3ETTIN ERU TIL Å TVEIMUR ST¾RÈUM
OG KOSTA  OG  KRËNUR

3ILIKONFORMIN ERU EINKAR AUÈVELD Å
NOTKUN ÖVÅ H¾GT ER AÈ FLETTA ÖEIM UTAN
AF KÎKUNUM %INNIG GOTT FYRIR PATÁ OG
BRAUÈ 6ERÈIÈ ER  KR

Fátt er heimilislegra en bökunarilmur sem
berst að vitum.
Yfirleitt vekur lukku þegar einhver á heimilinu
er svo framtakssamur að skella köku í ofn. Ekki
síst á þessum árstíma þegar veðráttan er rysjótt
og fólk hefur sérstaka þörf fyrir hitaeiningar
og huggulegheit. Það styttist líka í stórhátíð
sem undirbúin er með einhverjum bakstri á
velflestum íslenskum heimilunum. Því þótti
(ÒÈAÈ FORM SEM EKKI ÖARF AÈ SMYRJA
okkur tilhlýðilegt að svipast um eftir formum
EN GERIR DEIGBOTNINN STÎKKAN OG BRAK
sem henta bæði fyrir hrærðar kökur og hnoðANDI KOSTAR KR 
aðar, stórar og smáar. Verslunin Pipar og salt á
Klapparstíg er þekkt fyrir vandaðar heimilisvörur og þar var úrvalið slíkt af formum að lengra
þurfti ekki að leita að þessu sinni. Þar fást meðal
annars konfektmót sem koma sér eflaust vel þegar
nær dregur jólum.
Það sem hér sést á síðunni er allt úr verslunninni Pipar
og salt.
- gg

-UFFINSFORM SEM EKKI
ÖARF AÈ SMYRJA +OSTAR 
KRËNUR

0¾JU OG BÎKUFORM
MEÈ LAUSUM BOTNI OG
KOSTAR  KRËNUR
(JÎRTUN ERU ËMISSANDI FYRIR
PIPARKÎKUBAKSTURINN 3EX SAMAN
Å DËS KOSTA  KRËNUR

www.normx.is

NORM-X
Hita pottar
Mest seldu hita pottar á Íslandi
Framleiddir með sérstöku tilliti til
íslenska hitaveituvatnsins

Endingargóðir – yfir 30 ára reynsla
Þúsundir ánægðra notenda

3NORRALAUG

Íslensk framleiðsla
Viðarkamínur á
ótrúlega góðu
verði
Ál-, stálog
trefjahúsgögn í miklu úrvali.

Skoðaðu heimasíðuna www.normx.is

Norm-x • Auðbrekku 6 • Kópavogi • Sími 565-8899.

  
     

ROSSOPOMODORO ER EKTA ÍTALSKUR VEITINGASTAÐUR
STAÐSETTUR Í HJARTA REYKJAVÍKUR. ÞAR GETURÐU NOTIÐ
ÍTALSKRAR STEMNINGAR Í NOTALEGU UMHVERFI OG
BRAGÐAÐ Á LJÚFFENGUM ÍTÖLSKUM MAT OG VÍNI Á
MJÖG GÓÐU VERÐI.

RÚMGÓÐUR VEITINGASALURINN HENTAR EINSTAKLEGA
VEL FYRIR HÓPA.
KOMDU Í HEIMSÓKN!

LAUGAVEGUR 40A

SÍMI 5610500

WWW.ROSSOPOMODORO.IS

™

Asta Zan

Klifraði upp
Hótel Borg
í beinni útsendingu
Sjöfn Jónsdóttir; 47 ára, sex barna móðir og tvöföld amma.
Ég hef kennt veggjaklifur og fimleika til fjölda ára og var orðin það slæm af sinaskeiðabólgu
og álagi á vöðva að ég var farin að sjá fram á að geta ekki kennt eða keppt í veggjaklifri.
Eftir að ég byrjaði að taka inn AstaZan liðu ekki nema nokkrir dagar þar til ég fann mikla
breytingu, betri líðan og meira vöðvaþol. Ég hef haldið áfram að nota AstaZan og
í dag klifra ég og kenni án nokkurra vandkvæða.

LifeStream AstaZan™ er andoxunarefni og hjálpar þeim sem vinna líkamlega álagsvinnu,
stunda íþróttir eða líkamsrækt, gott á ferðalögum og við alla erfiðisvinnu. Fyrirbyggir skaða
í vöðvum og lagar eymsli, strengi, bjúg og þreytu í baki, fótleggjum og í öllum líkamanum.
Í þætti Hemma Gunn “ Í sjöunda himni” á Stöð 2”
klifraði Sjöfn í beinni útsendingu húsvegginn á Hótel Borg
upp á þak án alls hjálparbúnaðar nema öryggislínu.

1 hylki á d
byrjar að virk ag,
a strax!
Engin málamiðlun í gæðum
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(95.$!) !##%.4 RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR

35:5+) ,)!.! 7$ RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR

35:5+) 37)&4  RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR

67 0/,/ (" #/-&/24,).% RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN 
GÅRAR 6ERÈ  2NR

/0%, #/23! ("  6 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

0%5'%/4  (" RGERÈ  EKINN
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2NR
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6ERÈ  2NR
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 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN 
GÅRAR 6ERÈ  2NR
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 2NR

4/9/4! 9!2)3 4%22! RGERÈ 
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 2NR
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GÅRAR 6ERÈ  2NR
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6ERÈ  2NR

,MFUUIÈMTJo3FZLKBWÓL4ÓNJ
0QJ§WJSLBEBHBt-BVHBSEBHBt4VOOVEBHBMPLB§

 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52



3-!5',µ3).'!2

&ORD %XPLORER 8,4 3PORT  , ¹RG 
EKINN  ÖÒS KM SJ¹LFSKIPTUR m DEKK
LEÈURINNRÁTTING DVD SPILARI DR¹TTARBEISLI
BAKKSKYNJARI AKSTURSTÎLFA CD MAGASÅN
BÅLLINN ER STAPPAÈUR AÈ BÒNAÈI )NNFLUTTUR
NÕR AF UMBOÈI 6ERÈ 
#(%62/,%4 3),6%2!$/  8
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND
KM HVÅLANDI KR  ÖÒSUND
M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND
6ERÈ KR 

"-7 8  RGERÈ  %KINN 
ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

(YUNDAI 'ALLOPER DIESEL  
EK ÖÒS m SUMAR
VETRARDEKK
 MANNA  DYRA  GÅRA DR¹TTARKRËKUR
SAML¾SINGAR RAFM Å RÒÈUM OG SPEGL
UM -IKIÈ YFIRFARINN 6ERÈ  ÖÒS

$!%7// %6!.$! RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


#(293,%2 3%"2).' RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
HVÅLANDI KR  ÖÒSUND M¹NAÈAR
LEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND 6ERÈ KR


$/$'% $52!.'/ ,)-)4%$ 
(%-) RGERÈ  %KINN  ÖKM
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

4OYOTA ,AND #RUISER DIESEL  ,8
 EK  ÖÒS  DYRA SSK ABS
¹LF DR¹TTARKRËKUR CD RAFM Å RÒÈUM
OG SPEGLUM SAML¾SINGAR OG FL 6ERÈ
 ÖÒS

#)42/%. 83!2! 38 6 RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

&/2$ %3#!0% ,)-)4%$ 8 RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
HVÅLANDI KR  ÖÒSUND M¹NAÈAR
LEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND 6ERÈ KR


4OYOTA 2AV  7$ 664 )    
EK  ÖÒS  DYRA SSK ABS ¹LF DR¹TT
ARKRËKUR CD RAFM Å RÒÈUM OG SPEGLUM
SPOILER ÖJËNUSTUBËK %NGIN SKIPTI 6ERÈ
 ÖÒS

34!2%8 8   $¥3%,4²2"« RG 
%KINN  Ö 6ERÈ  Ö HV 
Ö %R ¹ STAÈNUM UPPLÕSINGAR Å SÅMA


'/,& #/-&/24,).% RG  %KINN
 Ö 4ILBOÈSVERÈ  Ö ER ¹ STAÈNUM
UPPLÕSINGAR Å SÅMA 

(YUNDAI 4USCON ',3 DIESEL  EK
 ÖÒS  DYRA SSK ABS ¹LF FJARSTÕRÈAR
SAML¾SINGAR RAFM Å RÒÈUM OG SPEGL
UM CD KASTARAR ÖAKBOGAR ÖJËNUSTU
BËK 6ERÈ  ÖÒS

4OYOTA !VENSIS 3OL 66 4) ¹RG 
EKINN AÈEINS  ÖÒS KM SJ¹LFSKIPTUR
 , ¹LFELGUR CRUS CD NÕ VETRARDEKK
OG SUMARDEKK VEL BÒINN BÅLL 6ERÈ


&/2$ & #2%7 8 RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
HVÅLANDI KR  ÖÒSUND M¹NAÈARLEG
AFBORGUN KR  ÖÒSUND 6ERÈ KR


3SANGYOUNG +ORANDO  DIESEL
 EK  ÖÒS  DYRA  GÅRA ¹LF
m DR¹TTARKRËKUR CD RAFM Å RÒÈUM OG
SPEGLUM OG FL 6ERÈ  ÖÒS

(YUNDAI 4USCON .ÕSKR 
CC  DYRA &IMMGÅRA 'R¹R  3VARTUR
%KINN  Ö 6ERÈ 

"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
6AGNHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS
.ISSAN 4ERRANO  ,UXURY ¹RG 
SVARTUR TVÅLITUR m BREYTTUR SJ¹LFSKIPTUR
SJÎ MANNA DÅSELBÅLL 6ERÈ 
3TAÈGREITT

&/2$ %80,/2%2 8,4 ,%¨52 ,²'!
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND
KM 6ERÈ KR 

,EXUS 28  3PORT   , ¹RG l
SILFURLITUR EKINN  ÖÒS KM SÁRLEGA FAL
LEGUR BÅLL 6ERÈ  4EKUR ËDÕRARI
DÅSELJEPPA UPPÅ
(/.$! #)6)# (" 3) RGERÈ 
&/2$ & +).' 2!.#( 8 RGERÈ %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ
KR 
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

(/.$! !##/2$   %8%#54)6%
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND
KM 6ERÈ KR 

--# , $!+!2 RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


"ÅLASALA 2EYKJAVÅKUR
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIS

"ÅLASALA ¥SLANDS
3KËGARHLÅÈ   2VK
3ÅMI  
WWWBILASALAISLANDSIS

"¥,!2 4), 3®,5

&/2$ %8#523)/. ,4$ 7$ RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

--# 'ALANT %3  SJ¹LFSKIPTUR ¹RG
l %KINN  Ö MÅLUR SETT VERÈ
 4ILBOÈSVERÈ  KR
HV 

.)33!. 0!42/, '2 RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND
KM HVÅLANDI KR  ÖÒSUND
M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND
6ERÈ KR 

35"!25 )-02%:! 34) RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
HVÅLANDI KR  ÖÒSUND M¹NAÈAR
LEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND 6ERÈ KR


67 0/,/ ()'(,).% RGERÈ
4/9/4! #/2/,,! 3$ 4%22! 664)
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND
HVÅLANDI KR  ÖÒSUND M¹NAÈAR
KM 6ERÈ KR 
LEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND 6ERÈ KR
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"IFREIÈASALAN
4ANGARHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBIFREIDASALANIS

2ANGE 2OVER (3%  , $IESEL 
EK  Ö KM 'L¾SILEGUR SPARIBAUK
UR MEÈ ÎLLUM Ö¾GINDUM SS LEÈUR
LÒGA ORGINAL KRËKUR m ¹LF OFL "ÅLLINN
ER ¹ GËÈUM SUMARD OG NÕ VETRARDEKK
FYLGJA &LOTT VERÈ  ¹HV  MIL
EINNIG  
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--# -ONTERO ¹RG EK ÖKM
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¹SETT VERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö HV
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"ÅLASALAN "ÅLFANG
-ALARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBILFANGIS

"ÅLALÅF
+LETTH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILALIFIS
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.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

-"%.: - -, RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR

.ÕR $ODGE $URANGO ,IMITED   , (EMI
 HÎ  MANNA LEÈUR GLERLÒGA RAF
KNÒIN S¾TI MEÈ MINNI 4VEGGJA ¹RA
¹BYRGÈ ÖJËNUSTAÈUR AF 2¾SI %INN BÅLL
EFTIR ¹ ÖESSU F¹R¹NLEGA L¹GA VERÈI AÈEINS
 ÖÒS

4OPPBÅLAR
+LETTH¹LSI   2VK
3ÅMI  
WWWTOPPBILARIS

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS
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4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA 8,I ¹RG k EK
 Ö 3UMARDEKK ¹ ¹LFELGUM FYLGJA SSK
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

4OYOTA ,ANDCRUSIER  68  MANNA EKIN
ÖKM DR¹TTARBOFL VERÈ   

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

4VEIR GËÈIR TIL SÎLU

67 'OLF k EK  ÖÒS   6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S   (YUNDAI (
SENDIBÅLL k EK  ÖÒS  , W
RAFGEYMIR GOTT HLJËÈKERFI MEÈ $6$
6ERÈ  ÖÒS

'OLF k NÕ TÅMAREIM NÕ NAGLADEKK
MEÈ !LPINE SPILARI 4RAUSTUR BÅLL 6 
Ö 3  

!LFA 2OMEO     4URBO $IESEL
EKINN  KM LFELGURSEX GÅRAHITI
Å S¾TUM OMF 6  5PPL Å S
 

,AND 2OVER $ISCOVERY k 'OTT EIN
TAK LISTAVERÈ  Ö HVÅLANDI  Ö
6AXTALAUST ËVERÈTRYGGT L¹N 5PPL Å 
 OG  
4OYOTA 2AV  ,ANGOR 7$ l EK
 ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 
   

6/,6/ &(  

.ISSAN !LMERA ¹RG EK 
&ÅNN VIÈHALDSLÅTILL SPARIGRÅS KOMINN ¹
VETRARD #$ 6ERÈ  Ö ÒT  Ö ¹ BRÁFI
 ¹ M¹N 5PPL Å S  

/''.!$$

(YUNDAI 3ONATA k   6 
(®  ÖÒSKM SKl #$ NÕ DEKK
Å GËÈU ¹STANDI VERÈ  ÖÒS 3 
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*EZYK !NGIELSKI +OREPETYCJE DLA DZIECI
I MLODZIEZY 2EYKAVÅK I OKOLICE .UMER
4EL  
"ENZ % RG EK  KM
¶ARFNAST LAGF¾RINGA VERÈHUGM  ÖÒS
TILBOÈ 3ÅMI   'UNNAR

4OYOTA 9ARIS ¹RG k NÕSKOÈAÈUR EK 
ÖÒS 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S  

$AEWOO ,ANOS ¹RG k SETT VERÈ 
Ö EN VEGNA SM¹ AÈHLYNNINGAR F¾ST
HANN ¹  Ö 5PPL Å S  

'ULLFALLEGUR OG VEL MEÈ FARINN %SCAPE
 KEYRÈUR  ÖÒS 2EYKLAUS OG
GËÈUR BÅLL 5PPL Å SÅMA  

-ITSUBISHI ,ANCER ¹RG  EK  ÖÒS
9FIRTAKA ¹ L¹NI  ÖÒS 'REIÈSLA CA 
ÖÒS ¹ M¹NUÈI 3   *ËHANNA

&YRSTUR KEMUR
F¾R

3TËRGL¾SILEG /PEL !STRA
 3PORT

&YRSTUR

67 'OLF ¹RG k ¹  ÖÒS 5PPL Å S
 

 +4'*2""%))0()$
-  #"" +(!

²TSALA  ÖÒSUND

67 'OLF ¹RG k %KINN  Ö 4OPPBÅLL
-IKIÈ ENDURNÕJAÈUR
NAGLADEKK 3
 

&¾ST GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI
 Ö ¹ M¹N

/PEL #ORSA ¹RG k EK  ÖÒS UPPL Å
S  

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

/''. !$$!#

4IL SÎLU (ONDA !CCORD k ¹RG EK
 ÖÒS SJ¹LFSKIPTUR TOPPLÒGA ¹LFELGUR
4ILBOÈ S  

RG k EK  ÖÒS FILMUR TOPPLÒGA
KITT OFL .Õ TÅMAREIM FYRIR  Ö TIL SÕNIS
AÈ BÅLASÎLUNNI "ÅLALIND SETT VERÈ 
ÖÒS 4ILBOÈSV  ÖÒS HV  ÖÒS
5PPL Å S  

*EEP #HEROKEE ,AREDO ¹RG  EK
ÖMÅLUR 6ERÈ  ÖÒS STGR -ÎGULEIKI ¹
 VISA L¹NI 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹
PLAN OG SKR¹ 3  

6/,6/ &-  

67 #ARAVELLA  MANNA "ENSÅN RGm
3SK %KIN  Ö 6ERÈ  ÖSTGR 5PPL I
  E H¹D

4IL SÎLU 4OYOTA !VENSIS 3TATION ¹RG k
SSK EK  ÖÒS GOTT BÅLAL¹N ÎLL SKIPTI
¹ ËDÕRARI KOMA TIL GREINA 5PPL Å S
 

#!4%20),,!2  ",
/''.!$$)2#
6'*$'+$'.)$
- #"" +(!

4OYOTA ,AND #RUISER '8 ¹RG k FALLEGUR
OG GËÈUR BÅLL  ÖÒS ÒT M¹NAÈARLEG
AFB  ÖÒS 5PPL Å S  

"ÅLAR TIL SÎLU
0ONTIAC 4RANS !M 73  %KINN
 M SSK NÕSPRAUTAÈUR NÕ BL¾JA
m KRËM VIRKILEGA GOTT EINTAK ¹SETT
VERÈ  MJÎG GOTT STGRVERÈ
5PPL Å SÅMA  

,AND 2OVER $ISCOVERY DIESEL RG 
!THSKIPTI ¹ FËLKSBÅL 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

67 'OLF ¹RG k 3TATION &¾ST FYRIR LÅTIÈ
5PPL Å S  

  ÖÒS
-ERCEDES "ENZ 3,+  ¹RGERÈl
%KINN  ÖÒS3J¹LFSKIPTUR LEÈUR OG
¹BREIÈA FYLGIR 3TEF¹N  

#!4%20),,!2  #,
/''. !$$  )2#
1"$$("()#.(!3"*%%)%
").'.)$

WWWVELAMIDSTODIS EÈA HAFA SAM
BAND Å SÅMA  

- #"" +(!

,ÅTIÈ KEYRÈUR

"ÅLAR OG T¾KI TIL SÎLU ÖAÈ ER H¾GT AÈ
SKOÈA Ö¹ ¹ HEIMASÅÈU OKKAR

$ODGE 'RAND #ARAVAN  EK  ÖÒS
KM 3ILFURGR¹R CD  MANNA LITAÈ GLER
SJ¹LFSKIPTUR FALLEGUR BÅLL 3KOÈAÈUR TIL
 ,ISTAVERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 
ÖÒS 3KOÈA ÎLL SKIPTI S  

4IL SÎLU SJ¹LFSKIPTUR &ORD -ONDEO 'HIA
SKUTBÅLL ¹RG  EKINN EINUNGIS 
Ö KM 'L¾SIVAGN AFAR VEL MEÈ FARINN
!ÈEINS  EIGENDUR .Õ SUMAR OG VETRAR
DEKK FYLGJA SETT VERÈ  HV
 .¹NARI UPPL GEFUR "RYNJËLFUR
Å S  

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

4IL SÎLU 4OYOTA $OUBLE #AP 32 ¹RG
k BREYTTUR FYRIR m ER ¹ m LOFTD¾LA
BÅLL Å TOPP STANDI 6ERÈ TILBOÈ 5PPL Å S
 

#!3% 
#HEROKEE k EKINN  ÖÒS KM
5PPH¾KKAÈUR 6ERÈ  5PPL Å
S  

/''.!$$  )2#
 3''(!3"*'($ 3)4$$%
'&&'3.)*'!!
-

+(!

4OYOTA COROLLA '  VÁL ¹RG 
 GÅRA EKINN  Ö KM SK k ER ¹
VETRARDEKKJUM ,ISTAVERÈ  ÖÒS F¾ST
¹  STGR 3  

,AND #RUISER  BENSÅN  MANNA
SJ¹LFSK SKR EKINN  KM
¹HVÅL   MILJ 6ERÈ   MILJ 5PPL Å S
 

#!4%20),,!2  $
/''. !$$ )2#
#HRYSLER 04 #RUISER ¹RG  EK 
ÖÒS &R¹B¾R KONUBÅLL 6ERÈ  ÖÒS
%NGIN SKIPTI 3ÅMI  

"-7 - l %K  ÖÒS "ÅLL Å
SÁRFLOKKI 3J¹ HTTPYOUTUBECOM
WATCHVWT8K:TJ5 5PPL Å S 
 "ÅLLINN STENDUR HJ¹  BÅLARIS

.ISSAN !LMERA  ,UXURY l EK
 ÖÒS BSK 4OYOTA #ARINA  ',)
k EK  ÖÒS .ISSAN 3UNNY k EK
 ÖÒS  DYRA 3  

"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

/PEL 6ECTRA CC ¹RG k EK  Ö
SK k MJÎG GËÈUR BÅLL 6ERÈ  Ö 3
 

²43!,!

(!3"*'"'%'.)$
- #"" +(!

- "ENZ
!#42/3 
/''. !$$ !#
'0))'2""""*'0"%)&5. 4.'
*#%')''
- #"" +(!

(%+,!

4ILBOÈ

(ONDA !CCORD 3PORT ¹RG l %K
 KM  ÖÒS STGR 5PPL Å S 
   

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

4OYOTA 2AV  NÕSKR  %K
 KM SJ¹LFSKIPTUR LITUR SILFUR METALIC
5PPL Å S  

+LETTAGÎRÈUM  
WWWHEKLAISVELASVID
3ÎLUMAÈUR  

 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52



3-!5',µ3).'!2
"-7  DIESEL k m ¹LFELGUR BSK
LEÈUR KASTARAR HVÅT STEFNULJËS ÖJËNUSTU
BËK FR¹ UPPHAFI EK  ÖÒS EYÈSLA
  ¹ HUNDRAÈI AÈGERÈASTÕRI DIGITAL
MIÈSTÎÈ  DISKA MAGASÅN ËSLITINN BÅLL
,¹N  MILLJ ÒTB ¹ M¹N  ÖÒS 6ERÈ
 ÖÒS ®LL SKIPTI ATH 3  
"IRGIR

&ORD %SCORT  #,8 D  GÅR SKR
l EK  ÖÒSKM 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

3UBARU ,EGACY ¹RG k 6ERÈ Ö
KRSTGR UPPL Å SÅMA  
(ONDA CIVIC k TIL SÎLU ¥ MJÎG GËÈU
STANDI HVÅTUR FÅNAR GR¾JUR Å HONUM #D
SPILARI TILBOÈ ËSKAST 3ÅMI 

4OPP VETRARBÅLL 3UZUKI 3IDEKICK k
CC SSK  ÖÒS 5PPL Å S 


0ONTIAC 4RANSPORTER ¹RG k SK k 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

 TIL SÎLU $AIHATSU k SK k 6ERÈ
 ÖÒS .ISSAN PALLBÅLL k GANGF¾R ¹N
NÒMERA 4ILBOÈ 3  
(YUNDAI !CCENT ¹RG k EK  Ö SK
k VEL MEÈ FARINN FRÒARBÅLL 5PPL Å S
 

6OLVO ', ¹RG k TIL SÎLU 3KOÈAÈUR
k E  ÖÒS 5PPL -AGNÒS 


4OYOTA #ARINA %  STATION EK
 VERÈ  3ÅMI  
0AJERO LANGUR k SSK 6 EK  ÖÒS
KM ¶ARFNAST VIÈG ¹ VÁL ANNARS GËÈUR
3K k 6ERÈ  ÖÒS 3  
/PEL CORSA  ¹RG  SK k MJÎG
GOTT ¹STAND 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS 3
 
67 'OLF 3TATION ¹RG k  EK
ÖÒS NÕSK NÕ TÅMAREIM KÒPLING OFL
6ERÈ  ÖÒS STGR 5PPL Å S  

67 0OLO ¹RGERÈ k TIL SÎLU SJ¹LFSKIPTUR
MEÈ CC VÁL VEL MEÈ FARINN OG Å
GËÈU ¹STANDI 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
SÅMA  

6OLVO S 4 ¹RG  EKINN  ÖÒS
 (Î (LAÈINN AUKABÒNAÈI ¹KV MJÎG
HAGST¾TT L¹N 5PPL Å SÅMA  
4OYOTA #OROLLA   664) .ÕSKR 
EKINN  Ö KM "SK 6ERÈ 
4ILBOÈ  5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 
!LFA  4 SPARK ¹RG k SPORTPAKKI
SPOILERKITT OFL %K  ÖÒS 6ERÈ 
ÖÒS  L¹N MÎGUL !TH SKIPTI 5PPL
Å S  
4IL SÎLU /PEL !STRA ¹RG k EK  ÖÒS
SK k 9FIRTAKA ¹ L¹NI  ÖÒS 5PPL Å
S  

3J¹LFSKIPTUR

 --# 'ALANT ES V  SSK SVARTUR
TOPPLÒGA EKINN  ÖÒS MÅLUR mKRËM
OG m¹LFELGUR 6ERÈ  ÖÒS SKOÈA
SKIPTI ¹ ËDÕRARI STATION 3ÅMI  

/PEL #ORSA ¹RG k SSK SUMAR VETRAD
UPPL Å S  

67 0OLO ¹RG k EK  ÖÒS JA
DYRA BEINSK 4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

4IL SÎLU 4OYOTA 9ARIS SKRD  k
EK  KM  VETRADEKK 5PPL Å S
 
--# 'ALANT  ¹RG k SSK EK 
,EÈUR ¹KL 4OPPLÒGA &¾ST GEGN YFIRTÎKU
¹ L¹NI UPPL Å S

 MILLJËNIR

«DÕR

  ÖÒS

4IL SÎLU 4ERRANO LL  3% UPPH ¹ GRIND
 CM  DEKK  EIGENDUR 3 


"-7 )! 'OTT STGR
VERÈ Å BOÈI

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

'OLF k (IGHLINE BEINSK EK  ÖÒS
SVARTUR 4OPPEINTAK 5PPL Å S  

67 'OLF   EKINN  ÖÒS
NÕ TÅMAREIM SKOÈUN k 6ERÈ  ÖÒS
3ÅMI  

3UBARU ,EGACY STATION  ¹RG k EK
 ÖÒS SSK HVÅTUR 3ÎLUVERÈ ERU EFTIRST
BÅLAL¹NS UPP ¹  ÖÒS 3  
4OYOTA !VENSIS STATION  $ÅSEL
%KINN  ¹LFELGUR ¹HVÅLANDI 
ÖKR F¾ST ¹  Ö KR 3ÅMI  
%NGIN SKIPTI

#HEVROLET :  8 ¹RG k EKINN 
Ö KM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA 


"ÅLAR ËSKAST

.ISSAN 0RIMERA ¹RG k SJ¹LFSK EK 
ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 3  

4IL SÎLU 67 0OLO  ¹RGERÈ k
"EINSKIPTUR OG EKINN  KM
,ÅTUR VEL ÒT 3KOÈUN k 4ILBOÈ ËSKAST
5PPLÕSINGAR Å SÅMA    


!TH INNFLUTNINGSVERÈ

4IL SÎLU - "ENZ % !VANTGARDE 
MËDEL MEÈ ÎLLU F¾ST ¹  MILLJ STGR
5PPL Å S  

.ISSAN -ICRA  ¹RG k EK  ÖÒS
VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S   
 

(YUNDAI %LANTRA STATION ¹RG k %K 
Ö .Õ SK k 3 6 DEKK 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  
-"ENZ $ ¹RG k LÅTUR VEL ÒT NÕSK
AUKADEKK ¹ FELGUM FYLGJA 5PPL Å SÅMA
    

2AV ¹RG  3SK EKINN  ÖÒS
3UMAR
VETARDEKK "ÅLL Å TOPPSTANDI
6ERÈ  ÖÒS 3KIPTI MÎGULEG ¹ ËDÕR
ARI 5PPL 3 

  MILLJËNIR

4IL SÎLU 6OLVO  ,04 ¹RG EKINN
KM SILFURGR¹R LEÈURINNRÁTTING
HLJËMKERFI OFL VÁL ER ÒRBR¾DD ËNÕT
5PPL Å SÅMA  
¡G ER MEÈ TIL SÎLU MJÎG LÅTIÈ SLITIN
GRËFMUNSTRUÈ OG NEGLD VETRARD .¹NAST
NÕ OG ¹LFELGUR 2 HUGASAMIR
ENDILEGA HAFI SAMBAND Å SÅMA 


4IL SÎLU *EEP 'RAND #HEROKEE ,IMITED
¹RG k EK  ÖÒS SETT VERÈ 
ÖÒS F¾ST ¹  ÖÒS ¹  L¹NI
5PPL Å S  

«SKA EFTIR --# 0AJERO DÅSEL LENGRI GERÈ
EÈA , $OUBLE #AB BEINSK MEÈ
BILAÈRIËNÕTRI VÁL OG EÈA GÅRKASSA ¹RG
k l Å SKIPTUM FYRIR 0AJERO LENGRI GERÈ
6 BENSÅN ¹RG k Å TOPPSTANDI 5PPL
Å S  

  ÖÒS
4IL SÎLU -" 3  ¹RG  EKINN 
ÖÒS 'ËÈUR OG FALLEGUR BÅLL 4ILB UPPL Å
 

&ARTÎLVA  BÅLL

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

4IL SÎLU )MPREZA TURBO ¹RG k EK 
ÖÒS +. SÅA TURBO TIMER m FELG
UR HV CA  ÖÒS !TH SKIPTI ¹
#OMMOND RAIL CRUISER 6EL MEÈ FARINN
BÅLL 5PPL Å S  

67 0OLO ¹RGl EKINN  ÖÒS  DYRA
Å TOPPSTANDI NÕSKOÈAÈUR EYÈIR MJÎG
LITLU EKKERT L¹N  ÖÒS STAÈGR 5PPL
Å S  

«SKA EFTIR 67 4RANSPORTER EÈA SAMB¾RI
LEGUM BÅL FR¹   ÖÒS 5PPL Å S 
 *ËHANN
«SKA EFTIR FJÎLSKYLDUBÅL MEÈALST¾RÈ Å
GËÈU STANDI EKKI ELDRI EN k TD /PEL
!STRA EÈA #ARINA 3  
4IL 3ÎLU 4EREX 4" SPJËTLYFTA VINNUH¾È
 MTR %INNIG -ANITOU -24 SKOT
BËMULYFTARI 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 OG  

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

*EPPAR

VEL MEÈ FARINN BÅLL SETT VERÈ  ÖÒS
 

,7 -INIBUS ¹RG k SK k NÕLEGT
RAFGEYMIR BREMSUR VATNSKASSI PÒST
KERFI  ÖÒS ¹ TÅMAR GËÈ VETRARD
ÖOKKALEGT ÒTLIT 4ILB 3  

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

!UDI !   4WIN TURBO 1UATTRO ¹RG
k G M ÎLLU 6   KV  3KIPTI ¹
JEPPAPALLBÅL 3  
4OYOTA 9ARIS ¹RG k  DYRA HV 
Ö !FB  Ö 6ERÈ  Ö 5PPL Å S 
   

&ORD +A k EK  ÖÒS SMURBËK 6ERÈ
 ÖÒS 3  

4OYOTA #OROLLA k TIL SÎLU  DYRA %KINN
 ÖÒS #$ 3K k 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

4OYOTA 7$  , k EK  Ö NÕSKOÈ
AÈUR  NÕ TÅMAREIM 6ERÈ  3
 

67 0OLO $ NY VETRAR OG SUMARDEKK
KM  SMURBËK  ÖÒS ÒT
L¹NAYFIRTAKA  PR M¹N  
'ËDUR OG TRAUSTUR BÅLL 3ÅMI  

67 'OLF ¹RG k  VÁL %KINN  Ö
KM 6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

!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

$IESEL "ENZ  4URBO   ÖÒS
KM MIKIÈ ENDURNÕJAÈUR OG SK k GËÈ
NAGLADEKK ¹ FELGUM FYLGJA 6ERÈ 
ÖÒS STGR 5PPL Å S  

.ISSAN 0ATROL 4OPPBÅLL

4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL TOPPBÅLL ¹RG k
EK  ÖÒS GOTT VIÈHALD ENGIN SKIPTI
5PPL Å S  

+IA 'RAND 3PORTAGE  GËÈUR BÅLL VÁL
 SJ¹LFSKIPTUR NÕ DEKK 5PPL Å SÅMA
  EÈA  

0ATROL m ¹RG    4URBO $IESEL
)NTERCOOLER EK  ÖÒS EINN MEÈ ÎLLU
3  

"ULL VERÈ 

4IL SÎLU $ODGE 'RAND #ARAVAN  b
SKOÈ  $R¹TTARK 5PPL

9ARIS k  SOL "EINSK EK ÖÒS
6ERÈ  ÖÒS HV  ÖÒS 5PPL Å S
 

4IL SÎLU ER --# 0AJERO  BENSÅN
¹RGERÈ  %KINN  ÖÒSUND
,EÈUR CD TOPPLÒGA SJ¹LFSKIPTUR DR¹TT
ARKÒLA SETT VERÈ KR 4ILBOÈ
ËSKAST 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

3KODA &ABÅA   VÁL NÕSKR  EKINN
 Ö KM RAFMAGN Å RÒÈUM ÖOKU
LJËS  GÅRA (EILS¹RSDEKK 'ËÈUR BÅLL
VERÈ  NÒ 4),"/¨ 
MÎGULEIKI ¹  L¹NI UPPL Å S
  "ÅLLINN STENDUR HJ¹ 4OYOTA Å
2EYKJANESB¾

!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 ,ANDCRUISER GX BREYTTUR
m SJ¹LFSKIPTUR MFULLT AF AUKABÒNAÈI
3  

,!5'!2$!'52  NËVEMBER 
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3ENDIBÅLAR

4IL SÎLU 4OYOTA ,AND#RUISER  ,8 DÅSEL
¹RG k AÈEINS EK  ÖÒS KM REYK
LAUS  EIGANDI FR¹ UPPHAFI m BREYTING
MJÎG GËÈUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  

¶Ò F¾RÈ HANN ¹  ÖÒS
UM HELGINA

3UZUKI *IMMY *,8  SJ¹LFSKIPTUR
%KINN  ÖÒS KM %INS OG NÕR 5PPL Å
SÅMA  

-!.  4IL SÎLU -AN SENDIBÅLL 
M KASSI LYFTA 5PPL Å SÅMA  
67 ,4 TIL SÎLU Å GËÈU STANDI EINNIG K¾LIR
¹ SAMA STAÈ FYRIR LÅTINN EÈA MEÈALSTËRAN
BÅL 5PPL Å S  

6INNUVÁLAR

²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 


"¹TAR

 TONNA GËÈUR B¹TUR TIL SÎLU 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

6ÎRUBÅLAR

*EEP ,IBERTY ¹RG k EK  ÖÒS SK
l VERÈ  ÖÒS ¹HV  ÖÒS
5PPL Å S  

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

3ANTA &E NÕJI BÅLLINN DISIL
SSK RG 

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

!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

4IL SÎLU 4OYOTA $OBBEL #AB $IESEL
k EKINN  ÖÒSUND VERÈ 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4IL SÎLU 3HETLANDER  MMRCUSER 
 HP '03 TALSTÎÈ OG DÕPTARM¾LIR
'ENGUR M 6ERÈ  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  

:ODIAC &UTURA

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

3CANIA 3CANIA X

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

0AJERO k  BREYTTUR -IKIÈ ENDURNÕJ
AÈUR  MANNA JEPPI Å MJÎG GËÈU STANDI
'JAFVERÈ  ÖKR 5PPL Å S 

&LUG

-ËTORHJËL

%"AY VERÈ  $AKOTA  , 6 FJARSTART
 ÖKM VERÈ  ÖKR ÖA  ¹HV
3  

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

4ROOPER ¹RG k %K Ö KM 3SK
'ULLFALLEGUR m BREYTTUR  MANNA 6
Ö 5PPL Å S   OG 


&LUGKLÒBBUR ¥SLANDS EHF HUGAVERT
T¾KIF¾RI Å FLUGI ¹ ¥SLANDI WWWFLYIS

(JËLBARÈAR

m --# , RG k %KINN  Ö
"EINSKIPTUR 3VARTUR OG GR¹R M SVÎRTU
PLASTHÒSI ¹ PALLI 6ERÈ  Ö HV 
Ö AFB  Ö 3  
4IL SÎLU 4OYOTA ,AND #RUISER  VX ¹RG
 M EK  ÖÒS "REYTTUR m
YFIRTAKA ¹ L¹NI  ÖÒS 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

.ISSAN 0ATROL 3% ¹RG  
MANNA m BREYTTUR EK  ÖÒSKM
,EÈUR TOPPLÒGA KUBBUR +. SÅA ll PÒST
2& KASSI FILMUR !LLAR LAGNIR 6(& .-4
6ERÈ  TILBOÈ  STGR
3KIPTI MÎGUL ¹ NÕLEGUM &ORD  3
 

4IL SÎLU 4OYOTA (ILUX EXTRA CAB ¹RG
k 3K k "REYTTUR F m %R ¹ GËÈUM
H¹LFSLITNUM m ¹ ¹LFELGUM &YLGJA LÁLEG
m DEKK ¹ FELGUM !UKA  L TANK
LOFTD¾LA TENGI FYRIR SPIL TALSTÎÈ BÅLL
Å ¹G¾TISSTANDI 6ERÈ  Ö 5PPL Å S
 

(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 -AN   ¹RG k EK
 MTM KRANA ¹RG k OG STËLL
UNDIR PALLI 6ERÈ  VSK 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 0AJERO LONG ¹RG  6ERÈ 
ÖÒS 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
4OY (ILUX BENSÅN ¹RG  EK  Ö
KM SKl 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA
 

 4OYOTA 2UNNER
SPORT 6

4IL SÎLU VEGNA FLUTNINGA ÖESSI FR¹B¾RI
JEPPI SEM KEMUR VERULEGA ¹ ËVART
HÎ VVTI VÁL %YÈSLA   LÅTRAR
"ILANAFRÅASTI JEPPI Å 53!  ¹R Å RÎÈ
$R¹TTARBEISLI m DEKK (!# $!# OMFL
3AMI UNDIRVAGN OG ,# EN SAMA VÁL
OG SKIPTING OG Å ,# %KINN  Ö KM
SEM NÕR SETT  M 4ILBOÈ  M STGR
HVÅLANDI  M HJ¹ &RJ¹LSA 3TENDUR HJ¹
BILLIS SÅMI  

4IL SÎLU 4OYOTA 2UNNER 4$) ¹RG k
m BREYTTUR m FELGUR OG GËÈ DEKK #$
OG '03 EKINN  KM 6ERÈ  MILJ
3ÅMI  

4IL SÎLU 3CANIA '  ¹RG k KEYRÈ
UR  ÖÒS MEÈ MALARVAGNI ¹RG
k TONN VERÈ  VSK 5PPL
Å S  

.ISSAN JEPPAR

+ASTARAGRIND OG KASTARAR TIL SÎLU 5PPL
Å S  

0ALLBÅLAR

$UCATI -ONSTER $ARK  ¹RG 
SEM NÕTT EKIÈ RÒMLEGA  KM 6ERÈ
KR  ÖÒS ¹HV 30 KR  ÖÒS 5PPL
+RISTJ¹N Å S  

4IL SÎLU 4URNVINNULFYTA SEM KEMST Å
 MH¾È &¾ST MÎGULEGA Å SKIPTUM
FYRIR LITLA GRÎFU .¹NARI UPPL ¥ SÅMA
 
«SKA EFTIR LÅTILLI GRÎFU -ÎGULEG SKIPTI ¹
TURNVINNULYFTU SEM KEMST Å M H¾È 
METRA LÎNGUM VINNUPALLI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

,YFTARAR

m *EEP 7AGONEER LTD k  , SSK
AIRCON SELECT TRACK MILLIKASSI "REYTTUR
FYRIR m AF ST¹L OG STÎNSUM HLUTFÎLLUM
BREYTT LOFTL¾SINGAR FRAMAN OG AFTAN
,OFTPÒÈI ¹ AFTURFJÎÈRUM KASTARAR ÎFLUGT
BAKKLJËS &ESTINGAR FYRIR DRULLUTJAKKA ¹
ÎLLUM HORNUM $R¹TTARKÒLA KRËKUR AÈ
FRAMAN "ÒNAÈUR SEM G¾TI FYLGT EF UM
SEMST .Õ m VETRARDEKK NEGLD ¹ ¹LFELG
UM DRULLUTJAKKUR #" TALSTÎÈ .-4 SÅMI
'03 4ILBOÈ SÅMI  

%NDURO (ONDA 82 2  DETTUR Å
GANG OG SVÅNVIRKAR SLATTI AF VARAHLUTUM
FYLGIR 6ERÈ  ÖÒS STGR 3  
4IL SÎLU +AWASAKI +8   'OTT
HJËL  LÅTIÈ NOTAÈ 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 
4IL SÎLU 3UZUKI 2-  ¹RG k NÕR
SÅLENDER OG STIMPILL MJÎG GOTT HJËL Å
TOPPSTANDI SKIPTI MÎGULEG ¹ BÅL 5PPL Å
S     

/RIGINAL "-7 &ELGUR m m &¹ST ¹
 STGR S 

4IL SÎLU +4-  %8# ¹RG k HJËL Å
TOPPSTANDI SKIPTI MÎGULEG ¹ BÅL 5PPL Å
S     

+ÎRFUBÅLALEIGAN

3EM NÕ  STK NEGLD  2 VETRAR
DEKK ¹  GATA ST¹LFELGUM «DÕRT 3ÅMAR
  OG  

 TONNA BÅLALYFTA JA PËSTA LÅTIÈ NOTUÈ
5PPL Å S  

m -ASTERCRAFT NAGLADEKK 2
EINS OG NÕ AÈEINS EKIN  ÖÒS KM 3ELJAST
¹  ÖÒS NÕVIRÈI ER  ÖÒS 5PPL Å S
 

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

&JËRHJËL

4ILBOÈ 4ROOPER k MEÈ NÕRRI VÁL mBR
SETT M 4ILBOÈ  Ö 5PPL 

!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

4OYOTA ,C  ¹RG  COMMON RAIL
EK  Ö SJ¹LFSK m BREYTTUR Mm
KÎNTUM OG  HLUTFÎLL ,¹N ¹HV 6ERÈ
  MILLJ 3  

4IL SÎLU NÕJAR ¹LFELGUR 8m MEÈ GATA
DEILINGU X 6ERÈ ¹ÈUR  KR
4ILBOÈ  KR STK &ELGURNAR PASSA
MA UNDIR -AZDA 4RIBUTE &ORD %SCAPE
4OYOTA 2AV (YUNDAI 3ANTA &E .ISSAN
8TRAIL (YUNDAI 4UCSON OFL 5PPLÕS 


!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
--# , ¹RG  %K Ö 6EL MEÈ
FARINN BÅLL GOTT VIÈHALD .ÕSKOÈAÈUR
3J¹LFSKIPTUR KL¾DDUR PALLUR OG HÒS 3KIPTI
¹ ËDÕRARI 5PPL Å SÅMA  

4), 3®,5

9AMAHA 2APTOR  TIL SÎLU ¹RG 
GOTT OG KRAFTMIKIÈ HJËL LÅTIÈ NOTAÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
'RIZZLY FJËRHJËL k 7$ BEINSKIPT 
GÅRA LÅTUR VEL ÒT 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å
S  
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 EINHVER VEL MEÈ FARIÈ AFGREIÈSLUBORÈ
FRÅSTANDANDI K¾LI FYRIR SAMLOKUR OG FL
ÅSVÁL FYRIR SJOPPU %F SVO ER HAFIÈ SAM
BAND Å SÅMA  

6ARAHLUTIR

6ERSLUN

WWWSIMNETISHELEGRUBEN 4ÅMI JËLA
GJAFANNA ER KOMINN *ËLAGJAFIR FYRIR PABB
ANN MÎMMUNA OG FJÎLSKYLDUNA %INNIG
DËT FYRIR JËLASVEINA SEM GEFA Å SKËINN

'ET ÒTVEGAÈ ALLAR GERÈIR AF HARMONIKUM
.OTAÈAR OG NÕJAR ¹ FR¹B¾RU VERÈI 6ERÈ
FR¹  KR %INNIG HARMONIKKU KENNSLA
FYRIR BYRJENDUR OG LENGRA KOMNA WWW
HARMONIKANIS 3  
!LDAGAMALLT FËTSTIGIÈ ORGEL Å GËÈU LAGI
VERÈ  ÖÒS %INNIG TIL SÎLU ¹ SAMA STAÈ
GAMALT SËFASETT    ¹  ÖÒS 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

2AFMAGNSTROMMUSETT TIL SÎLU TÎLVA FYLG
IR 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

(REINGERNINGAR

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

(LJËMT¾KI

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 
«SKA EFTIR VARAHLUTUM Å -ITSUBISHI
'ALANT ¹RGERÈ  6ANTAR FRAMSTUÈARA
HÒDD FRAMBRETTI OFL 3ÅMI  

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

"OSH BASSABOX OG $,3 MAGNARI Å BÅL TIL
SÎLU 6ERÈ  ÖÒS 3  

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  

(ÒSAVIÈHALD

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


(LJËÈF¾RI

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 

µMISLEGT

.!$ HLJËMT¾KI ¹SAMT -ORDAUNT 3HORT
H¹TÎLURUM 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S 
    *ËHANN

2¾STINGAR
(EIMILISHJ¹LP 4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMA
HÒSUM 6ÎN MANNESKJA 5PPL Å S 


3JËNVARP
/FN UPPÖVOTTAVÁL GASHELLUR BORÈ OFL
FYRIR VEITINGA OG KAFFIHÒS (RÎNN S
 
+AFARABÒNINGUR TIL SÎLU TOPPGR¾JUR N¾R
ËNOTAÈAR 'OTT VERÈ 5PPL Å S 


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

'ARÈYRKJA

4ÎLVUR

4IL SÎLU FJARSTÅRÈ BENSÅNFLUGVÁL  SAMA
STAÈ ËSKAST ,EGO OG 0LAYMO GEFINS EÈA
FYRIR LÅTIÈ 5PPL Å SÅMA  

¶VOTTAVÁLAR

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR OG
ÖURRKARAR 4ÎKUM BILAÈAR UPPÅ %INNIG
VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁLAR 3¾KJUM SEND
UM 3  
(JËNARÒM TIL SÎLU CA X CM 6
 ÖÒS KR 3   E KL 

"ËKHALD

«DÕRT

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

4IL SÎLU
!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  
"ÅLSKÒRSSALABÒSLËÈIR /PIÈ LAUG  SUN
NK   &LATAHRAUNI  (FJ +ÅKTU VIÈ

4IL SÎLU STAFR¾N VÅDEËUPPTÎKUVÁL
TEKUR EINNIG KYRRMYNDIR 3ELST ¹ AÈEINS
 5PPL Å S  
1UEEN SIZE AMERÅSKT HJËNARÒM MEÈ
J¹RNGÎFLUM OG N¹TTBORÈUM 3ELST ¹
 5PPL Å S  
«DÕRT 6ANDAÈAR KVK LEÈURTÎSKUR LEÈ
URJAKKI 88, SËFI OG FLEIRI HÒSGÎGN OG M
FL %INNIG KAUPI ÁG NOTAÈA GULLSKARTGRIPI
3     
4IL SÎLU NÕR 7ESTINGHOUSE ÅSSK¹PUR
X ¹  ÖÒS OG #OMBI #AMP TJALD
VAGN ¹  ÖÒS 5PPL Å S  
"ÅLSKÒRSSALA ¹ HÒSGÎGNUM MILI KL  
Å DAG 5PPL Å S  

'EFINS
"RÒNN  S¾TA SËFI OG SKEMILL F¾ST
GEFINS GEGN ÖESS AÈ VERA SËTT 5PPL Å
S  
 VIKNA ÅSLENSKIR HVOLPAR F¹ST GEFINS
5PPL Å S  

«SKAST KEYPT

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

/âKBSUÚMWVSPHGM
XXXWFGLBVQJT
/PUB§BSUÚMWVSPHGM
IUUQUPMWVSWPSUFYJT

"ÒÈARKASSISJËÈSVÁL ËSKAST LÅTILL OG ËDÕR
5PPL Å S  

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLA M¹LNINGAVINNU ALLT
FAGL¾RÈIR M¹LARAR 3  
-¹LARAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
5PPL Å S  

,ZOOUV¢ÏSTKØO
WBSQZGJS"%4-IKÈ
)SJOHJ§VOOJ4ÓNJ


-EINDÕRAVARNIR

4ÎLVUVIÈGERÈIR

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

(ÒSAVIÈHALD

&ARTÎLVA  BÅLL

-EINDÕRAVARNIR
3UÈURLANDS

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

6ÁLAR OG VERKF¾RI
4IL SÎLU FRYSTIVÁL OG K¾LIVÁL ¹SAMT K¾LI
BÒNTUM Å GËÈU ¹STANDI 4ILBOÈ Å SÅMA
 

«SKA EFTIR  FT EINANGRUÈUM G¹MI FYRIR
LÅTIÈ 5PPL Å S  
«SKA EFTIR AÈ F¹ GEFINS SJËNVARP EÈA
ËDÕRT 5PPL Å S    
   STP HIVEIS

-¹LARAR

"¾KUR
+ERAMIK MÊTBRENNSLUOFNAR KRINGUM
 MÊT OG  , OFNAR HR¾RIVÀL OG
FL 3KIPTI ¹ BÄL TJALDV EÈA ÎÈRU 5PPL
 

'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
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

 
,- &' &1%&1 (!/5&
,- &'  /5&
,#*#' (% &'1%(&%/5&
,#"*- &3")%$!0!*"2!*"#7/5&
,#%0&'#(#%0# &'3 %&(%)0(% /5&
, (&!&'.0&(%)0(%#&)4%' /5&
,+*#*&'3 &)%'(%' 0(% /5&
,3#%0#&%('#%0.%%.&(0/5&
1"%($$ 6&"%2&2!  

9DQWDUìLJKMiOSYLèDè

VNUH\WDI\ULUMyOLQ"

6HWMXPXSSMyODVNUDXWXWDQG\UD
I\ULUHLQVWDNOLQJDRJI\ULUW NL
8SSOêVLQJDUKMi*XèPXQGLtVtPD
HèDiJXPPL#JPDLOFRP

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

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

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

-AGNHÒS EHF

!LHLIÈA MÒR OG M¹LNINGAVERKTAKAR
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM INNAN
OG UTANHÒSS 3     

0ÅPULAGNIR

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

-ÒRBROT

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

4ÎKUM AÈ OKKUR HVERSKONAR MÒRBROT
FJARL¾GA EFNI FR¹GANGUR OG PÅPULAGNIR
5PPL Å S  

"ÒSLËÈAFL OG ALLAR ALMENNAR FLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR 3
 

(ÒSBYGGJENDUR ATHUGIÈ 4ÎKUM AÈ
OKKUR INNRÁTTINGAR OG MILLIVEGGI 4ILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA 3  

,!5'!2$!'52  NËVEMBER 
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6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

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

3MIÈUR

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

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

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

«TRÒLEGT

¶YNGDAR STJËRNUNARVÎRUR N¾RINGAR
6ÎRUR OG HREINL¾TIS OG SNYRTIVÎRUR MEÈ
N¹TTÒRUEFNUM (RINGIÈ Å STU I S 


m SJËNVARP *$6  ¹RA LÅTIÈ NOTAÈ VERÈ
TILBOÈ "OSCH UPPÖVOTTAVÁL Å ¹BYRGÈ
VERÈTILBOÈ (ANDUNNIN GRËF FLOSUÈ MYND
AF 6ESTMANNAEYJUM CA  CMX CM
%INNIG SKARTGRIPIR GULL OG GULLHÒÈAÈIR
3  

3TËRGL¾SILEGUR 3TËRI $ANI SVARTUR TIL SÎLU
 M¹N "¹ÈIR FORELDRAR INNFLUTTIR 5PPL Å
S  

'ORENJE ELDAVÁL OG ÅSSK¹PUR 4IL SÎLU
NÕLEG ELDAVÁL MEÈ KERAMIKTOPPI OG
ÅSSK¹PUR  CM ¹ H¾È 'OTT VERÈ 3


4IL SÎLU ENSKUR 0OINTER VEIÈIHUNDUR
¹RSGAMALL ®RMERKTUR OG ¾TTBËKARF¾RÈ
UR 5PPL Å S  

$ÕRAHALD

6ÎNDUÈ VINNA VANIR MENN &ÎST TILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA 3  
'ET B¾TT VIÈ MIG VERKEFNUM PARKET OG
ÎLL ALHLIÈA SMÅÈAVINNA &ÎST VERÈTILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA 5PPL Å S  

,ÅKAMSR¾KT

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

4IL SÎLU  M¹NAÈA $ALMATÅUTÅK 5PPL Å
S  

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

 STËR HUNDABÒR TIL SÎLU ¹ H¹LFVIRÈI
S

(ERBERGI TIL LEIGU FYRIR SKRIFSTOFUR EÈA
ANNAÈ HUGASAMIR SENDI PËST ¹ FFFJOR
DUR SIMNETIS

%R MEÈ YNDISLEGAR  VIKNA 0INCHER TÅKUR
MINI $OBERMAN TIL SÎLU 6ERÈA HEILSU
FARSSKOÈAÈIR OG ¾TTBËKAF¾RÈIR Å (2&¥
5PPL Å S  

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

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

-INI 0INCHER

9NDISLEGUR  VIKNA PERSNESKUR SKËGAR
KETTLINGUR TIL SÎLU 5PPL Å S  

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

!TVINNUHÒSN¾ÈI

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

4IL LEIGU AÈ ¶VERHOLTI 
-OSFELLSB¾

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

&RANSKIR MASTIFF HVOLPAR TIL SÎLU 5PPL Å
SÅMA  

JA HERBERGJA ÅBÒÈ TIL LEIGU Å !USTURHLUTA
+ËPAVOGS ,EIGA  ÖÒS ¹ M¹N ,EIGJIST
AÈEINS REGLUSÎMU FËLKI 5PPL Å S 


3P¹DËMAR

4IL LEIGU HERBERGI MEÈ AÈGANGI AÈ GËÈU
ELHÒSI BAÈI OG ÖVOTTAVÁL (ERBERGIÈ ER
¹ BESTA STAÈ Å MIÈB¾ 2VK 5PPL Å SÅMA
    

.¹MSKEIÈ
5LLARÖ¾FING .¹MSKEIÈ AÈ
HEFJAST

7ESTIE HVOLPAR TIL SÎLU 5PPL ¹ HTTP
SGNETISSVEPPI 4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR

"YRJENDAN¹MSKEIÈ AÈ HEFJAST Å N¾STU
VIKU FJÎLBREYTT N¹MSKEIÈ &¹MENNIR
HËPAR  MIKIÈ FJÎR +ENNT Å HV 
5PPL Å S  

(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

4IL LEIGU JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ SV¾ÈI 
LEIGA  ÖÒS ¹ M¹N  Å HÒSSJËÈ
5PPL Å S   E KL 
 HERB ÅBÒÈ FM TIL LEIGU 6EL SKIPU
LÎGÈ GËÈ STAÈSETNING Ö ¹ M¹N 5PPL
Å S  

2EYKJANESB¾R

FM  HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU LAUS STRAX
'REIÈSLUR Å GEGNUM GREIÈSLUÖJËNUSTU
 M¹N Å TRYGGINGU ,EIGA  ÖÒS ¹ M¹N
5PPL Å S  

(ERBERGI EÈA EINSTAKLINGSÅBÒÈ ËSKAST
¹ (ÎFUÈBORGARSV (ELST Å (FJ 5PPL Å S
 

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

 ¹RA REGLUSAMUR IÈNAÈARMAÈUR ËSKAR
EFTIR AÈ TAKA JA HERB ÅBÒÈ ¹ LEIGU Å
AUSTURBORGINNI ®RUGGAR GREIÈSLUR OG
BANKATRYGGINGAR 5PPL Å S  

&YRIR VEIÈIMENN
®RLAGALÅNAN   
 

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

(ANNA S   6)3!
%52/

!NDLEG LEIÈSÎGN 3PILASP¹ 4AROT
$RAUMR¹ÈNINGAR &YRIRB¾NIR  MÅN %R
VIÈ ALLA DAGA FR¹   3   
 !TH HEF LAGT NIÈUR   
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

3PILASP¹ DRAUMAR FYRIRB¾NIR ANDLEG
LEIÈSÎGN %R VIÈ TIL KL   EFTIR MIÈ
N¾TTI ALLA DAGA ,¹RA SP¹MIÈILL

(ÒSGÎGN

«SKA EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU   FM
ÅBÒÈ EÈA HÒS ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
FR¹  FEB EÈA  MARS   OKT
 'ËÈ FYRIRFRAMGREIÈSLA EF ËSKAÈ ER
5PPL SENDIST ¹ NETFANGIÈ PALLMES HOT
MAILCOM

3ENGAL 0ARROT TIL SÎLU  OG H¹LFS ¹RS
3ENEGALI ¹SAMT STËRU BÒRI TIL SÎLU
(ANDMATAÈUR G¾FUR OG KELINN 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

/LD #HARM HÒSGÎGN OG LEÈURSËFASETT
   TIL SÎLU !LLAR N¹NARI UPPL Å SÅMA
 

3MIÈUR ËSKAR EFTIR   HERB ÅBÒÈ ¹
2EYKJAVÅKURSV¾ÈINU EÈA 3UÈURNESJUM
3KILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 3 


%INSTAKLINGS RÒM X TIL SÎLU 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

,EÈURSËFASETT    FALLEGT SËFASETT ¹
 ÖÒS KR 5PPL Å S  
.OTUÈ HÒSGÎGN 3ËFASETT BORÈSTOFUSETT
HEILSUDÕNA KOMMËÈUR OFL TIL SÎLU ¹
GËÈU VERÈI .¹NARI UPPL Å S  

$ÕRAB¾R

(EIMILIST¾KI

(ESTAMENNSKA
4IL SÎLU  HESTA HESTHÒS MEÈ KAFFI
STOFU HLÎÈU OG WC HÒSIÈ ER STAÈSETT ¹
(EIMSENDA Å MJÎG GËÈU STANDI GRYFJA
UNDIR STÅUM 6ERÈ  MILLJ ,AUST TIL
AFHENDINGAR 5PPL Å S  

µMISLEGT

«SKA EFTIR CA  FM ATVINNUHÒSN¾ÈI
Å N¹GRENNI 3UNDAHAFNAR TIL LEIGU 'OTT
AÈGENGI BÅLA SKILYRÈI (AFIÈ SAMBAND
VIÈ +RISTRÒNU Å SÅMA   EÈA KRISTR
UN BBEU
«SKA EFTIR VERSLUNARHÒSN¾ÈI TIL KAUPS
EÈA LEIGU ¹ 3TËRRVKSV 3T¾RÈ  
FM -EÈ GËÈRI AÈKOMU OG BÅLAST¾ÈUM
3   2ÒNA   +RISTÅN 
  3VAVAR
4IL LEIGU CA  FM VERSLUNAR EÈA
SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI VIÈ (LÅÈARSM¹RA
+ËPAVOGI 5PPLÕSINGAR VEITIR "ALDVIN Å
S  
'OTT IÈNAÈARHÒSN¾ÈI TIL LEIGU $ALVEGI
C +ËP  FM 5PPL Å S  
(AMRABORG SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI 4IL LEIGU
CA  FM ¹  H¾È LYFTA  -IKIÈ ÒTSÕNI
.¾G BÅLAST¾ÈI 3AMEIGINLEG KAFFISTOFA
¹ H¾ÈINNI ,AUST STRAX 5PPLÕSINGAR Å
 

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

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

 FM GEYMSLA TIL LEIGU Å !USTURB¾
+ËPAVOGS ER LAUS 5PPL Å S  
  

"ÅLSKÒR
"ÅLSKÒR Å (RAUNB¾

4IL SÎLU  FM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  

4RAUSTUR AÈILI ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ Å (FJ
®RUGGAR GREIÈSLUR 3  

!TVINNA Å BOÈI

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

3UMARBÒSTAÈIR

-ÒRARAR
4IL SÎLU HREINR¾KTAÈIR $OBERMANN HVOLP
AR 4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR ÎRMERKTIR OG
HEILSUFSK TTBËK FR¹ ¥SHUNDUM 5PPL Å
S  

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

%RTU AÈ FARA Å FRÅ

4RÁSMÅÈI

¶ARFTU AÈ KOMA HUNDINUM FYRIR -UNDU
AÈ PANTA TÅMANLEGA +  (UNDAHËTEL S
    

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

"REIÈFIRÈINGAFÁLAGIÈ
&ÁLAGSVIST VERÈUR SPILUÈ Å
"REIÈFIRÈINGABÒÈ &AXAFENI
 SUNNUDAGINN  NËVEM
BER KLUKKAN  &YRSTI DAGUR Å
ÖRIGGJA DAGA KEPPNI

3NÎGGH¾RÈUR #HIHUAHUA TIL SÎLU 4ILB
TIL AFH (EILSUFSK 4EK 6ISA 5PPL Å S
 

(ÒSASMÅÈAMEISTARI 'ETUM B¾TT VIÈ
OKKUR VERKEFNUM -A GIFS LOFT OG VEGG
IR )NNI OG ÒTIVINNA 4ILBOÈ EÈA TÅMA
VINNA 3  
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RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
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 FM HÒSN¾ÈI Å (LÅÈARSM¹RA  +ËP
LAUST STRAX (ENTAR VEL FYIR JËLAMARKAÈ
EÈA LAGER SÎLU !LDA 3  

«SKA EFTIR STÒDÅË EÈA JA HERB ÅBÒÈ
2EYKLAUS SKILVÅSUM GREIÈLSUM HEITIÈ
5PPL Å S     

4ÎKUM AÈ ÎKKUR FLÅSALAGNIR.IÈURLÎGN ¹
STEINTEPPI FLOTUN OG ÕMISLEGT SEM VIÈ
KEMUR MÒRVERKI 'ERUM VERÈTILBOÈ ÖER
AÈ KOSTNAÈAR LAUSU 5PPL 'RANAT -ÒR
EHF S

(EILSUVÎRUR

4ANGARHÎFÈI (AGST¾È LEIGA 'L¾SILEGT
 FM SKRIFSTHÒSN ¹  H¾È TIL LEIGU
¹ CA KR  PR FM 2ÒMGOTT ANDDYRI 
HERB MPARKETGËLFI FUNDAR OG ELDUNAR
AÈSTÎÈU GEYMSLU OG SNYRTINGU 5PPL Å
VS     

«SKA EFTIR   HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å  
M¹N ¹ SV¾ÈI  EÈA  &YRIRFRAM
GREIÈSLA EKKI FYRIRSTAÈA 5PPL Å S 
 %VA

4IL SÎLU TVEIR LJËSIR ,AZY BOY STËLAR 3ELJAST
ËDÕRT 5PPL Å S  

+ATTAKLËSETT Å TVEIMUR ST¾RÈUM $ÕRAB¾R
3M¹RALIND OG (LÅÈASM¹RA  +ËP

)ÈNAÈUR

&YRIRT¾KI Å +ËPAVOGI ËSKAR EFTIR AÈ TAKA
¹ LEIGU   HERB ÅBUÈ Å AUSTURHLUTA
2EYKJAVÅKUR EÈA +ËPAVOGS Å MINNST EITT
¹R 3  
«SKA EFTIR AÈ VERA MEÈLEIGJANDI AÈ
HÒSN¾ÈI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 3 


&ALLEGT LÅTIÈ NOTAÈ BORÈ OG ¹TTA STËLAR
ÒR VERSLUNINNI -IRU TIL SÎLU "ORÈIÈ ER
X 6ERÈ  5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

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   
 

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

®KUKENNSLA

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ
SPURNINGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINAN
IS

!TVINNUHÒSN¾ÈI
'EYMSLUHÒSN¾ÈI

 M¹NAÈA GAMALT m BREIÈTJALDSJËN
VARP TIL SÎLU VEGNA FLUTNINGS 3J¹ ALLAR
N¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SÅÈUNNI HTTP
W W WSMISINDEXPHPSIDAFLOKK
URFLOKKUR &¾ST ¹  ÖÒSUND OG
MEÈFYLGJANDI ER SJËNVARPSSK¹PUR %INNIG
F¾ST m3ONY SJËNVARP GEFINS CA  ¹RA
GAMALT  5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
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4IL SÎLU HEILS¹RSHÒS ¹ FALLEGRI EIGNARLËÈ Å
-IÈENGI Å 'RÅMSNESI 5M ER AÈ R¾ÈA 
FM HÒS MEÈ  FM SËLPALLI OG MÎGU
LEIKA ¹  FM SVEFNLOFTI 6ERÈ   MILLJ
"YGGINGARSTÅG  .¹NARI UPPL Å SÅMA
  EÈA  

3TARFSFËLK ËSKAST ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILIN VIÈ GRUNNSKËLA
2EYKJAVÅKURBORGAR EFTIR H¹DEGI ¹
VIRKUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWITR
IS OG Å SÅMA  
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(ÒSASMIÈIR
«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA GËÈAN
ALHLIÈA HÒSASMIÈ VERÈUR AÈ
GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
5PPL Å S   ¶IL EHF
"YGGINGARFÁLAG

&JÎLMIÈLAVAKTIN
&JÎLMIÈLAVAKTIN ËSKAR EFTIR
AÈ R¹ÈA UNGAN OG KRÎFTUGAN
EINSTAKLING TIL FJÎLBREYTTRA FRAM
LEIÈSLUSTARFA ¹ SKEMMTILEGUM
VINNUSTAÈ 4ÎLVUKUNN¹TTA ER
SKILYRÈI OG ¾SKILEGT ER AÈ VIÈ
KOMANDI GETI HAFIÈ STÎRF SEM
FYRST
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
,OVÅSA 3IGFÒSDËTTIR Å NETFANGI
LOVISA FMVIS

"Â)

3IGUR¡UR
'U¡MUNDSSONHDL
LÚGGFASTEIGNASALI

3ÅMASPJALL  

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

(ÚFN

6INNIÈ HEIMAN AÈ

6¾RI EKKI VEL ÖEGIÈ AÈ F¹ AUKATEKJUR
(RINGIÈ Å STU  

Ó-ELASVEIT
/PI¡HÞSÓDAGKL 

(JËLBARÈAVERKST¾ÈIÈ
"ARÈINN

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

+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

"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

4OYOTA !VENSISl SSK EK  ÖÒS
3UMAR VETRARDEKK ¹ FELGUM !TH SKIPTI
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

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



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  

5NG KONA VILL KYNNAST KARLMANNI SEM
HEFUR ¹HUGA ¹ HRESSILEGUM SÅMALEIKJUM
!UGLÕSINGU HENNAR M¹ HEYRA HJ¹ «RUM
2AUÈA 4ORGSINS Å SÅMA   SÅMA
TORG OG   6ISA -ASTERCARD KR
  MÅN AUGLNR 

:ATRUDNIE

0IEKARZA NA PELNY ETAT 0IEKARNIA
+ÎKUBANKINN GARÈAB¾ S  
¶ËRA

¡G VAR MEÈ VINKONU MINNIm 5NG KONA
LÕSIR REYNSLU SINNI N¹KV¾MLEGA &R¹B¾R
NÕ FR¹SÎGN HJ¹ 3ÎGUM 2AUÈA 4ORGINS
SÅMI   SÅMATORG KR  
MÅN OG   6ISA -ASTERCARD KR
  MÅN SÎGUNR 

:ATRIDNIE

(EIMSFR¾GA FËLKIÈ MISMIKIÈ KL¾TT
SJ¹ÈU bPAPARAZZIm MYNDIR ¹ NÕJUM VEF
2AUÈA 4ORGSINS WWWRAUDATORGIDIS
4OYOTA 9ARIS 3OL %XTRA SVARTUR RG k
EKINN  Ö SJ¹LFSKIPTUR DR¹TTABEISLI
6ETRAR OG SUMARDEKK 6EL MEÈ FARINN
REYKLAUS OG EINN EIGANDI 5PPL Å SÅMA
 

3TARFSFËLK ËSKAST

$UGLEGAN STARFSKRAFT VANTAR ¹ DAGVAKT Å
SÎLUTURN OG GRILL Å (AFNARFIRÈI %KKI YNGRI
EN  ¹RA %INNIG HLUTASTARF ¹ KVÎLDIN OG
UM HELGAR 5PPL Å S  

PALMI REMAXIS

!NNA-ARGRÏT
3ÚLUFULLTRÞI



ANNAMARGRET REMAXIS

'IRNILEG KONA UM FERTUGT LEITAR AÈ SÅMA
LEIKFÁLAGA ÖARF AÈ VERA ËFEIMINN ¹
BILINU   ¹RA !UGLÕSINGU HENNAR
M¹ HEYRA HJ¹ 2AUÈA 4ORGINU 3TEFNUMËT
SÅMI   SÅMATORG OG  
6ISA -ASTERCARD KR   MÅN AUGL
NR 

3TARFSKRAFT VANTAR Å MATVÎRUVERSLUN Å
MIÈB¾NUM 5PPL Å SÅMA   

¶JËNANEMAR ËSKAST

0ÉLMI
3ÚLUFULLTRÞI

3TR¡ 
&JÚLDIHERBERGJA
"YGGINGARÉR
"RUNABØTAMAT M

+ONA UM MIÈJAN ALDUR LEITAR AÈ ELSKU
LEGUM KARLMANNI UM OG YFIR SEXTUGT
!UGLÕSINGU HENNAR M¹ HEYRA HJ¹
2AUÈA 4ORGINU 3TEFNUMËT SÅMI 
 SÅMATORG OG   6ISA
-ASTERCARD KR   MÅN AUGLNR


$O PRACY W PIEKARNI SPRZEDAWQXNIE
ZNAJOMOSC ¥SLANDZKIEGO MILEWIDZIANA
+ÎKUBANKINN 'ARÈAB¾ S  
¶ËRA

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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.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  
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.OTALEGT NUDD 5PPL Å S  

!TVINNA ËSKAST
¶R¾LVÎN MATR¹ÈSKONA ËSKAR EFTIR STARFI
(ELST Å (AFNARF EÈA 'ARÈAB 'ETUR BYRJ
AÈ STRAX 3  

6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI
,¾RÈU  ÖÁNAÈU ¹ .ETINU ¹ HEIÈARLEG
AN H¹TT 0RËFAÈU Å  DAGA FRÅTT ,¹TTU
DRAUMINN R¾TAST WWWPROSPERBIZ
COMNEW

®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
 

µMISLEGT
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  

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

%INKAM¹L

4IL SÎLU 0ATROL k EKINN  Ö SSK m
DEKK LEÈUR ¹KL OFL 6ERÈ  Ö 5PPL
Å S  
%XOTIC %RËTÅSK SVÎRT NUDDSTELPA 5PPL Å
S  
4IL SÎLU  ¹RA GR¹R  S¾TA !RTAP SËFI FR¹
4EKK M HALLANDI BAKI VERÈ  Ö KOSTAÈI
 Ö EINNIG  ¹RA  S¾TA !RTAP SËFI FR¹
4EKK MFÎSTU BAKI VERÈ  Ö KOSTAÈI 
Ö 5PPL Å S  

¥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 

+ONA VILL KYNNAST KARLMANNI UM OG YFIR
SEXTUGT !UGLÕSINGU HENNAR M¹ HEYRA
HJ¹ 2AUÈA 4ORGINU 3TEFNUMËT SÅMI 
 SÅMATORG OG   6ISA
-ASTERCARD KR   MÅN AUGLNR

 ¹RA KONA VILL KYNNST KARLMANNI MEÈ
TILBREYTINGU Å HUGA !UGLÕSINGU HENNAR
M¹ HEYRA HJ¹ 2AUÈA 4ORGINU 3TEFNUMËT
SÅMI   SÅMATORG OG  
6ISA -ASTERCARD KR   MÅN AUGL
NR 
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 ¹RA EINST¾È MËÈIR ¹ .ORÈURLANDI VILL
KYNNAST KARLMANNI !UGLÕSINGU HENNAR
M¹ HEYRA HJ¹ 2AUÈA 4ORGINU 3TEFNUMËT
SÅMI   SÅMATORG OG  
6ISA -ASTERCARD KR   MÅN AUGL
NR 



2ÒMLEGA FERTUGUR KARLMAÈUR VILL KYNNAST
KARLMANNI %R ËREYNDUR EN VILL PRËFA
EITTHVAÈ NÕTT OG SPENNANDI !UGLÕSINGU
HANS M¹ HEYRA HJ¹ 2AUÈA 4ORGINU
3TEFNUMËT SÅMI   SÅMATORG
OG   6ISA -ASTERCARD KR
  MÅN AUGLNR 
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m¡G F¾RI FYRST Å ÒTREIÈARTÒR Å EINHVERJA
R¹NDÕRA LAXVEIÈI¹ ÖAR SEM ÁG VEIDDI
FULLT AF FISKI ¹ FLUGU EN ENGINN ÖEIRRA
YRÈI UNDIR FJËRTAN PUNDUM n SEGIR
(ALLDËR 'YLFASON LEIKARI OG MEÈLIMUR
Å HLJËMSVEITINNI 'EIRFUGLARNIR UM SÅNA
DRAUMAHELGI m&JÎLSKYLDAN HEFÈIST VIÈ Å
SUMARBÒSTAÈ SKAMMT FR¹ ÖAR SEM VIÈ
ELDUÈUM SAMAN EINHVERJA DÕRINDIS
M¹LTÅÈ UM KVÎLDIÈn
 LAUGARDEGI F¾RI (ALLDËR MEÈ KON
UNNI SINNI ¹ TËNLEIKA MEÈ 4HE 3MITHS OG
&RANK :APPA SEM HALDNIR YRÈU Å SBYRGI
m¶ESSIR TËNLISTARMENN ERU Å SÁRSTÎKU
EFTIRL¾TI HJ¹ MÁR n ÒTSKÕRIR (ALLDËR m¡G
HEFÈI ¹HUGA ¹ AÈ N¹ TALI AF :APPA ÖAR
SEM ÁG HELD AÈ HANN SÁ ÅVÅÈ SKEMMTI
LEGRI EN -ORRISEY SÎNGVARI 4HE 3MITHS
ÖËTT S¹ SÁ FR¹B¾R TËNLISTARMAÈUR 6IÈ
:APA MYNDUM SÅÈAN LÕSA YFIR EINL¾GRI

AÈD¹UN HVOR ¹ ÎÈRUM n B¾TIR HANN
HL¾JANDI VIÈ
 MEÈAN SAMTALINU VIÈ :APA ST¾ÈI
FENGI (ALLDËR UPPHRINGU FR¹ LEIKARANUM
OG LEIKSTJËRANUM #HARLES #HAPLIN SEM
HEFÈI ¹HUGA ¹ AÈ HITTA HANN ¹ M¹NUDEGI
TIL AÈ R¾ÈA UM STËRT HLUTVERK Å V¾NT
ANLEGRI KVIKMYND SEM V¾RI HUGSUÈ
SEM ¹DEILA ¹ NEYSLUSAMFÁLAG NÒTÅMANS
m#HAPLIN ER ALVEG MAGNAÈUR LISTAMAÈUR
OG ÖARNA G¾FIST MÁR F¾RI ¹ AÈ LEIKA ¹
MËTI HONUM n SEGIR (ALLDËR
m SUNNUDEGI F¾RI ÁG ¹ ÒRSLITALEIK Å
%VRËPUKEPPNI Å KNATTSPYRNU ¹ 6ALBJARN
ARVELLINUM ÖAR SEM ¶RËTTUR SPILAÈI ¹
MËTI #HELSEA n SEGIR (ALLDËR m¶RËTTUR
YNNI AUÈVITAÈ MEÈ YFIRGN¾FANDI SIGRI
EÈA   %INS OG ÖÒ GETUR ÅMYNDAÈ ÖÁR
YRÈI SIGRINUM HELDUR BETUR FAGNAÈ UM
KVÎLDIÈn

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

$2!5-!(%,')
Leikið á móti Chaplin

(!,,$«2 '9,&!3/. ,452
3)' -%¨!, !..!23 $2%9-!
5- 4«.,%)+! -%¨ &2!.+
:!00! /' 4(% 3-)4(3

6)33)2 ¶² 
 AÈ "ANDARÅKJAMAÈURINN 2YAN
3CHECKLER VARÈ YNGSTI GULLVERÈ
LAUNAHAFI 8 LEIKJANNA ÖEGAR HANN
VARÈ HLUTSKARPASTUR Å GÎTUKEPPNI ¹
HJËLBRETTI AÈEINS ÖRETT¹N ¹RA
 AÈ "RETINN $AVID !BRURAT HEFUR
FARIÈ MANNA LENGST ¹ HANDKNÒNNU
REIÈHJËLI ÖEGAR HANN HJËLAÈI MEÈ
FRAM STRANDLENGJU "RETLANDS  
KM

H

9

 AÈ DAGANA   MARS  SETTI
 MANNA LIÈ FR¹ BABTISTAKIRKJUNNI Å
4EA 4REE 'ULLY 7ESTFILED 3HOPPING
4OWN 4REE 0LAZA Å STRALÅU MET
ÖEGAR ÖEIR ÕTTU BAÈKARI OG EINUM
FARÖEGA   KM LEIÈ

Ef mannslífið væri jafn
hátt skrifað og mitt
væri heimurinn betri.

 AÈ ST¾RSTA LANDSV¾ÈI SEM NEFNT
HEFUR VERIÈ EFTIR EINSTAKLINGI ERU
MEGINLÎNDIN .ORÈUR OG 3UÈUR
!MERÅKA SEM ERU  KM
AÈ FLATARM¹LI OG DRAGA HEITI SITT AF
ÅTALSKA LANDKÎNNUÈINNUM !MERIGO
6ESPUCCI SEM VAR UPPI ¹  ÎLD
 AÈ ALMENNT ER FALLIST ¹ AÈ ¾TT
ORKÅDEA SÁ SÒ ST¾RSTA Å JURTARÅKINU EN
Å APRÅL  HÎFÈU  TEGUNDIR
VERIÈS SKR¹ÈAR ¶AR SEM NÕJUM TEG
UNDUM FJÎLGAR MJÎG ÎRT ER TALIÈ AÈ
 TEGUNDIR TIL VIÈBËTAR G¾TU
VERIÈ TIL

Munaðarlausu börnin
samglöddust mér þegar
ég var ættleiddur.

Við og þorskseiðin
skiptum ljósátunni
jafnt á milli
okkar.

Svíar selja
hríðskotabyssur
en elska
okkur.

 AÈ "ANDARÅKJAMAÈURINN $ALTON
3TEVENS ER ËKRÕNDUR HNAPPAKON
UNUGUR HEIMS 3TEVENS ¹ 
HNAPPA OG TÎLUR Å SÅNUM FËRUM
(ANN ÖJ¹SIT AF SVEFNLESYI OG STYTTIR
SÁR STUNDIR Å N¾TURHÒMINU MEÈ ÖVÅ
AÈ SKREYTA ÕMISLEGT MEÈ HNÎPPUN
UM OG TÎLUNUM ÖAR ¹ MEÈAL GÅTAR
FËLKSBÅL FJ¹RHÒS OG LÅKKISTU

Enginn fer til
Spánar því þar eru
NAUTABANAR.

 AÈ  SEPTEMBER  STUKKU
SN¹ÈARNIR -ARIUS "ENTERUD OG #HRI
STEL %K "LACK FR¹ .OREGI  HÎFRUNGA
HLAUP HVOR YFIR ANNAN ¹ EINNI MÅNÒTU
Å *ETIX ¹SKORUNINNI Å B¾NUM 3KI Å
.OREGI OG SETTU ÖAR MEÈ MET
 AÈ N¹MUVERKAMAÈURINN !LEXEI
3TAKHANOV FR¹ ²KRANÅU OG BANDARÅSKI
ST¹LBR¾ÈSLUVERKAMAÈURINN (ENRY
.OLL KEPPAST UM TITILINN MESTI
VINNUÖJARKUINN 3TAKHANOV SAGÈIST
HAFA HÎGGVIÈ  TONN AF KOLUM ¹
SEX KLUKKUSTUNDA VAKT Å ¹GÒST 
.OLL HLËÈ   TONNUM AF HR¹J¹RNI ¹
J¹RNBRAUTARVAGNA ¹ HVERJUM DEGI SVO
VIKUM SKIPTI VETURINN 

Í tilefni af því að 70% þjóðarinnar
eru fylgjandi hvalveiðum veitum við
allt að 70% afslátt af rúmum og sófum!

 AÈ ¹RIÈ  M¹TTI FINNA ST¾RSTA
RISAEÈLUEGGJASAFN VERALDAR ¹ (EY
UAN SAFNINU Å 'UANDDONG HÁRAÈI Å
+ÅNA %GGIN ERU ÎLL FR¹ OFANVERÈU KRÅT
ARTÅMABILINU FYRIR   MILJËNUM
¹RA 

Andstæðingar hvalveiða sem eru 10% fá 10% afslátt.

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

 AÈ H¾STA NÒLIFANDI TRÁ ER  M
H¹ STRANDRISAFURA SEQUOIA SEMP
ERVIRENS SEM GENGUR UNDIR NAFNINU
(EIÈHVOLFSRISINN OG VEX Å (UMBOLT
2EDWOODS 3TATE 0ARK +ALIFORNÅU Å
"ANDARÅKJUNUM

Ég fæ að vera í
Greenpeace
sófa!

Hro… Zzzz

 AÈ SAMKV¾MT GÎGNUM %FNAHAGS
OG FRAMFARASTOFNUNARINNAR /%#$
UM STÎÈU OG HORFUR Å ATVINNUM¹LUM
FYRIR  ER 3UÈUR +ËREA ÖAÈ IÈNRÅKI
ÖAR SEM VINNUHARKAN ER MEST RIÈ
 UNNU 3UÈUR +ËREUMENN AÈ
JAFNAÈI  KLUKKUSTUNDIR EN Ö¹
ERU ÖEIR SEM ERU SJ¹LFST¾TT STARFANDI
ËUPPTALDIR

 AÈ VINS¾LASTI STAFR¾NI HLJËÈGERVILL
ALLRA TÅMA ER +ORG - -USIC 7ORK
STATION EN  SLÅK HLJËÈF¾RI
GAFA VERIÈ FRAMLEIDD SÅÈAN ¹RIÈ 

© Egozentric Designs

 AÈ 2ADIO (+ Å "ANDARÅKJUNUM ER
FYRSTA ÒTVARPSSTÎÈIN SEM ÒTVARPAÈI
L¹TLAUST EINGÎNGU ¹ .ETINU EN HÒN
TËK TIL STARFA ¹RIÈ  OG LÁK Ö¹ LÎG
MEÈ ËH¹ÈUM TËNLISTARMÎNNUM

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

rumogsofi.is
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Skilar stjórnmálaáróður árangri?
Samkvæmt skilgreiningu á áróðri
er markmið sendenda (þeirra
sem standa fyrir áróðrinum) að
hafa áhrif á skoðanir, viðhorf eða
hegðun viðtakenda (þeirra sem
áróðurinn beinist að). Þegar
stjórnmálaáróður er skoðaður er
því mikilvægt að kanna hvernig
hafa megi áhrif á viðhorf fólks. Í
því samhengi er orðið fortölur
haft um þær aðferðir sem notaðar eru til viðhorfsbreytinga.

+JARNALEIÈ OG JAÈARLEIÈ
Ein útbreiddasta kenningin um
breytingar á viðhorfum nefnist
ELM-líkanið (e. elaboration likelihood model). Í því felst að viðtakendur fortalna geti unnið með
tvennu móti úr skilaboðum sem
ætlað er að hafa áhrif á þá. Annars vegar með því að huga gaumgæfilega að þeim rökum sem sett
eru fram, að hvaða niðurstöðu er
komist og hvernig það er gert.
Þetta er nefnt kjarnaleið. Hins
vegar með því að beina athyglinni að yfirborðskenndum eiginleikum skilaboðanna sem krefjast ekki mikillar ígrundunar.
Þetta kallast jaðarleið.
Viðtakendur sem fara kjarnaleið að fortölum hafa jafnan meiri
áhuga á því máli sem fjallað er
um, til dæmis vegna þess að það
snertir sjálfsmynd þeirra eða
málefni sem eru þeim mikilvæg.
Þeir sem hafa aftur á móti ekki
áhuga eða getu til að íhuga skilaboðin vandlega fara jaðarleið að
fortölum. Því hafa önnur einkenni boðanna frekar áhrif á þá,
svo sem framsetning þeirra, boðberi eða höfundur.
-YNDARLEGIR FRAMBJËÈENDUR
OG FR¾GT FËLK
Af ofangreindu er ástæða til að
ætla að kjósendur sem ekki hafa
sérstakan áhuga á stjórnmálum
fari jaðarleið að fortölum og láti
þannig frekar stjórnast af öðrum
þáttum en stefnumálum frambjóðenda. Þannig geta myndarlegir frambjóðendur, flottar auglýsingar eða meðmæli frægs
fólks valdið því að áhugalausir
kjósendur
kjósi
tiltekinn
stjórnmálaflokk. Einnig er hægt
að birta skopmyndir eða auglýsingar sem sýna frambjóðendur í
skoplegum aðstæðum. Með slíkri
framsetningu er athygli viðtakenda beint frá inntaki áróðursins
og að gríninu. Sé þetta gert geta
viðtakendur sem annars væru
andsnúnir skilaboðunum ekki
varist þeim jafn vel og ef þeir
fylgdust grannt með inntaki
þeirra.
Þekkt dæmi um pólitískan
áróður þar sem ætlast var til að
viðtakendur færu jaðarleið við
úrvinnslu má finna í bandarísku
forsetakosningunum árið 1988
þegar George H. W. Bush, þáverandi varaforseti, síðar forseti og
faðir George W. Bush sem varð
forseti 2001, keppti við Michael
Dukakis,
ríkisstjóra
Massachusetts. Í sjónvarpsauglýsingu
frá stuðningsmönnum Bush var
skýrt frá máli blökkumannsins
Willies Hortons sem sat í fangelsi
í Massachusetts en framdi morð
og nauðgaði þegar hann var í
helgarleyfi frá fangelsinu. Auglýsing þessi einkenndist af
ýmsum þáttum sem gjarnan eru
tengdir því að fara jaðarleið. Um
var að ræða einstakt tilvik en
samt var reynt að fá fólk til að
alhæfa um stefnu Dukakis út frá
því. Kjósendur voru hræddir með
því að Dukakis mundi ekki taka
ekki nógu hart á glæpamönnum,
auk þess sem reynt var að höfða

til fordóma hvítra Bandaríkjamanna gagnvart svörtum.

3OFANDAHRIF
Áhrif stjórnmálaáróðurs má ef
til vill einnig rekja til svokallaðra
sofandahrifa. Þau lýsa sér þannig
að áhrif skilaboða frá ótrúverðugum sendanda aukast eftir því
sem lengri tími líður frá birtingu
þeirra. Fyrst eftir birtingu boða
frá slíkum sendanda hafa þau lítil
eða engin áhrif á viðhorf viðtakanda. Dæmi um það gæti verið
þegar flokkur í stjórnarandstöðu
gagnrýnir ítrekað stefnu flokks
sem situr í ríkisstjórn. Þar sem
stjórnarandstöðuflokkurinn
á
greinilegra hagsmuna að gæta
virðist hann ótrúverðugur í
augum almennings og ekki er
tekið mark á gagnrýninni.
Almennt séð virðast þeir sem tala
gegn eigin hagsmunum vera trúverðugri en þeir sem gera það
ekki. Með tíð og tíma glatast hins
vegar tengslin milli sendandans
og skilaboðanna þar til boðin
standa ein eftir. Þá getur gagnrýni stjórnarandstöðuflokksins
farið að hafa áhrif á viðhorf viðtakanda, án þess endilega að hann
geri sér grein fyrir orsök þess.

3#(7!2:%.%''%2 ,ÅKLEGA HEFUR FR¾GÈ
!RNOLDS 3CHWARZENEGGER HAFT ¹HRIF ¹
SUMA KJËSENDUR Å KJÎRI HANS TIL RÅKISSTJËRA
+ALIFORNÅU

HRIF BIRTINGAR
Áhrif birtingar eru annað dæmi
um að fortölur geti mótað viðhorf
án þess að viðtakandi geri sér
grein fyrir því. Þessi áhrif felast
í því að ítrekuð birting einhvers
getur nægt til þess að gera fólk
jákvæðara í garð þess. Svo sterk
eru þessi áhrif að þau geta jafnvel komið fram þegar áreiti birtast svo hratt að viðkomandi verður þeirra ekki var. Því oftar sem
stjórnmálaleiðtogar birtast í fjölmiðlum eða þeim mun oftar sem
slagorð
stjórnmálahreyfingar
heyrist, því jákvæðara verður
viðhorf fólks að öllu jöfnu.
Þó er rétt að benda á að áhrif
birtingar koma ekki fram ef fólk
er þegar búið að mynda sér skoðun á stjórnmálamanninum eða
–hreyfingunni þar sem birting
ein og sér getur ekki breytt viðhorfum, heldur aðeins komið að
mótun þeirra. Að auki verður að
gæta þess að birta ekki of margar myndir af frambjóðendum,
þar sem viðhorf viðtakenda fer
aftur að verða neikvæðara eftir
tiltekinn fjölda birtinga og þeir
verða leiðir og pirraðir á sífelldum myndbirtingum.
Af þessu má sjá að samkvæmt
rannsóknum og kenningum um
viðhorfsbreytingar getur stjórnmálaáróður vissulega haft áhrif á
viðhorf fólks og að öllum líkindum einnig á kosningahegðun
þess.
Anton Örn Karlsson, M.A.-nemi í
sálfræði við Háskóla Íslands

6ÅSINDAVEFUR (¹SKËLA ¥SLANDS FJALLAR UM ÎLL VÅSINDI HVERJU NAFNI SEM ÖAU
NEFNAST !È JAFNAÈI BIRTAST ÖAR   NÕ SVÎR Å HVERRI VIKU 3LËÈ 6ÅSINDAVEFSINS
ER WWWVISINDAVEFURHIIS
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úmlega helmingur
starfsmanna
í
grunnskólum
Reykjavíkur telur
hegðunarvandamál barna hafa
færst í aukana á síðustu tíu árum.
Þetta er meðal fjölda annarra
niðurstaðna sem fram koma í
nýrri rannsókn sem gerð var af
Ingvari Sigurgeirssyni, prófessor við Kennaraháskóla Íslands,
og Ingibjörgu Kaldalóns, verkefnisstjóra hjá Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.
Rannsóknin var unnin fyrir
menntasvið Reykjavíkur og var
einkum ætlað að kanna umfang og
eðli atferlisvandamála í almennum grunnskólum borgarinnar og
úrræði sem þeim tengjast.
Rætt var við 233 starfsmenn
almennra grunnskóla og fyrirliggjandi gögn um skólastarf
könnuð til hlítar. Ingvar segir að
leitast hafi verið við að draga upp
mynd af skilningi og viðhorfum
starfsfólks til hegðunarvandamála
í viðkomandi skóla, úrræða, stuðnings og samstarfs við foreldra.

¶AR SEM AGAVANDAM¹L ERU MINNST
Niðurstöðurnar leiddu í ljós að
mikill munur er á umfangi agavandamála milli skóla. Í 20 prósentum þeirra hvíldu agavandamál mjög þungt á starfsfólki.
Einhver vandamál voru í 60 prósentum skóla en þar hafði starfsfólk tök á vandanum. Hverfandi
agavandi var í fimmtungi skóla.
„Það vakti athygli okkar að í
þeim skólum þar sem vandamálin
voru minnst var viðhorf til foreldra, sem og barna, afar jákvætt
auk þess sem foreldrastarf var
áberandi öflugt,“ segir Ingvar.
Hann segir dæmi um að hegðun
barna sem greind hafa verið með
agavanda geti batnað verulega við
það eitt að skipta um skóla.

"ÎRN NÒ ¹ TÅMUM ERU HARÈ
STJËRAR ¶AU STANDA UPPI Å
H¹RINU ¹ FULLORÈNUM GLEYPA
Å SIG MATINN OG ERU HORTUG
VIÈ KENNARA SÅNA
3ËKRATES  F +R
Því telur Ingvar ljóst að stefna
hvers skóla og fyrirbyggjandi
aðgerðir fyrir nemendur og foreldra skipti gríðarlegu máli. Hann
nefnir sem dæmi að hann hafi
vitað af einu máli þar sem drengur með miklar hegðunarraskanir
hafi skipt um skóla. Pilturinn hafði
verið þungur baggi í skólanum
sem hann var áður í og því segir
Ingvar að sér hafi þótt forvitnilegt
hvernig starfið í nýjum skóla
gengi. Svör hins nýja skólastjóra
drengsins hafi einfaldlega verið á
þá leið að pilturinn væri miklum
mun skemmtilegri en erfiður.
„Hvað segir þetta okkur?“ spyr
Ingvar sem bendir á að varla hafi
barninu batnaði yfir sumarið sem
leið áður en það skipti um skóla.

&¹ BÎRN AÈ VERA BÎRN
Ingvar segir rannsóknirnar hafa
bent til þess að unglingar hegði
sér betur en fyrir tíu árum. Vandamálin virðist aftur á móti hafa
aukist meðal yngri barna. Hann
vill þó ekki að gengið sé að því
vísu að hegðunarvandamál séu tilkomin vegna agaleysis. Í allri
umræðunni um þessi mál hafi
gleymst að líta til þess að hegðunarvandi geti verið eðlileg viðbrögð
barna við erfiðum aðstæðum.

Agavandamál aukast
Unglingar hegða sér betur nú en fyrir áratug. Agavandamál yngri barna hafa hins vegar aukist á sama
tíma, að mati helmings starfsmanna grunnskóla Reykjavíkur. Karen Kjartansdóttir ræddi við Ingvar
Sigurgeirsson sem kannaði umfang hegðunarvandamála í grunnskólum borgarinnar.
„Agavandamál munu fylgja
okkur um eilífð. Því verðum við að
átta okkur á. Eins þurfum við að
leiða hugann að ástæðum þeirra,“
segir Ingvar og bendir á að þegar
hann byrjaði að kenna árið 1970
hafi sex ára börn verið í um það bil
tvo tíma í skóla á dag.
„Hugsum okkur svo sex ára
skólabörn nú á tímum. Á föstudagseftirmiðdegi á skóladagheimili. Það hefur líklega verið í þrjátíu
kennslustundum yfir vikuna og
farið á skóladagheimili eftir að
kennslu lauk. Þar með verið í skólanum frá átta til fimm alla vikuna.
Er nema von að hegðun margra
barna sé ekki eins og best yrði á
kosið í þessum aðstæðum? Við
verðum að spyrja okkur að því
hvort það hafi fengið næga hreyfingu, næga hvíld, næga næringu,
hvort það hafi fengið að leika sér
nóg og hvort það hafi yfir höfuð
fengið að vera barn þennan tíma?“

¶AÈ VILDI ÁG AÈ ENGINN ALDUR
V¾RI ¹ MILLI TÅU OG TUTTUGU
OG ÖRIGGJA EÈA UNGLINGAR
SV¾FU ÖANN ALDUR BURT ÖVÅ
ÖAR ER EKKERT ¹ MILLI NEMA
BARNA STELPUR STRÅÈA GAML
INGJUM STELA OG FLJÒGAST ¹
3HAKESPEARE  
.AUÈSYNLEGT AÈ BREYTA STARFS
H¹TTUM
Ingvar segir brýnt að samfélagið
og skólar komi til móts við börn
vegna þeirra miklu breytinga sem
orðið hafa á samfélaginu undanfarin ár. Lengri viðvera barna í skóla
kalli á breytingar á námsstefnu.
Mikilvægt sé að breyta áherslum á
námstilhögun, eins og staðan sé nú
skipi bóknám og bókverkefni alltof
stóran sess í skólastarfi.
Fyrirkomulagið reynist drengjum sérstaklega erfitt en í niðurstöðum rannsóknarinnar kom
fram að þau börn sem valda vanda-

málum í skóla séu í 81 prósenti tilvika drengir. Honum virðist sem
samfélagið sé farið að líta á það
sem náttúrulögmál að drengir séu
frekar til vandræða en stúlkur.
Það viðhorf telur hann geta verið
skaðlegt því frekar eigi að reyna
að haga skólastarfinu þannig að
drengir eigi auðveldara með að
fóta sig í því heldur en að taka því
sem gefnu að það henti þeim illa.
Aukin útivera, náttúruskoðun og
hreyfing væru meðal þeirra þátta
sem myndu auðvelda drengjum
lífið. „Þegar skólar leitast við að
breyta starfsháttum sínum til að
koma betur til móts við stráka,
sýna rannsónir að það kemur
stúlkum einnig til góða.“

$RENGIR Å AÈST¾ÈUM SEM ÖEIR
R¹ÈA EKKI VIÈ
Fáir þekkja umræðuna um mismunandi þarfir kynjanna í uppeldi
jafn vel og Margrét Pála Ólafsdóttir skólastjóri. Hún er höfundur Hjallastefnunnar svokölluðu í
skólastarfi sem hefur vakið mikla
athygli meðal foreldra og fræðimanna. Ástæðan er einkum sú að í
henni er gert ráð fyrir kynjaskiptingu.
„Ég veit ekki hvort fólki þótti
verra, fyrst þegar við fórum af
stað, kynjaskiptingin eða sú stefna
okkar að börn skyldu gegna,“ segir
Margrét.
Hún segist ekki hissa þótt
íslensk börn séu agalaus. Það sé
eitt af einkennum íslensks samfélags og það læri börnin sem fyrir
þeim sé haft.
„Við vitum öll að flestum
drengjum hentar illa að sitja lengi
við borð. Þeir eru í auknum mæli
settir í aðstæður sem þeir ráða
ekki við og upplifa mistök mun
oftar en þeim er hollt vegna þessa.
Stúlkurnar ráða betur við aðstæður skólakerfisins en á móti kemur
að vegna þess hve mikla athygli
þarf til að sinna drengjunum fá
þær ekki þá hvatningu sem þær
þurfa,“ segir Margrét Pála.
'REININGAR ERU ORÈNAR VANDAM¹L
Ingvar og Margrét eru sammála

um marga hluti í uppeldi barna.
Eitt þeirra atriða er sameiginleg
gagnrýni þeirra á ofnotkun greininga á hegðun íslenskra barna.
Margrét talar um greiningaráráttu í íslensku samfélagi sem
verði að linna. Fremur eigi að
sinna börnum en stimpla þau með
vandamál.

stjóri Miðgarðs, þjónustumiðstöðvar Grafarvogs og Kjalarness.
„Áherslan er of mikið á greiningar í stað úrlausna. Undanfarið hefur verið horft á málið út
frá læknisfræði. Þannig verður
barnið vandamál og sjúkdómsberi. Þetta á ekki að gera heldur

"ARNAUPPELDI   Å SVEITUM ER ÖAÈ S¾MILEGT EN MIÈUR SVO Å
ÖORPUM ÖAR SEM BÎRNIN LEIKA LAUSUM HALA OG EFTIRLITSLAUS
MESTALLAN DAGINN OG GERA ALLT SEM ÖEIM DETTUR Å HUG  !NN
ARS ERU FLEST BÎRN VEL KL¾DD OG VIRÈIST ÖAU EKKERT SKORTA NEMA
HUGSANDI M¾ÈUR
6ÅKINGUR (EIÈAR !RNËRSSON HÁRAÈSL¾KNIR ¹ (ËLMAVÅK 
Ingvar telur aukna tilhneigingu til að greina börn með hegðunarröskun til trafala. Sálfræðingar séu meira og minna bundnir
við að greina vanda barna. Þeir
hafi því ekki tíma til að vinna með
börnunum og bæta líðan þeirra.
„Skólar fá ekki aukið fjármagn
til að sinna börnum sem þurfa á
sérúrræðum að halda nema þau
hafi viðurkennda greiningu. Biðin
eftir henni getur tekið langan tíma
og þegar hún kemur loksins segir
hún oft ekkert meira um vandamálið en það sem vitað var fyrir.“
Undir þessi orð tekur Helgi
Viborg, sálfræðingur og deildar-

).'6!2 3)'52'%)233/.

PRËFESSOR VIÈ +ENNARA
H¹SKËLA ¥SLANDS

á að horfa á uppeldisaðstæður
þeirra. Það á ekki að sjúkdómsgreina börn endalaust það felur
ekki í sér neinar lausnir,“ segir
Helgi.
Hann telur þær sjúkdómsgreiningar, sem nú eru algengar,
óþarfar nema í algerum undantekningartilfellum.
Læknar hafi svo mætt sjúkdómsgreiningunum með heimsmeti í lyfjagjöf. Það sé afar takmörkuð lausn og heldur eigi að
líta til þess sem gert hefur verið í
nágrannalöndum okkar til að
stemma stigu við vanlíðan barnanna okkar.
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Í frumskógi
vestrænnar
menningar
Sabine Kuegler fluttist ung að árum með foreldrum sínum til Vestur-Papúa þar sem hún ólst upp
með frumstæðum frumskógarættbálki. Hún er
stödd hér á landi til að kynna bók sína og Hanna
Björk Valsdóttir fékk að heyra um ævintýralega
ævi þessarar ungu konu.

Þ

ar sem Sabine Kuegler situr og bíður eftir
blaðamanni á 101
hóteli er ekki hægt
að sjá að hún hafi
alist upp við lögmál
frumskógarins. Hún er óvenju falleg, minnir frekar á fyrirsætu eða
kvikmyndaleikkonu. Kannski er
það vegna þess að það er eitthvað
svo náttúrulegt við hana, eins og
hún sé ennþá hálf villt í hinum
vestræna heimi.
Sabine er þýsk og fæddist í
Nepal þar sem hún bjó til þriggja
ára aldurs en þaðan fluttist fjölskyldan aftur til Þýskalands. Faðir
Sabine sem er málvísindamaður
fékk fregnir af nýjum ættbálki
sem hafði fundist í Vestur-Papua
Nýju-Gíneu í Indónesíu. Svæðið
þar sem Fayu-ættbálkurinn fannst
nefnist Týndi dalurinn. „Faðir minn
var beðinn um að komast að því
hvaða tungumál þau töluðu, hvað
þau voru mörg og hvar þau bjuggu
því að ekkert hafði spurst til þeirra
áður. Það ríkti blóðugt stríð í ættbálkinum. Eitt það fyrsta sem þau
sögðu föður mínum var að þau
vildu hætta að berjast og drepa
hvort annað en þau vissu ekki
hvernig þau voru svo einangruð.
Drápin byggðust á hefnd og Fayuættbálkurinn var í útrýmingahættu vegna drápanna, sem er
reyndar ekki svo óalgengt meðal
ættbálka á svipuðum svæðum.“
Faðir Sabine ákvað að rannsaka
Fayu-fólkið og fékk leyfi frá höfðingja ættbálksins til að flytja með
fjölskylduna inn á svæðið og þar
bjó Sabine frá sex ára til 17 ára
aldurs. „Í kringum Týnda dalinn
eru há fjöll og þetta er tveggja
tíma flug frá næsta þorpi með
þyrlu. Þegar ég hitti frumskógarfólkið fyrst þá voru mennirnir
naktir, með bein í gegnum nefið,
fjaðrir á höfðinu og með boga og
örvar á bakinu. Ég var vön því að
hitta frumskógarfólk og hafði
umgengist aðra ættbálka. En þau
höfðu aldrei séð hvítt fólk áður og
horfðu á okkur eins og við værum
dauð. Fyrir þeim vorum við ekki
hvít heldur litlaus. Þeim fannst
við líta út eins og lík sem hefði
verið of lengi í vatni.“

&RUMSKËGALEIKIR
Það var mjög frumstætt og einangrað líf sem beið Sabine og systur hennar sem er tveimur árum
eldri en hún og bróður sem er
tveimur árum yngri. Það var ekkert rafmagn, rennandi vatn, útvarp
eða sjónvarp. Fyrstu dagana forðaðist Fayu-fólkið systkinin. „Börnin vildu ekki leika við okkur. Þau
léku sér aldrei og kunnu það ekki.
Ef við reyndum að nálgast þau
hlupu þau í burtu dauðhrædd.
Einn strákur fylgdi okkur eftir og
einn daginn var hann með boga og
örvar sem mig langaði að skoða.
Hann gaf mér bogann og í staðinn
gaf ég honum lítinn spegil. Börnin
höfðu aldrei séð spegil og voru
mjög undrandi þegar þau sáu
hvernig þau litu út í fyrsta sinn. Í
Fayu-menningunni hafa börn ekkert hlutverk fyrr en þau eru gift
þannig að þeirra eina hlutverk var
að halda sér á lífi þangað til þau
giftust. Allt var mjög frumstætt
og barnadauði um 70 prósent.“
En smátt og smátt lærðu börnin
að leika sér. „Við kenndum þeim

okkar leiki og þau kenndu okkur á
lífið í frumskóginum. Hvernig átti
að búa til boga, hvaða dýr voru
eitruð og hvaða dýr var í lagi að
borða, hvernig átti að kveikja eld
og smíða kofa. Þannig lærðum við
þeirra lifnaðarhætti.“
Voru foreldrar þínir aldrei
hrædd um ykkur? „Nei, aldrei.
Þegar við fluttum í frumskóginn
vissu þau að við yrðum að aðlagast
þeirra aðstæðum. En það sem þau
áttuðu sig ekki á er að börn læra
og þroskast eftir umhverfinu sem
þau alast upp í. Heilinn er innstilltur á ákveðið umhverfi. Í
frumskóginum stjórnaðist lífið
algjörlega af náttúrunni. Það var
ekkert rafmagn þannig að við
vöknuðum við sólarupprás klukkan sex á morgnana og fórum að
sofa klukkan sex á kvöldin þegar
sólin settist. Ég elskaði frumskóginn. Ég elskaði dýrin og náttúruna.
Ég var eins og innfædd og lærði
tungumálið.“

%NGIN FORTÅÈ ENGIN FRAMTÅÈ
Tíminn í frumskóginum leið mjög
hægt að sögn Sabine og oft ekki
mikið um að vera. „Frumskógarfólkið lifir bara fyrir líðandi
stundu. Í Fayu-menningunni er
engin fortíð og engin framtíð. Þau
lifa algjörlega í núinu. Þegar einhver deyr þá er nafn hans aldrei
aftur nefnt þegar sorgartímabilinu líkur vegna þess að þessi
manneskja er ekki lengur til. Þau
hafa enga hugmynd um framtíðina og það er aldrei hugsað um
morgundaginn. Það er aldrei ræktað fram í tímann eða veitt fyrir
morgundaginn. Þau taka bara það
sem þau þurfa fyrir einn dag.“
3PURNINGAR VAKNA
Þegar Sabine komst á unglingsaldur fóru alls kyns spurningar að

'ETUM VIÈ L¾RT EITTHVAÈ AF FRUMSKËGARFËLKINU
b*¹ Å VESTR¾NA HEIMINUM ER MIKIL TOGSTREITA MEÈAL FËLKS &ËLK SEM HEFUR
ALLT TIL ALLS ER ËHAMINGJUSAMT ÖUNGLYNT OG ¹ VIÈ GEÈR¾N VANDAM¹L AÈ STRÅÈA
¶ESSI VANDAM¹L ERU EKKI TIL MEÈAL &AYU ¾TTB¹LKSINS ¹ST¾ÈAN ER SÒ AÈ ÖAU
STYÈJA HVERT ANNAÈ OG STYRKJA ANDLEGA ¶AU ERU ALLTAF TIL STAÈAR FYRIR HVERT
ANNAÈ %F EINHVER ER SORGM¾DDUR Ö¹ ERU ALLIR SORGM¾DDIR ¶AÈ SEM ÁG
SAKNA MEST ER MIKILV¾GI VIN¹TTUNNAR %F ÁG ¹ VIN Å 0APÒA Ö¹ GET ÁG FARIÈ ¹
MORGUN OG BÒIÈ HJ¹ HONUM Å ¶ÕSKALANDI ÖARF ÁG AÈ HRINGJA Å VINI MÅNA OG
SPYRJA HVORT ÖAU HAFI TÅMA ¹ÈUR EN ÁG KEM Å HEIMSËKN ¶AÈ ER ¹KVEÈIN FJAR
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lifði ég í fyrsta sinn að ég væri
öðruvísi en þau. Þegar ég var 16
ára fór ég að velta fyrir mér hver
ég væri og hvaðan ég kæmi. Hvort
ég væri þýsk eða Fayu. Þegar ég
var 17 ára vildi ég fara aftur til
Þýskalands og mennta mig. Fyrir
mér var vestræni heimurinn paradís. Við systkinin ímynduðum
okkur alltaf að þar hlytu allir að
vera ógurlega hamingjusamir þar
sem allt var til alls.“

/FSAHR¾ÈSLA ¹ LESTARSTÎÈ
Bókin hefst þar sem Sabine er 17
ára gömul á lestarstöð í Þýskalandi og veit ekkert hvað hún á að
gera. Hún lýsir því vel hvernig
ofsahræðsla greip hana. Hún
kunni ekki að taka lest eða labba
yfir götu. Henni fannst hún óörugg, hún kunni að nota boga og ör
til að verjast hættunum og lögmálum náttúrunnar í frumskóginum,
en á miðri lestarstöð í Þýskalandi

hvernig átti að panta mat á veitingastað, hvernig átti að versla
o.s.frv. Þetta var skemmtilegur
tími en eftir tvö ár var ég farin að
sakna frumskógarins mjög.“ En
þegar Sabine var 18 ára komst
hún að því að hún væri ólétt sem
varð til þess að hún fór ekki aftur
til Papua. Hún var algjörlega týnd
í vestrænu samfélagi og saknaði
frumskógarins. „Ég var ekki undirbúin til að takast á við lífið í
þessu menningarsamfélagi og átti
lengi mjög erfitt.“

«LÅKIR HEIMAR
„Lífið í frumskóginum byggist á
hópnum. Lífið hér er byggt á einstaklingnum. Í okkar heimi er fólk
mjög fókuserað á eignir og hluti,
efnishyggja er ekki til í Fayumenningunni. Þar deilir fólk öllu.
Ég hafði lært að verja mig líkamlega en ekki andlega. Fayu-fólkið
talar stanslaust og leyndarmál eru
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Vestræni heimurinn er jafn
mikill frumskógur, þetta
er bara annars
konar frumskógur og ég
þurfti að læra
hvernig ég átti
að lifa af upp á
nýtt.
vakna og lífið var ekki eins einfalt
og áður. Hún gekk í skóla í öðru
þorpi og kom bara í frumskóginn
um helgar. „Þegar ég komst á unglingsaldur voru allir vinir mínir
giftir. Ættbálkafólkið skildi ekki af
hverju faðir minn gifti ekki mig og
systur mína, þeim fannst ég orðin
gömul. Á þessum tímapunkti upp-

var hún algjörlega varnarlaus.
„Ég fór í heimavistarskóla í
Sviss og var heppin að vera þar
með stelpum sem komu alls staðar að úr heiminum og þær hjálpuðu mér mikið. Ég var algjörlega
villt barn. Þær kenndu mér á siðmenninguna. Ég þurfti að læra
allt, hvernig á að nota síma,

ekki til og engar lygar, þau kunna
ekki að ljúga. Hugsunarhátturinn
er mjög opinn. Þau geta meitt
hvort annað líkamlega en ekki
andlega. Hérna ef einhver meiðist
þá er kominn sjúkrabíll, læknar
og fólk leggst á spítala. En þegar
fólk er sært á sálinni þá gerist
ekkert. Mér fannst eins og það

væri stöðugt andlegt stríð í gangi
og ég varð alltaf óöruggari. Það
tók mig langan tíma að skilja hugsunarháttinn.“
Það kom að því að Sabine brotnaði algjörlega niður og var um það
bil að gefast upp þegar hún áttaði
sig á því að hún hafði alist upp í
frumskógi þar sem hún þekkti
allar hætturnar og hvernig átti að
verjast þeim. Bókina skrifaði
Sabine til að skilja sjálfa sig betur.
Hún var að nálgast þrítugt en var
ennþá mjög óhamingjusöm. „Mér
fannst eins og ég væri ekki lifandi. Lífið leið áfram en ég var
bara að gera það sem ég þurfti til
að lifa af.“ Bókin fór beint í efsta
sæti metsölulistans í Þýskalandi
og hefur verið samfellt í tvö ár á
listanum. Fólk er greinilega forvitið um lífið í frumskóginum.

«LÅKIR MENNINGARHEIMAR
Sabine býr núna í München, hún á
fjögur börn og rekur eigið framleiðslufyrirtæki. Þó hún hafi átt
mjög erfitt með að aðlagast vestrænu samfélagi þá segist hún vera
hamingjusöm í dag. „Mér finnst
ég frjálsari vegna þess að ég er
ekki
efnishyggjumanneskja.
Þegar kemur að veraldlegum
eigum þá er ég með sama hugsunarhátt og frumskógarfólkið. Það
er frelsi fólgið í því að vera ekki
háður veraldlegum hlutum.“
Sabine varð mjög hissa þegar
fólk byrjaði að senda henni bréf
og sagðist skilja hvað hún hafði
gengið í gegnum. „Þetta var fólk
sem hafði flutt á milli menningarheima, hvort sem það var frá Austur-Þýskalandi til Vestur-Þýskalands eða lengra. Það er alltaf að
verða algengara í heiminum að
fólk flytji milli landa og menningarheima, þess vegna hefur orðið
til eitthvert nýtt ástand í heiminum, og nýjar kynslóðir af fólki
sem veit ekki hvaða heimi það tilheyrir. Skörunin milli ólíkra menningarheima hefur aldrei verið
meiri. Heimilið mitt verður alltaf
Papua, menningin mín verður alltaf Papua og fjölskyldan mín verður alltaf Fayu-ættbálkurinn. Ég
get ekki flutt aftur í frumskóginn
núna út af börnunum mínum en
mig langar að flytja aftur til Papua
þegar þau eru fullorðin. Þar er ég
afslöppuð. Ég er miklu öruggari í
frumskóginum, þegar ég fór þaðan
varð ég hrædd í fyrsta sinn á
ævinni.“ N
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Þegar lífið
er léttvín
Klukkan er níu að morgni þegar Jón Sigurður
Eyjólfsson kemur akandi í spænska þorpið Pesquera Del Duero. Eftir stutt stopp verður honum
ljóst að ekki verður hjá því komist að skilja bílinn eftir því lífið er léttvín í þessu fjögur hundruð manna þorpi.

Þ

að eru að minnsta
kosti 26 vínkjallarar
í þorpinu sem opnir
eru almenningi en
svo eru sennilega til
15 aðrir sem menn
hafa aðeins fyrir sig og sína,“
segir Pablos Martínez Sanz vert
meðan hann réttir blaðamanni
kaffibolla yfir barborðið. „Ef þú
ert ekki að drífa þig skal ég sýna

þér nokkra,“ bætir hann við.
„Fyrst verð ég að afgreiða vegavinnumennina sem koma til að fá
sér sopa í pásunni en svo getum
við farið.“
Skömmu síðar komu vegavinnumennirnir og skyndilega var
allt umhorfs líkt og á laugardagskvöldi því allir vildu þeir fá koníak, líkjör, bjór eða brennivatn, líkt
og Spánverjar kalla brennivínið
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sitt. „Svona, fáðu þér einn kaffilíkjör, hann er í boði hússins,“
sagði Pablos ákveðinn og hellti í
staup fyrir blaðamann sem er ekki
vanur að standa frammi fyrir
svona löguðu að morgni dags.

6ÅNKJALLARI MEÈ EINA VÅNFLÎSKU
Þegar vegavinnumenn hurfu aftur
til vinnu sinnar, glaðir í bragði, tók
María eiginkona Pablos við á barnum en vertinn tók lyklana að vínkjallara sínum og dró blaðamann
með sér þangað. „Það ber vel í
veiði í dag því hann Vicente er á
svæðinu,“ segir Pablos þegar
komið er að skemmu nokkurri í
jaðri þorpsins en þar fyrir utan
var pallbíllinn hans Vicente Recio
Martínez. Hann var inni í skemmunni að gæða sér á þurrskinku,
osti og rauðvíni meðan hann horfði
yfir ána Duero sem blasir við útum
skemmugluggann. Vincente tók
ekki annað í mál en að blaðamaður
bragðaði á víninu sem hann bruggar, svo ákveðið var að Pablos
myndi fyrst sýna blaðamanni kjallarann sinn en svo yrði farið að
sumbla í kjallaranum hjá Vicente.
Vínkjallarar þeirra félaga eru
eins konar hliðarherbergi í afar
löngum jarðgöngum sem eru við
þorpsjaðarinn. Vínkjallarinn hans
Pablos virtist afar fátæklegur við
fyrstu sýn þar sem ekki var nokkra
flösku þar að sjá. Þá teygir hann
sig inn í gat á veggnum og dregur
fram vínflösku og af svip hans sást
strax að þetta hlyti að vera afar
merkileg vínflaska. „Þessa ætla ég
annaðhvort að selja fyrir stórfé
eða þá að drekka hana í brúðkaupi
dóttur minnar eða eitthvert slík
tækifæri,“ segir Pablos meðan
hann höndlar flöskuna. Löngun
blaðamanns til að fá að smakka
vínið var slík að það hvarflaði að
honum að biðja um hönd dótturinnar. Þetta er vín af gerðinni Tinto
Pesquera frá árinu 1982; ein af
fyrstu flöskunum sem tappað var á
af þessari tegund sem í dag er sú
frægasta frá þessu svæði.

"RUGGARINN SÅK¹TI
Vicente hefur mettast og nú vil
hann bjóða upp á mjöð sinn. „Ég á
tveggja hektara vínakur og brugga
um fimm tonn á ári,“ segir Vicente
meðan hann leiðir gestina um
göngin að vínkjallaranum.
Þegar vínið er farið að verma
sál byrjar blaðamaður að spyrja
þennan glaðværa bruggara spjörunum úr um líf hans og hagi. „Ég
er sonur tónlistarkennara og ég
var ekki hár í loftinu þegar ég fór
víða um Spán að spila með lítilli
hljómsveit sem skipuð var nokkrum fjölskyldumeðlimum,“ segir
Vicente. „Ég lék á klarinett en var
einnig fær um að spila á önnur
hljóðfæri. Svo vann ég við ýmislegt en það er nú nokkuð síðan ég
komst á eftirlaun. Síðustu tuttugu
árin vann ég á bifreiðaverkstæði.“
Svo styttist í það að vegavinnumennirnir komi aftur á barinn
hans Pablos til að fá sér sopa svo
tappinn er settur í tunnuna áður
en Pablos fer til vinnu sinnar, Vicente til síns heima en blaðamaður
ákvað að fara á veitingastað til að
fá sér miðdegisverð. Honum var
gert ljóst að enginn veitingastaður
er í þorpinu og er það líklegast
einsdæmi á Spáni. Þá ákvað blaðamaður að kíkja í vínkjallarann
fræga; Tinto Pesquera.
6ÅNIÈ SEM *ULIO )GLESIAS M¾LIR MEÈ
Alejandro Fernandez var með
þeim fyrstu í Pesquera til að markaðssetja vín og nú á hann fjórar
vínverksmiðjur víða um Spán.
Þekktasta vörumerkið og jafnframt það elsta er Tinto Pesquera
en í augum fjölmargra er það
merki nátengt söngvaranum og
hjartaknúsaranum Julio Iglesias.
„Það eru margir sem halda því
fram að Julio sé meðlimur númer
eitt hjá Tinto Pesquera,“ segir
Elsa Martínez meðan hún leiðir
blaðamann úr verksmiðjunni og
inn í vínkjallarann. En vínkjallararnir virka þannig að eigendur
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hans safna meðlimum sem borga
gjöld gegn því að fá að drekka í
kjallaranum við hentug tækifæri.
Það er mikill heiður að fá að vera
meðlimur númer eitt og mikill
heiður fyrir eigendur vínkjallarans að hafa fræga og virta meðlimi. „Hið sanna er að Julio og
Alejandro eru góðir vinir og Julio
hefur hjálpað honum mikið með
markaðssetninguna.“ Bæjarbúar
sem blaðamaður spjallaði við
segja að oft fréttist af söngvaranum í þorpinu að bragða á brugginu
hans Alejandros.
Alejandro er nú á áttræðisaldri
en lætur ekki deigan síga. „Hann
er núna í Mexíkó þar sem hann
ætlar að setja á markað nýtt vín
sem á að vera tileinkað konum,
hann er alltaf á ferð og flugi,“
segir Elsa.

«LÅK ÎRLÎG BERNSKUVINA
Eftir heimsóknina í Tinto Pesquera
kemur blaðamaður við á barnum
hans Pablos og hittir þar fyrir Vicente sem hefur fengið sér miðdegisverð og síestu en situr nú brosandi með hvítvínsglas í hendi við
barborðið. „Já, svo þú fórst í Tinto
Pesquera,“ segir hann og verður
hugsi. „Ég skal segja þér það að
þegar Alejandro Fernandez var að
byrja í þessu basli kom hann til
mín og sagði „Jæja, Vicente vinur
minn, nú vil ég að þú komir með
mér í alvöru vínframleiðslu.“ Ég
sagði honum hins vegar að ég hefði
hvorki fjármagn né tækifæri til að
standa í því. „Ég á enga peninga
heldur en ég ætla samt að fara útí
þetta,” sagði Alejandro. Og nú í
dag er hann forríkur, á fjórar verksmiðjur og er í Mexíkó að markaðssetja nýja víntegund meðan ég
hef mín eftirlaun og sel einstaka
lítra til vina og vandamanna.“
Þó saga þessara bernskuvina
séu nokkuð ólík er það blaðamanni
til efs að örlög Vicente séu nokkuð
verri. Í það minnsta má Alejandro
vera afar hamingjusamur ef hann
á að slá Vicente við. N
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breytingarnar sem Bond gengur í
gegnum nú hafi verið tímabærar.
„Ég held að Bond hafi alltaf verið
að þróast og breytast í takt við
síbreytilega heimsmynd og framþróun í kvikmyndagerð. Myndirnar hafa samt allar lagað sig að
heimi Bonds, þó þær séu misjafnar, og ég hef það á tilfinningunni
að við höfum með þessari mynd
færst nær upprunanum. Þetta er
ekta Bond og það er allt til staðar
en harkan er af gamla skólanum.
Græjunum hefur fækkað þó hann
sé auðvitað með eitthvað af dóti
en við vildum frekar láta hann
drepa með höndunum. Það gerir
hann miklu hættulegri að mínu
mati.“

-!$3 -)++%,3%. +AFAÈI OFAN Å S¹LARFYLGSNIN TIL ÖESS AÈ FINNA SAMSVÎRUN VIÈ ,E #HIFFRE OG ÕKTI SVO Ö¾TTI Å FARI SÅNU UPP EN SEGIST
ANNARS EKKERT EIGA SAMEIGINLEGT MEÈ ILLMENNINU

Sækist ekki eftir
heimsyfirráðum
Danski leikarinn Mads Mikkelsen hefur notið mikilla vinsælda í heimalandi sínu undanfarin ár en gerir nú sjálfum James Bond lífið leitt í Casino
Royale sem skúrkurinn Le Chiffre. Þórarinn Þórarinsson hitti leikarann
í Stokkhólmi og ræddi við hann um Bond, hugsanlega heimsfrægð og
draumalandið Ísland.

E

r þér sama þótt ég
reyki?“ spyr Mikkelsen og kveikir sér í
filterslausri danski
sígarettu um leið og
hann byrjar vonlausa
leit að öskubakka í hótelherberginu. Hann endar með hálftóma
vatnsflösku, slær öskuna ofan í
hana og spyr Íslendinginn hvort
hann vilji að viðtalið fari fram á
dönsku. Eftir stutt orðaskipti á
ryðgaðri
menntaskóladönsku
blaðamanns verður enskan ofan
á.
„Fólk á Íslandi sem er eldra en
þú, kannski komið yfir fimmtugt,
talar það ekki örugglega betri
dönsku en þú?“ spyr Mikkelesen
og þjóðernisvitund hans virðist
síður en svo særð. „Þetta er í góðu
lagi. Eigum við ekki að drífa í
þessu svo ég komist í hádegismat?“ spyr hann svo danskur og
ligeglad fram í fingurgóma.

&ER ALDREI FR¹ $ANMÎRKU
„Ég hef verið heppinn í gegnum
tíðina og fengið tækifæri til að
leika mörg og fjölbreytt hlutverk í
dönskum bíómyndum og stundum
koma upp tækifæri eins og þetta,“
segir Mikkelsen og gerir ekki
mikið úr því að honum hafi boðist
lykilhlutverk í jafn stórri mynd og
Casino Royale. „Það er í sjálfu sér
ekki mikill munur á þessu og öðru
sem ég hef gert. Ég las handritið
og leist vel á það og sló því til.“
Það er þó vitaskuld ekkert smá-

mál að leika í James Bond-mynd
enda hefur myndaflokkurinn notið
gríðarlegra vinsælda í 44 ár. Mikkelsen lætur þetta síður en svo
stíga sér til höfuðs og hefur ekki
augastað á Hollywood. „Ég mun
pottþétt alltaf gera myndir í Danmörku. Ég bý þar með fjölskyldunni minni, danska er tungumálið
mitt og þar segjum við sögur úr
umhverfi sem ég þekki. Ég mun
alltaf búa þar en ef eitthvað annað
kemur upp og ég get stokkið frá til
að vinna þá er það bara gaman og
ég mun auðvitað gera það.“

«LST UPP VIÈ "OND
Casino Royale er ekki fyrsta stóra
stúdíómyndin sem Mikkelsen
leikur í en hann lét til dæmis til
sín taka í King Arthur ásamt þeim
Clive Owen og Keira Knightley.
„Ég vona samt að Casino Royale
verði stærsta myndin sem ég hef
leikið í, í það minnsta þegar
kemur að aðsókn. Annars er þetta
alltaf sama vinnan óháð því
hversu mikið er í myndirnar lagt.
Stóri munurinn liggur í fjöldanum sem vinnur í kringum mann.
Við tökur á Casino Royale voru
alltaf 400 manns á þönum í kringum mann. Í dönskum myndum er
þetta ekki nema svona tuttugu
manns.“
Mikkelsen ólst vitaskuld upp
við Bond-myndirnar heima í Danmörku og telur sig hiklaust til
aðdáenda njósnarans. „Ég var
Bond-aðdáandi eins og allir aðrir

þegar ég var krakki. Ég er samt
enginn Bond-sérfræðingur en ég
hef séð flestar myndirnar. Þetta er
samt öðruvísi þegar maður er
barn. Þá horfir maður bara á
myndirnar og lifir sig inn í þær.
Nú hef ég hins vegar stigið alla
leið inn í þennan heim.“

.ÕR "OND Å BREYTTUM HEIMI
Casino Royale fer með James
Bond á nýjar slóðir og þykir um
margt frábrugðin þeim 20 myndum um njósnarann sem eru að
baki. Handrit myndarinnar byggir
á fyrstu skáldsögu Ians Flemming
um Bond og er því einhvers konar
forleikur að myndabálknum. Hér
kemur Bond fram ungur og
reynslulítill, nýbúinn að vinna sér
inn nafnbótina 007 og öðlast um
leið leyfi til að drepa.
„Myndin er öðruvísi. Bond er
öðruvísi en við höfum átt að venjast og skúrkurinn minn, Le Chiffre, er líka öðruvísi. James Bond
er undir mikilli pressu í Casino
Royale og það gerir hann hættulegan. Ég er maður undir enn
meiri þrýstingi og það gerir mig
jafnvel hættulegri,“ segir Mikkelsen. „Myndin er að þessu leyti
mannlegri en hinar. Áhættuatriðin
eru raunverulegri, slagsmálin
harkalegri og myndin því ef til
vill jarðbundnari. Þetta er samt
ekta Bond og við erum enn með
hraðskreiða bíla, flottar gellur og
fyndin tilsvör.“
Mikkelsen segist telja að

3KÒRKUR NÕRRA TÅMA
Þegar talið berst að skúrkinum Le
Chiffre bendir Mikkelsen á að
áhorfendur ættu að geta séð samtímann speglast í honum. „Ég er
hvorki brjálaður vísindamaður né
að reyna að leggja undir mig heiminn. Ég er bara alþjóðlegur kaupsýslumaður sem er í þessu fyrir
peningana. Þetta er manngerð
sem við þekkjum flest vel og
sjáum um þessar mundir.“
Mikkelsen reyndi að finna eitthvað í fari sínu sem gæti hjálpað
honum að nálgast Le Chiffre. „Ég
leitaði að þáttum í eðli mínu sem
gætu átt við Le Chiffre. Það gat
verið eitthvað smávægilegt sem
ég magnaði upp og fór með það út
í öfgar. Við erum þó alls ekki líkir
og Le Chiffre býr ekki yfir öllum
þeim tilfinningum sem bærast
innra með mér. Ég er til dæmis
kaldhæðinn en það er Le Chiffre
alls ekki. Hann er mjög blátt
áfram.“
Mikkelsen sá ekki ástæðu til að
lesa frumtexta Ians Flemming
þegar hann bjó sig undir hlutverkið. „Nei, ég las bókina ekki en mun
gera það síðar. Ég sá ekki tilganginn með því. Við leikararnir vorum
að vinna úr þessu tiltekna handriti
með leikstjóranum og það er alls
ekki sami textinn og í bókinni.
Lestur hennar hefði bara ruglað
mig í ríminu. Le Chiffre er, minnir
mig, Alsírbúi í skáldsögunni en
minn er landlaus. Það veit enginn
hvaðan hann er. Hann er Dani,“
segir Mikkelsen og hlær. „Hann er
í það minnsta með danskan
hreim.“
#RAIG ER FÅNN "OND
Mikkelsen ber hinum nýja Bond,
Daniel Craig, vel söguna. „Hann
er mjög góður leikari, það var gott
að vinna með honum og við hjálpuðumst að við að láta senurnar
okkar ganga upp. Þannig eiga leikarar að vinna. Hann á eftir að
verða risastór stjarna núna en það
er ekkert stjörnulegt við hann.
Hann er fyrst og fremst góður
leikari og leggur mikið upp úr því.
Hann er eins og stjörnur ættu að
vera.“
Mikkelsen heldur áfram og
segir þennan nýja Bond sem birtist í Casino Royale henta Craig
vel. „Daniel er hörkulegur en samt
mjög ljúfur um leið. Hann talar
fágaða ensku, eiginlega eins og
Roger Moore þannig að hann er
blanda af hörkutóli og aristókrata.
Mér fannst líka eitthvað notalegt
við að sitja andspænis honum í
atriði þar sem við spilum póker og
vita að á móti mér sæti maður sem
gæti drepið mig. Með höndunum,
gaffli eða hverju sem er. Styrkur
þessa Bonds felst ekki síst í því að
þessi ógn fylgir honum. Hann þarf
ekki á græjunum að halda.“
(EILLAÈIST AF ¥SLANDI
Mikkelsen dvaldi á Íslandi í tvo
mánuði þegar hann lék í Vild spor
fyrir nokkrum árum og heillaðist
af landi og þjóð eins og svo margri
aðrir. „Ég get í fullri einlægni sagt
að Íslands er fallegasti staður sem
ég hef komið til. Ég hef ekki komið
aftur en er alltaf á leiðinni og við
höfum oft rætt það í fjölskyldunni
að fara til Íslands og dvelja þar
lengi. Ísland er töfrandi staður og
svo fallegt og fjölbreytt þó það sé
lítið. Fólkið er líka gestrisið og
vingjarnlegt. Þið eruð mjög sjálfsörugg og stolt í besta skilningi
þeirra orða. Þegar maður hefur
þetta stolt verður maður hlýr og
tekur fólki opnum örmum. Þeir
sem óttast eitthvað loka hins vegar
að sér. Ísland er besta land sem ég
hef komið til á ævinni.“ N
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FREE DAGAR
Allar vörur án VSK!
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060606 - CD
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2.199
1.760
Please Don’t Hate Me
Lay Low
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1.839

Fast & The Furious
Tokyo Drift DVD

Rúv Tops
Sniglabandið
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1.760
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1.760

Bara ef þú kemur með
Bríet Sunna

LALALA
Hildur Vala
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Justin Timberlake
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1.839

2.299
1.839

4.999
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Da Vinci Code 2 Disk
DVD

Desperate
Housewifes 2 DVD

Mission Impossible 3
DVD

Við fellum niður VSK af öllum vörum.
Tónlist, tölvuleikjum og DVD myndum.
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4.799

Battleﬁeld 2142
PC

Fifa 07
PS2
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Ríkisjóður fær virðisaukaskatt af sölunni en Skífan veitir afslátt sem því nemur.
VSK afsláttur gildir ekki með öðrum tilboðum
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ËLÅKLEGUSTU STÎÈUM

Leitar tilgangs á kengúrupriki
Meistari meistaranna í Guinness-metum er á leið til landsins. Hann hyggst reyna að slá met í að „húla“ með risagjörð í Smáralindinni nú á næstunni. Ashrita Furman frá New York er handhafi 39 heimsmeta. Í samtali við Jakob Bjarnar Grétarsson segir
hann meðal annars hættulegasta metið líklega þegar hann hoppaði á kengúrupriki á botni Amazon-fljóts.

É

g hef verið gagntekinn af Guinnessmetum allt frá því
ég var barn. Kannski
af því ég er fæddur
fjórum dögum eftir
að hugmyndin að Heimsmetabók
Guinness kom til,” segir meistari
meistaranna, hinn ótrúlegi Ashrita
Furman frá New York, í samtali
við Fréttablaðið.
Ashrita er sá sem hefur slegið
flest Guinness-met allra og er
handhafi 39 slíkra. Flest hver lýsa
ótrúlegri hugkvæmni, seiglu, þolgæði og dirfsku. Hann er væntanlegur til landsins eftir tæpa viku í
tilefni útkomu Heimsmetabókar
Guinness árið 2007. Það er Edda
útgáfa sem stendur að komu
Ashrita og Rakel Pálsdóttir lýsir
manninum sem stórkostlegum.
„Hann kemur hinn 8. þessa
mánaðar en næsta dag er Guinness-dagurinn. Ashrita mun gera
tilraun til heimsmets í Smáralindinni en þá ætlar hann að húla í eina
mínútu með risahúlahring. Með í
för verður dómari frá Guinness
svo hægt sé að staðfesta metið,“
segir Rakel, sem vart getur beðið
þess að berja þessa merkilegu
„skringiskrúfu“, sem hún kallar
svo, augum.

dæmis að til klukkan fjögur í eldhúsi mínu við að reyna að láta egg
standa upp á endann.“

(VAR ER MJËLKURFLASKAN

&YRSTA METTILRAUNIN ¹ ¥SLANDI

Ashrita hefur ekki meitt

„Svo man ég líka þegar Bobby
Fischer tefldi gegn Spasski,“
segir Ashrita en ekkert er viðtal
við útlending öðruvísi en krefja
hann svara um hvað hann viti um
Ísland. Ekki er komið að tómum
kofanum hjá methafanum mikla.
„Mér finnst eftirtektarvert
hvernig jarðhitasvæði eru nýtt og
mér fannst verulega notalegt að
fara í Bláa lónið. Ég veit að
víkingarnir numu Ísland á
sínum tíma en vinir mínir
segja mér að landsmenn
eigi ekki síður ættir að
rekja til Írlands. Og
vegna stöðu landsins svo
norðarlega er munur á degi
að vetri og sumri mikill. Ég
man að eitt sinn á Íslandi
vakti ég alla nóttina, talaði við
vin minn og beið myrkurs. Ég
hlakka til þess að koma á ný.
En þetta verður í fyrsta skipti
sem ég reyni við met á Íslandi,“
segir Ashrita. N

(EIMSMET Å  LÎNDUM

Ég æfi mig
um helgar og
að kvöldlagi. Í
gærkvöldi var
ég til dæmis
að til klukkan fjögur í
eldhúsi mínu
við að reyna
að láta egg
standa upp á
endann.

0ÅRANAFISKAR Å N¾STA N¹GRENNI

Og engum orðum er aukið að met
Ashrita eru mögnuð og furðuleg.
„Stoltastur er ég af metinu að
eiga flest metin,“ segir Ashrita
sem stal því meti frá einum stofnanda Guinness-bókarinnar, Norris
Mcwhirther.
Ashrita, sem er framkvæmdastjóri heilsubúðar í New York,
segir að líklega sé hættulegasta
met hans það þegar hann hoppaði á
kengúrupriki í þrjá klukkutíma og
fjörutíu mínútur. Sem kannski
væri ekki í frásögur færandi nema
af því að það gerði hann á botni
Amazon-fljóts.
„Og í næsta nágrenni, í tuttugu
metra fjarlægð, voru píranafiskar
á sveimi,“ segir Ashira.
Á síðasta ári sló Ashrita margvísleg met í öllum heimsálfunum.
Methafinn er ókvæntur og barnlaus – kannski eins gott því sjálfur
slær Ashrita á létta strengi og
heldur því fram að sjálfur sé hann
barn. Og metin slær hann eitt af
öðru í frístundum sínum.
„Ég æfi mig um helgar og að
kvöldlagi. Í gærkvöldi var ég til

Ekki er úr vegi að spyrja hvaða
menntunar
Guinness-methafi
Guinness-methafa búi að en
Ashrita segist hafa hætt í Columbia-háskóla til að leita að tilgangi lífsins – hvorki meira né
minna. Og svo virðist sem hann
hafi fundið tilgang lífsins í kengúruprikinu sem hefur sjaldan
verið fjarri góðu gamni þegar
Ashrita er annars vegar.
„Eitt sinn var ég að hoppa
„hröðustu míluna“ (sem er
þekkt hugtak í Guinness-fræðum) í Antarktíku og þá fraus
gormurinn fastur. Sem betur
fer var ég með varaprik. Til
Antarktíku komst ég ókeypis með argentínskri herflutningaflugvél. Ég hef
slegið heimsmet í meira en
25 löndum. Mest gaman er
að slá met á þekktum stöðum á borð við pýramídana,
Eiffel-turninn, Kínamúrinn og svo framvegis.“
Ashrita reynir að halda
sér í formi með reglulegri
líkamsrækt, skokkar, lyftir lóðum og gerir magaæfingar þar til kviðvöðvarnir eru við að slitna.

sig við mettilraunir en gantast
með að menn hafi velt fyrir sér
hvort ekki séu einhverjar lausar
skrúfur eftir kollhnísamet sem
hann setti fyrir mörgum árum.
Þrátt fyrir að æfingarnar og líkamsræktin telji skiptir hugleiðsla
hann mestu máli. „Ég er ekki
íþróttamaður að upplagi en með
hugleiðslu get ég farið lengra en
fyrir fram hefði mátt ætla. Og
það er ekki síst tilgangurinn
með þessu öllu: Að vekja
athygli fólks á því að það getur
farið lengra en það heldur.“
Ashrita hefur komið til Íslands
nokkrum sinnum og segist kunna
afskaplega vel við land og þjóð.
Og þar segir hann undarlegustu
atvik hafa hent sig. Fyrir mörgum
árum, þegar hann hafði nýlega
slegið met fyrir lengstu göngu með
mjólkurflösku á höfðinu, var hann
á göngu í Reykjavík. Niðursokkinn
í samræður við vin sinn rakst hann
á konu nokkra með þeim afleiðingum að hún datt í götuna.
„Ég var alveg miður mín og
baðst þráfaldlega afsökunar. Og
þegar ég var að hjálpa henni á
fætur spurði hún mig: Hvar er
mjólkurflaskan?“
Methafinn segist dást að Íslandi
og Íslendingum fyrir það að reka
ekki her og segist muna sögulegan
fund Mikhaíl Gorbatsjov og Ronald Regan.
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9RKJA UM HVAL OG VEIÈAR
!FDR¹TTARLAUS LÕSIR "UBBI YFIR ÖVÅ AÈ SJ¹VARÒTVEGSR¹È
HERRA SÁ PËLITÅSKT BLINDUR EÈA FORHEIMSKUR 3IGURÈUR
(ELGI BIÈUR UM FYRIR HÎND VEIÈISAMFÁLAGSINS GRIÈ
FYRIR GR¾NUM FRIÈ EN 4ËMAS (ANN SYNGUR UM ÖAÈ
ÖEGAR HVALUR VEIÈIR MANN EN EKKI ÎFUGT

þeim gírnum að þetta sé villimennska?“ spyr Bubbi. Og heldur
áfram:
„Þetta sýnir forheimsku ráðamanna í þjóðfélaginu að þeir skuli
ekki einu sinni sjá að þetta er meiri
skaði en hagur. Þjóðarrembingur
er allt í lagi svo lengi sem hann
skaðar ekki þjóðina. Við drepum
bara hvalinn af því að við getum
það og megum það. Blessaður sjávarútvegsráðherrann, ef ég væri
hann myndi ég bara stunda gúbbífiskarækt. Hann fær örugglega
meira út úr því,“ segir Bubbi.
Einar K. Guðfinnsson fær það
óþvegið hjá konungi rokksins:
„Maður sem lifir og hrærist í
pólitík hlýtur að vera pólitískt
blindur eða bara mjög heimskur
að taka þessa ákvörðun.“
Sjálfum segist Bubba vera skítsama hvort hvalir séu drepnir eða
ekki. Allt fari það eftir því hvort
veiðarnar skaði þjóðina eður ei.
Aðspurður hvort hann hafi verið
beðinn um að syngja lagið sitt á
nýjan leik, segir hann svo ekki
vera. Lagið hafi aldrei verið annað
en spurning sem varpað var fram.
Ekki ádeila á hvalveiðar sem slíkar. Textinn fer hér með og lesanda
látið eftir að velta fyrir sér hvort
hér sé um áróður að ræða eða ekki.
Afstaða höfundar liggur fyrir.

%R NAUÈSYNLEGT AÈ SKJËTA Ö¹
(Brot)
Í dögun sefur spegill hafsins,
kjölur býr til sár
Skutullinn býður komu hvalsins,
klýfur loftið kaldur nár.
Dauðann mun hann líta, því augu
hans þrá að sjá
Hvort hafið sé jafn fallegt og
fjöllin jafn tignarleg, ísröndin
jafn blá.
Hvað heldur þú, er nauðsynlegt
að skjóta þá?
Hvað heldur þú, er nauðsynlegt
að skjóta þá?
Seðlar stjórna lífinu auma hvíslar brotin rödd
Hvur trúir á drauma, trúir á
draumsins heimsku rödd?
Þegar sólin kyssir fjöllin, þú sérð
þá koma inn
Við síðuna liggja tröllin og í rákinni brotinn spegillinn.

Sungið um hvalinn
og hvalveiðar
Umræðunni um hvalveiðar Íslendinga er hvergi
nærri lokið. Maður saknar þess oft að listamenn
láta ekki í sér heyra um álitaefni samtímans. En
þegar hvalveiðar eru annars vegar kemur hið
gagnstæða í ljós, en um þetta fyrirbæri hafa þeir
Bubbi Morthens, Helgi Björns og Tómas Tómasson Stuðmaður sungið af lífi og sál.

Árgerð 2007

FRUMSÝNING
helgina 4.-5. nóvember

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

F

réttablaðið talaði við
nokkra listamenn sem
hafa nálgast þetta álitaefni með sínum hætti. Í
þeim þremur dæmum
þar sem sungið er um
hval og hvalveiðar er að finna
bæði skoðanir með og á móti. Í
mergjaðasta bragnum, Jón var
kræfur karl og hraustur, er reyndar engin sérstök afstaða tekin til
þess hvernig hátta beri veiðum.
Heldur lagt út af sögu sem finna
má í Gamla testamentinu um
Jónas í hvalnum: „Þar var fyrir
gamall hvalur, gráðugur og stór.
Og Jón í gegnum kok hans alveg
ofan í maga fór.“

(EIMSKA OG ÖJËÈARREMBINGUR
Enginn þarf að velkjast í vafa um
afstöðu Bubba Morthens þegar
hvalveiðarnar eru annars vegar.
„Í dögun sefur spegill hafsins,
kjölur býr til sár. Skutullinn býður
komu hvalsins, klýfur loftið kaldur nár.“ Svona hljóma upphafsorð
lagsins Er nauðsynlegt að skjóta
þá? sem Bubbi gerði vinsælt árið
1987. Var það að finna í mynd Friðriks Þórs, Skytturnar, sem fjallaði
um tvo hvalveiðimenn sem komust í hann krappan í Reykjavík.
Bubbi er afdráttarlaus að vanda
í samtali við Fréttablaðið. Segir
það ekkert annað en forheimsku
að Íslendingar séu að hefja hvalveiðar á nýjan leik.
„Málið er að mínusinn er stærri
en plúsinn. Þetta er ofsalega einfalt. Jú, jú, ef menn vilja drepa
hval þá drepa þeir hval. En hver
er akkur þjóðarinnar í að drepa
hval þegar samfélag þjóðanna er í

&IRRTIR GR¾NFRIÈUNGAR
„Ef grænir friðarspillar ei gerðu
að okkur hríð.“
„Þeir ættleiða hvali, þeir
ofsækja mig/ og ekkert á jörðu
fær heift þeirra hamið,“ söng
Helgi Björnsson árið 1991 þegar
landslið poppara kom saman og
hljóðritaði lagið Undir regnboganum.
Lagið er eftir Magnús Þór Sigmundsson en textinn eftir Sigurð
Helga Guðjónsson lögmann, sem
ofbauð framferði Grænfriðunga á
norðurhjara veraldar.
„Ég hafði verið á ferðalagi um
Grænland og sá hvernig hvalveiðibannið hafði bitnað á samfélaginu
þarna. Atvinnuleysi hafði stóraukist með tilheyrandi samfélagsplágum, til dæmis hafði sjálfsmorðstíðni ungra grænlenskra manna
hækkað mjög. Það var sorglegt að
horfa upp á þetta,“ segir Sigurður.
Þegar heim frá Grænlandi var
komið settist hann niður og samdi
textann við Undir regnbogann.
„Þar deili ég á hvernig firrt
borgarbörn hafa hópast saman í
samtök á borð við Greenpeace og
hlutast til um örlög fólks eins og
þarna á Grænlandi. Þetta snýst
nefnilega ekki um náttúruvernd
hjá þessu fólki, því finnst hvalir
bara sæt dýr sem sé ljótt að
drepa.“
Sigurður fór með textann til
Magnúsar Þórs sem samdi lagið.
Helgi Björnsson var fenginn til að
syngja og fjöldi landsþekktra tónlistarmanna tók þátt í hljóðritun
lagsins, þar á meðal Tómas Tómasson bassaleikari, Birgir Baldursson trymbill, Jóhann Helgason og
Hilmar Örn Hilmarsson, sem
útsetti lagið.
„Hann breytti þessu litla húsi í
heila dómkirkju. Eftir á að hyggja
tók ég því að þetta litla ljóð er í
rauninni sálmur. Ég fæ ennþá
stefgjöld fyrir lagið því það er
ekki óalgengt að það sé sungið
þegar sjómenn eru lagðir til hinstu
hvílu.“
Sigurði Helga finnst full ástæða
til að láta Undir regnboganum

hljóma aftur í útvarpinu nú þegar
Íslendingar eru teknir til við að
veiða hval að nýju. „Það eru svo
margir þarna úti sem vita ekki um
hvað málið snýst. Eru bara á móti
hvalveiðum bara til að vera á móti
en finnst ekkert að því að éta
kjúkling sem hefur verið alinn við
ömurlegar aðstæður. Það er slík
firring sem ég vildi sporna gegn
með laginu.“

5NDIR REGNBOGANUM
(Brot)
Yst í norðri
eru nætur bjartar um sumarmál.
En nú ríkir vetur og nístingskuldi
svo næðir í okkar sál.
Þeir ættleiða hvali, þeir ofsækja
mig
og ekkert á jörðu fær heift þeirra
hamið.
Því ber ég nú í huga mér harm
og hjartað sundur kramið
Hér höfum við lifað og háð okkar
stríð,
harðsótt var lífsbjörg sem mótaði þjóð.
Náttúran sjálf hún samdi okkar
kjör
með sáttmálans innsigli roðið í
blóð
Svona hefur það verið
og væri um alla tíð
ef grænir friðarspillar
ei gerðu að okkur hríð
Ég bið minnar auðmjúku bænar:
Eilífi andi gefðu okkur grið fyrir
grænum frið.
(VALUR VEIÈIR MANN

Á öldungis frábærum tónleikum
Þursaflokksins í Þjóðleikhúsinu
árið 1980 kom fram eins konar
deild innan flokksins sem flutti
pönkað lag við texta eftir Jónas
Árnason: Jón var kræfur karl og
hraustur. Fyrir pönkdeild Þursaflokksins fór Tómas Tómasson
bassaleikari sem kyrjaði þennan
texta af miklum móð og skaut jafnframt inn hugleiðingu eftir séra
Árelíus Níelsson.
„Það var til annað lag við þennan texta, að ég held erlent, en ég
skrifaði nú þetta pönklag á sjálfan
mig,“ segir Tómas.
Hann kímir þegar hann er
spurður um hvort þessi söngur
geti talist innlegg í hvalveiðimálin
öll. „Þarna er náttúrlega hvalur að
veiða mann en ekki öfugt. Þetta er
andlag í rauninni. Og svo óheppinn
er hvalurinn að mannófétið slapp
út aftur.“
Tómas segir þetta skemmtilegan texta og í honum sé góð hrynjandi sem hentar vel til söngs.
Sjálfur hefur Tómas engar sérstakar meiningar í tengslum við
hvalveiðarnar. Segist vera lítið
gefinn fyrir hvalkjötið sjálfur.
„Ég hef svo sem ekkert á móti
því að aðrir narti í þetta. En er
ekki viss um að mjög sniðugt sé
að fara að veiða þetta aftur – allir
á móti okkur og þetta gæti orðið
dýrt áróðursstríð. En ég hef ekkert á móti því í prinsippinu að
hvalur sé veiddur frekar en að
slátrað sé nauti eða lambi. Held
samt að betur væri heima setið.“

*ËN VAR KR¾FUR KARL OG HRAUSTUR
(Brot)
Og þegar Jón á sjónum hafði
hamast ár og síð,
hann útbyrðis á hausinn stakkst í
stormasamri tíð,
og þar var fyrir gamall hvalur
gráðugur og stór,
og Jón í gegnum kok hans alveg
oní magann fór.
Jón var kræfur karl og hraustur.
Sigldi um hafið út og austur.
Jón var kræfur karl og hraustur.
Hann var sjómaður í húð og hár.
Talað:
Já, kæri sonur, hafið býr yfir
hundrað hættum,
en mundu að pabbi þinn, flytur
þér hljóða bæn
yfir sæinn … 1, 2, 1, 2, 3, 4
Og hvalurinn í burtu synti með
sinn morgunverð,
og stefnu tók á ballarhaf á 15
mílna ferð,
en Jón til baka aftur ruddist út úr
gini hans,
og þakkaði fyrir samveruna og
sagði „farvel Frans“.
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NÝJASTI

SINGSTAR

Mér finnst ég hafa
verið í óþarflega
miklu stuði á síðum
blaðanna
undanfarnar vikur og
finnst nú vera kominn tími á gott
tuð.
Ég hef nú ávallt
reynt að tileinka mér
jákvætt hugarfar og
brosi iðulega breiðu brosi framan í heiminn. Suma daga er þó
ekki annað hægt en fleygja Pollýönnu öfugri út um dyrnar og
tæma úr koppnum á eftir henni.
Flestir þeir sem setið hafa
með mér í bíl fara ekki varhluta
af því að ég er nú hreint engin
Pollýanna þegar kemur að

umferðinni. Enda er umferðarmenningin á Íslandi, gatnaskipulag og vegaframkvæmdir efst á
lista mínum yfir þau atriði sem
ég algjörlega hata. Fast á hæla
umferðarfýlunnar kemur svo
morgunfýlan. Mér finnst fáránlegt og ómanneskjulegt að skikka
mann til að hefja vinnu eða önnur
störf fyrir klukkan ellefu á daginn. Væri ég teiknimyndafígúra,
væri þrumuský yfir mér með
eldingum og tilheyrandi fyrstu
tvo þrjá tímana af deginum.
Tölvur eru síðan eitthvað sem
endanlega gera út af við mig.
Tölvuforrit sem vinna hægar en
ég, frjósa svo og fleygja í mig
villumeldingum eru minn versti
óvinur og geta eyðilagt fyrir mér

heilu dagana. Fólk sem segir mér
svo að opna og loka kerfinu eða
endurræsa tölvuna við slíkar
aðstæður snertir á afar fúla og
hreint brjálaða taug.
En umfram allt annað sem
ömurlegt er, verra en það versta
sem þið getið ímyndað ykkur,
toppurinn á því sem viðbjóður
telst og ég gjörsamlega hata af
öllum líkama og hreinni sál, er
lagið Just The Way You Are með
Billy Joel. En það lag hratt einmitt þessum ágæta pistli af stað.
En fyrir utan allt þetta þá er
ég ljúf sem lamb. Mikið vona ég
að þið eigið yndislega helgi, að
því gefnu að þið þvælist ekki
fyrir mér í umferðinni eða eruð
Billy Joel.

N 0ONDUS
(MMM FJËRAR VIKUR
AF ¾FINGUM OG ENN
ERU ENGAR ¾ÈAR FARNAR
AÈ SJ¹ST

%FTIR &RODE °VERLI

(A

3VONA EINS OG HANN 3TINNI
STERË (ANDLEGGURINN ¹ HON
UM ER SVO ÖAKINN AF ¾ÈUM
AÈ HANN LÅTUR ÒT EINS OG STËRT
VEGAKORT

¶ETTA ER NÒ
"ÅDDU ÁG SÁ
FREKAR SORGLEGT EINA ÎRÖUNNA
BL¹A ¾È LENGST
Å AUGNABLIK
INNI Å ÖESSARI
INU
HVÅTU HVEITI
BOLLU
ÖINNI

N 'ELGJAN
(ÁR ER RÎNTGEN
MYNDIN OKKAR 
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(VAÈ SÁRÈU
PABBI
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PAKKANUM

¡G GET EKKI
VERIÈ VISS 

%N MIÈAÈ VIÈ
ÖESSA MYND HELD
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N (ANDAN VIÈ HORNIÈ
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R
HVE R!
U
VINN

30 klassísk lög með ﬂytjendum
á borð við Marvin Gaye
John Lennon, U2, David Bowie,
Tom Jones, Madonna og ﬂeiri.

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

¶ETTA ER FR¹B¾RT ÁG HEF
ALDREI LITIÈ BETUR ÒT ¡G ¾TLA
AÈ F¹ SPEGILINN

N +JÎLTURAKKAR
(VAÈ ER D¹DÕR AÈ
GERA Å GARÈINUM
OKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

TLI ÖAÈ SÁ EKKI Å
F¾ÈULEIT

(EY ÖÒ
ÖARNA

N "ARNAL¹N
$ËTTIR MÅN
ER TÕND

(EY ÖÒ ÖARNA ALLT SEM ER
UNDIR TRÁNU ER MITT

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

¡G HRINGI Å
ÎRYGGISVERÈI

(AFÈU ENGAR ¹HYGGJUR VIÈ FINNUM
HANA STRAX SVO FRAMARLEGA SEM HÒN
ER ENN INNI Å BÒÈINNI

%F HÒN ER ENN
INNI Å BÒÈ

LD 2
Ö
S
Í
SJÁÐU MYNDIN

SPILAÐU LEIKINN

2.299
Eftirlætishetjurnar eru mættar til
leiks á ný. Manni, Lúlli, Dýri og Skrotta
þurfa að flýja úr dalnum til að komast
hjá vandræðum, en vandræðin láta
auðvitað ekki á sér standa á ferðalaginu. Það hitnar svo sannarlega í
kolunum hjá þessum bráðskemmtilega
hópi á meðan hitastigið
í umhverfinu hækkar stöðugt.

PS2

2.999
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Höll ævintýranna

!

kl. 20.00
Sýningin Uncertain States of
America verður opnuð í Listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsi.
Rúmlega fjörutíu af fremstu
samtímalistamönnum Bandaríkjanna eiga verk á sýningunni.
Listamaðurinn Mika Tajima
fremur gjörning á opnuninni.

MENNING FRETTABLADIDIS

.µ*!2 "+52
Metsölubókin Á ég
að gæta
systur
minnar?
eftir Jodi
Picoult
segir á
áhrifamikinn hátt frá
fjölskyldu
sem glíma
þarf við
langvinn
veikindi. Systirin Anna er ekki
veik en hún gæti allt eins verið
það því frá þrettán ára aldri
hefur hún gengist undir fjölda
aðgerða til þess að gefa eldri
systur, Kate, mergstofnfrumur
svo hún geti tekist á við hvítblæði. Saga þessi vekur upp
margar siðferðisspurningar um
hvað það þýðir að vera gott
foreldri, góð systir eða góð
manneskja.
Forlagið Skrudda gefur bókina
út en þýðandi hennar er Ingunn
Ásdísardóttir.
Ný þýðing
Silju
Aðalsteinsdóttur á
hinni
klassísku
sögu Emily
Brontë,
Wuthering
Heights,
kemur út
undir
samnefndum titli hjá forlaginu Bjarti.
Wuthering Heights er meðal
frægustu skáldsagna enskra
bókmennta og kemur enn út í
mörgum útgáfum á ári hverju
þótt hún sé að verða 160 ára.
Frásagnarháttur hennar þykir
enn nýstárlegur og persónurnar
og örlög þeirra verða lesendum
ógleymanleg en þar segir af
eftirminnilegum ástum og
örlögum ævintýramannsins
Heathcliffs og óðalsbóndadótturinnar Cathy Earnshaw.
Bjartur gefur einnig út bókina
Brestir í Brooklyn eftir Paul
Auster. Sögumaður þessarar
áhrifaríku og heillandi skáldsögu
er Nathan Glass, tæplega
sextugur fráskilinn tryggingasali
sem má muna sinn fífil fegurri.
Hann er með krabbamein og
flytur í upphafi frásagnarinnar á
æskuslóðir sínar í New York og
ætlar þar að bíða dauðans. Fyrir
tilviljun rekst Nathan á ungan systurson sinn, Tom
Wood, efnilegan doktorsnema
sem farið hefur út af sporinu og
virðist sömuleiðis vera að bíða af
sér lífið. Þeir frændur endurnýja
sín fyrri kynni og fyrr en
varir hefur
tilvera þeirra
og fjölda
annars fólks
í kringum þá
tekið
ófyrirsjáanlega stefnu.
Þýðandi
er Jón Karl
Helgason.

-ÎGULEIKHÒSIÈ FRUMSÕNIR
SPLUNKUNÕTT BARNALEIKRIT ¹
MORGUN 6ERKIÈ (ÎLL ¾VINTÕR
ANNA EFTIR "JARNA )NGVARSSON
FJALLAR UM LÅFLEGAN SAGNAÖUL
SEM HEFUR FJÎLDA SAGNA OG
¾VINTÕRA Å FARTESKI SÅNU SEM
HANN F¾RIR Å LEIKR¾NAN BÒN
ING ¹ EINFALDAN H¹TT 'EITURN
AR ÖRJ¹R TRÅTLA YFIR BRÒNA ÖAR
SEM RISINN ËGURLEGI LIGGUR
Å LEYNI UNDURFÎGUR HÎLL BÕR
YFIR ËTAL ¾VINTÕRUM OG HALTUR
HANI SVÅFUR UM LOFTIN BL¹ ¹
V¾NGJUM ÅMYNDUNARAFLSINS
3ÕNINGIN ER MIÈUÈ VIÈ ¹HORF
ENDUR ¹ ALDRINUM TVEGGJA
TIL ¹TTA ¹RA EN VITASKULD GETA
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"JARNI )NGVARSSON ER HÎFUNDUR
OG LEIKARI Å NÕJUSTU SÕNINGU
-ÎGULEIKHÒSSINS

SÅÈUSTU SÕNINGARHELGI FJÎLÖJËÈALISTA
HËPSINS )NVASIONISTAS Å +LING  BANG
GALLERÅI VIÈ ,AUGAVEG

&ORVITNILEG YFIRLITSSÕNING
Í Smiðjunni Listhúsi í Ármúla 36 í Reykjavík er nú
sýning á verkum Sigurðar
Sigurðssonar málara en í
ár eru níutíu ár liðin frá
fæðingu hans.
Sigurður var fæddur árið 1916.
Hann fór til náms við Listaháskólann í Kaupmannahöfn þremur
árum eftir menntaskóla 1939 og
hafði þá lokið cand phil. prófi frá
Háskóla Íslands. Þar dvaldi hann
öll stríðsárin og sneri heim í miðjan slag afstrakt-expressjónismans.
Hér voru menn á borð við Kjarval
og Ásgrím í mestum metum, en
byltingarsveit afstraktmanna var
tekin að hræra öldur í heldur
ládauðu samfélagi listanna.
Sigurður fylgdi eldri skólum,
lagði áherslu á landslagsmálverkið, kyrralífsmyndir og bæjarmótíf. Hann var með afkastamestu
portrettmálurum landsins um áratugi. Þá hafði hann ekki minnst
áhrif sem yfirkennari Handíða- og
myndlistarskólans sem svo hét en
þar kenndi hann um áratuga skeið.
Hann hélt sýningar í Listamannaskálanum og eina í Neskaupstað
1947, 1953 og 1960, en þá kom
langt hlé í sýningarhald hans uns
efnt var til stórsýningar á verkum
hans 1987 í Listasafni Kópavogs
en þar átti hann heimili um áratuga skeið. Hann var forvígismaður íslenskra myndlistarmanna um
áratuga skeið.
Sigurður fór ekki hátt með
starfa sinn. Ekkert sérrit er til um
verk hans og þátt í íslenskri myndlist, fyrr en nú að Smiðjan hefur
gefið út lítið snoturt kver sem
rekur efni frá sýningunni sem nú
er uppi.
Sýningin er sett saman af 22
verkum sem öll eru úr dánarbúi
Sigurðar. Fósturdóttir Sigurðar og
konu hans Önnu Kristínar, er að
flytja til útlanda og vill að verk
hans verði hér eftir hjá þeim sem

)..3%4.).' ¥ $6%2') (ALLDËR SGEIRS

SON FREMUR GJÎRNING Å DAG

Hrauntákn
Sýning myndlistarmannsins Halldórs Ásgeirssonar „Hrauntákn“ í
sýningarýminu Gallerí Dvergi
hefur verið framlengd. Sýningin
var opnuð hinn 20. október í tengslum við grasrótarsýninguna Sequences. Halldór mun fremja gjörning í sýningarrýminu í dag kl. 18.
og annan laugardag.
Sýningarýmið Gallerí Dvergur
er í kjallara bakhúss að Grundarstíg 21 í Þingholtunum. Dvergur
hefur verið starfræktur í nokkra
mánuði á ári síðan 2002 og hafa
verið haldnar þar alls 18 einkasýningar innlendra sem og erlendra
listamanna, svo og tónleikar og
vídeósýningar.
Ókeypis er inn og allir eru velkomnir.
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kunna að meta þau. Öll eru þau til
sölu og er verð frá 120 þúsundum
upp í 1,1 milljón. Mörg verkanna
eru þegar seld.
Talað er um Sigurð sem beinan
arftaka akademíunnar í evrópskri
myndlist þar sem grunneigindir
hefðar eru í hávegum hafðar. Ungu
fólki okkar daga eru slíkar hugmyndir fjarlægar, enda verður
þeim ekki beitt af viti fyrr en menn
komast til þroska. Fyrst verða
menn tvítugir og svo kemur þrosk-

inn sagði mætur lærimeistari í
Reykjavík á síðustu öld. Sigurður
lét könnun sinni um málverkið ekki
lokið þó hann settist í helgan stein.
Á sýningunni má sjá fróðlegt yfirlit um feril hans: mannamyndir,
stemningar úr bæjum, kyrralífsmyndir og afstrakt sem hann vann
á sjöunda áratugnum. Áhugasamir
um myndlist ættu að kynna sér
þessa smekklegu sýningu sem
hangir uppi í Ármúlanum næstu
vikur.
PBB FRETTABLADIDIS

Leikið á langspil og saltara
Rangt var farið með tímasetningu
tónleika í Dómkirkjunni í Fréttablaðinu í gær. Tónleikar á kirkjuloftinu voru sagðir fara fram í
dag en hið rétta er að þeir verða
ekki fyrr en á morgun, sunnudag.
Eru lesendur blaðsins beðnir velvirðingar á mistökunum.
Tónleikarnir bera yfirskriftina
„Okkur til gleði og Guði til dýrðar“ en á efnisskránni er tónlist
frá 16. og 17. öld úr handritum og
útgáfum frá Hólum í Hjaltadal og
einnig þjóðlög úr safni séra
Bjarna Þorsteinssonar. Bæði er
um að ræða sálma og guðsorð en
einnig veraldlegan kveðskap og
danslög.
Þar eru Hólabækurnar 1589 og
1619 veigamestar, en einnig eru
lög tekin úr Grallaranum. Nokkur
lög fyrirfinnast eingöngu í Melódía-handritinu frá um 1650 en
önnur eru til í nokkrum útgáfum
Má segja með nokkurri vissu að
mörg þessara laga séu aftur úr
kaþólskum sið.
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Undir sönginn verður leikið á
forn hljóðfæri sem notuð voru
hér á landi á miðöldum og síðar.
Þar er veigamest langspilið en
einnig verður leikið á symfón,
saltara og trommu.
Flytjendur eru þau Marta Guðrún Halldórsdóttir, Sigursveinn

Magnússon og Örn Magnússon.
Að sögn flytjenda telja þeir sig
vera komnir niður á það krydd
sem hæfi þessum lögum hvað
best, en það er bundið í hljómi
áðurnefndra hljóðfæra.
Tónleikarnir hefjast kl. 17 á
morgun.
KHH
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Ógjörningur
Myndlistarmaðurinn Curver Thoroddsen sýnir nektarverk sitt „Án
titils“ í galleríi Boxi á Akureyri.
Verkið er aðeins flutt nú um helgina.
„Þetta er fyrsti nektargjörningurinn minn en þetta er viðfangsefni sem er dálítið tengt verki sem
ég gerði fyrir 30 ára yfirlitssýninguna mína í febrúar,“ segir Curver.
„Þetta er svona nokkurn veginn
mitt á milli þess að vera innsetning
eða gjörningur, reyndar mætti
kalla þetta ógjörning því ég geri
ekki neitt – ég verð alveg meðvitundarlaus á meðan á þessu stendur.“
Curver hefur snúið sólarhringnum við og mun nota svefnlyf til þess að ná fram þessu meðvitundarleysi. „Það er mjög
mikilvægt því ég er ekkert að
þykjast. Það er meiri sannleikur í
þessu ef maður er hreinlega varnarlaus. Þetta er það sem það er. Ég
hef líka forðast að láta mikið uppi
með mínar eigin pælingar. Þess
vegna heitir verkið „Án titils“ því
það vísar ekki til neins annars –
fólk getur nálgast þetta á eigin
forsendum, næstum eins og tóman
striga.“
Þetta persónulega verk kannar
því hvernig er að vera inni í herbergi með rænulausum allsberum
manni og Curver bendir á að ýmiss
konar tengingar komi í ljós og fólk
þurfi alls ekki að vera feimið að
mæta. Hann muni til dæmis ekki
vita neitt af áhorfendunum.
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Sakamálin á svið
Leikskáldið Þórdís Elva Þorvaldsdóttir Bachmann var hlutskörpust í leikritunarsamkeppni Borgarleikhússins og Spron, „Sakamál
á svið“ en verðlaun voru veitt á
dögunum. Alls voru sex verk
valin úr hópi þrjátíu og einnar
hugmyndar að sakamálaleikverkum sem send voru inn í keppnina
en höfundar þessara sex verka
fengu fjóra mánuði til að fullvinna
þau.
Nefnd, skipuð Bjarna Jónssyni
leikskáldi, Guðjóni Pedersen leikhússtjóra, Jóhannesi Helgasyni
menningarfulltrúa Spron, Jórunni
Sigurðardóttur útvarpskonu og
Steinunnar Knútsdóttur, listræns
ráðunauts
Borgarleikhússins,
valdi síðan þrjú verðlaunaverk.
Vinningsverkið fer á fjalir Borgarleikhússins á næsta leikári og
útvarpsleikhúsið tekur annað
verk til flutnings. Hin fjögur
verkin verða leiklesin í Borgarleikhúsinu á sunnudagskvöldum í
nóvember og eru allir velkomnir
á lestrana.
Útvarpsleikhúsið mun í samstarfi við Borgarleikhúsið taka

upp lestrana og gefa þá út á svokölluðu „podcast“ en það er frítt
niðurhal af vefnum beint á mp3
spilara.
Í umsögn dómnefndarinnar
kom fram að verk Þórdísar Elvu,
„Fýsn“, væri vel skrifað leikverk,
viðfangsefni þess „viðkvæmt en
textinn spennandi og áleitinn og á
ýmsan hátt afar heillandi“. Þar
væri enn fremur á ferð „þroskað
spennuverk sem býður upp á
flókna og spennandi fléttu og fullburða persónur“.
Í öðru sæti hafnaði leikritið
Net eftir Guðmundur Brynjólfsson leikhúsfræðing en í því þriðja
verk Jóns Halls Stefánssonar,
Mótleikur, en það verður flutt í
Útvarpsleikhúsinu þegar fram
líða stundir.
Auk þeirra hlutu mæðginin
Gunnar Hrafn Jónsson blaðamaður og Jónína Leósdóttir leikskáld,
Guðmundur Kr. Oddsson leikskáld og nemi, og leiklistarneminn Snæbjörn Brynjarsson viðurkenningu fyrir verk sín.
KHH

Kammersveit Reykjavíkur gerir
víðreist um þessar mundir og
heldur þrenna tónleika í Stykkishólmi, Ísafirði og á Húsavík og
flytur verk eftir Sveinbjörn
Sveinbjörnsson og Franz Schubert.
Sex félagar úr sveitinni halda
tónleika í Stykkishólmskirkju kl.
17 í dag, þau Rut Ingólfsdóttir,
fiðla og listrænn stjórnandi sveitarinnar, Sigurlaug Eðvaldsdóttir,
fiðluleikari, Þórunn Ósk Marinósdóttir
víóluleikari,
Sigurður
Bjarki Gunnarsson sellóleikari,
Hrafnkell Orri Egilsson sellóleikari og Anna Guðný Guðmundsdóttir, píanóleikari.
Á morgun heldur sveitin tónleika í Hömrum, sal Tónlistar-

skólans á Ísafirði kl. 15 en að endingu verður leikið á Húsavík
mánudagskvöldið 6. nóvember kl.
20 í sal Borgarhólsskóla.
Á
efnisskrá
tónleikanna
þriggja eru Strengjakvintett
Schuberts í C-dúr op. 163, sem oft
er nefndur drottning kammerverkanna sökum hversu fallegur
hann þykir, og píanótríó í a-moll
eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson,
annað tveggja píanótríóa sem
Sveinbjörn samdi á sínum ferli og
eru að öllum líkindum þau hin
fyrstu sem Íslendingur hefur
samið.
Allt frá stofnun árið 1974 hefur
Kammersveit Reykjavíkur átt
fastan sess í íslensku tónlistarlífi.
Sveitin hefur staðið fyrir reglu-

legum tónleikum í Reykjavík en
einnig haldið tónleika víða um
land, og farið í ótal tónleikaferðir
víða erlendis. Mikilvægur liður í
starfi Kammersveitarinnar, allt
frá upphafi, hefur verið rækt við
frumflutning og upptökur á
nýjum íslenskum tónverkum.
Kammersveitin hlaut Íslensku
tónlistarverðlaunin 2003 fyrir
geisladiska sína með Brandenborgarkonsertum Bachs.
Tónleikarnir þrír eru liður í
verkefninu „Tónleikar á landsbyggðinni“ á vegum F.Í.T. og FÍH
með styrk úr Tónlistarsjóði. Verkefni þetta hefur verið við lýði,
með hléum, frá árinu 1982 en um
þrjátíu samstarfsaðilar víða um
land koma að því.
KHH
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Ljósmyndasýning frá Grænlandi
3TRENGJALEIKHÞSI Ó SAMVINNU VI ÓSLENSKU ØPERUNA
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Í tengslum við skákmaraþon sem
nú stendur yfir í Kringlunni er
efnt til ljósmyndasýningar þar
sem gefur að líta myndir frá
Grænlandi.
Forsprakki
Taflfélagsins
Hróksins, Hrafn Jökulsson, hefur
setið við taflborðið frá því í gærmorgun en hann ætlar sér að tefla
í 40 klukkustundir og ljúka um 250
skákum. Tilgangur þessa maraþons er að vekja athygli á starfi
Hróksins og félaga á Grænlandi,
einkum meðal yngstu kynslóðarinnar, en þar hafa Hróksmenn
meðal
annars
staðið
fyrir
skákkennslu.
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URINN HEFUR HAFT FRUMKV¾ÈI OG STARFAÈ
ÎTULLEGA AÈ SK¹KKENNSLU FYRIR GR¾NLENSK
BÎRN

Áheitum hefur verið safnað og
verða þau notuð til að fjármagna

leiðangur Hróksins til AusturGrænlands í nóvember.
Á sýningunni eru glæsilegar
myndir af stórbrotinni náttúrufegurð Grænlands sem og myndir
úr félagsstarfi Hróksins og gefst
gestum og gangandi tækifæri á að
að kaupa myndirnar og mun ágóði
þeirra renna óskertur í Grænlandssjóð Hróksins og Kalaks.
Hrókurinn stendur fyrir maraþoninu í samvinnu við Vodafone,
Kalak, vinafélag Íslands og Grænlands, Kátu biskupana,
Skákíþróttafélag stúdenta við Háskólann í Reykjavík, Pallaklúbbinn,
Vin og Fjölni.
KHH
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Þriðju Kristalstónleikarnir
Þriðju
kammertónleikarnir
í
Kristalstónleikaröð félaga úr Sinfóníuhljómsveit Íslands fara fram
í Listasafni Íslands síðdegis í dag.
Þar leikur Áshildur Haraldsdóttir flautuleikari ásamt slagverksleikurunum Steef van Oosterhout,
Frank Aarnink, Árna
Áskelssyni, Jorge Renes López, og
Kjartani Guðnasyni undir stjórn
Eggerts Pálssonar.
Áshildur útskýrir að efnisskrá
tónleikanna
samanstandi
af
draumaverkefnum hljóðfæraleikaranna. Sjálf leikur hún aðeins í
einu verkanna, Suite en Concert
eftir André Jolivet. „Það er verk
fyrir flautu og fjóra slagverksleikara, einkar fjörlegt og öflugt
verk,“ segir hún. „Það eru miklar
andstæður í því en tónskáldið leitaði aftur til upprunans. Verkið er
samið 1965 en á þeim tíma var
nútímatónlist mjög ströng og
reglubundin en Jolivet var uppreisnarseggur sem fór alltaf eigin
leiðir en í þessu verki leitar hann
aftur í frummennskuna,“ útskýrir
Áshildur.
Slagverksleikararnir leika á
fjölda hljóðfæra og Áshildur áréttar að úr því verði mikið sjónarspil.
„Þetta eru stuttir tónleikar en ég
held að krakkar gætu til dæmis
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haft mjög gaman að því að sjá og
heyra í öllum þessum hljóðfærum.“
Að sögn Áshildar er þetta verk
í miklu uppáhaldi hjá þeim öllum
en þar sem það sé þungt í vöfum
og falli ekki vel inn í hefðbunda
efnisskrá hljómsveitarinnar láta
þau draum sinn rætast nú og leika

það á kammertónleikunum enda
sé þar kjörið tækifæri til að leika
uppáhalds verkin þeirra.
Á efnisskránni eru einnig slagverksverk eftir Steve Reich og
Astor Piazzolla.
Tónleikarnir fara fram í Listasafni Íslands við Fríkirkjuveg og
hefjast kl. 17.
KHH

+ÒLAN FYRIR YNGSTA ALDURSHËPINN
Þjóðleikhúsið opnar nýtt leikrými
í dag svonefnda Kúlu, sem er helgað ungum áhorfendum og nýrri
leikhúsreynslu. Kúlan er þar sem
áður var Litla svið Þjóðleikhússins.
Eitt af hlutverkum Þjóðleikhússins er að stuðla að leikhúsuppeldi barna. Lengi hefur skort
stað í húsinu sem helgaður væri
börnum, þótt barnasýningar hafi
frá upphafi verið stór hluti af
verkefnaskrá hússins. Þá hefur
leikhúsinu ekki verið fært að
halda úti virkum leikferðum í
skóla nema einstaka ár. Það er því
mikilvægur áfangi í rekstri hússins þegar þar er komið svið sem
helgað er börnum.
Í tilkynningu frá Þjóðleikhúsi
segir svo: „Kúlunni er ætlað að
vera tilraunasvið helgað leiklistaruppeldi. Þar mun leikhúsið
kynna ungum áhorfendum leikhúsið með smábarnasýningum og
smærri barna- og unglingasýningum. Í Kúlunni munu einnig áhorfendur á öllum aldri geta öðlast
nýja leikhúsreynslu, og meðal
annars kynnst leikhúsinu á nýjan
hátt í gegnum brúðuleiksýningar
af ýmsu tagi.
Kúlan er í sama húsi og sýningarrýmið Kassinn, í Íþróttahúsi
Jóns Þorsteinssonar við Lindargötu 7. Kassinn og Kúlan eru hvort
um sig vettvangur tilrauna á sviði
leiklistar, þar sem bæði leikhúsfólk og áhorfendur nálgast leikhúsið á nýjan hátt.
Vígslusýning Kúlunnar verður
Umbreyting – Ljóð á hreyfingu,
brúðuleiksýning Bernds Ogrodnik
sem er einkum ætluð fullorðnum.
Umbreyting var frumsýnd á Listahátíð í Reykjavík á liðnu vori.
Gullfalleg sýning samsett úr
fjölda fínstilltra atriða og leiðir
vel í ljós hvílík tök Ogrodnik hefur
á list sinni.

"2²¨5-%)34!2).. "%2.$ /'2/$.)+ 3ÕNINGIN ,JËÈ ¹ HREYFINGU VAKTI MIKLA HRIFN
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Eftir áramót verður sýning
fyrir yngstu áhorfendurna í Kúlunni, brúðusýning Bernds um
Pétur og úlfinn. Sýningin er byggð
á samnefndri sögu og tónverki
Sergeis Prokofiefs, sem tónskáldið samdi í þeim tilgangi að kenna

börnum að skilja og njóta tónlistar.
Í sýningunni birtist okkur þetta
óviðjafnanlega ævintýri myndrænt með aðstoð handútskorinna
leikbrúða sem Bernd stjórnar af
sinni alkunnu snilld.
PBB
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Ævi Eysteins
Tímarit Þjóðvinafélagsins, Andvari, er komið út. Þetta er 131.
árgangur og er
Gunnar Stefánsson
ritstjóri. Í ritinu
er ritgerð um
ævi og feril
Eysteins
Jónssonar
eftir Ingvar
Gíslason,
fyrrv. þingmann
og
ráðherra, en
hann var Eysteini handgenginn á síðustu áratugum í lífi
Eysteins. Hjalti Hugason guðfræðingur birtir umfjöllun um
skáldskap Snorra Hjartarsonar.
Sigurborg Hilmarsdóttir ritar aldarminningu Stefáns Jónssonar.
Sveinn Einarsson segir frá sviðsetningu sinni á Hamlet á Akureyri árið 2002. Steinunn Inga Óttarsdóttir fjallar um ferðabók
Tómasar
Sæmundssonar
og
Ármann Jakobsson tekur fyrir þá
miklu opinberu umfjöllun sem
varð um Hannes Hafstein á liðnu
ári. Heftið er 180 síður.
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Lau. Uppselt 4. nóv
Sun. Uppselt 5. nóv
Fim. Aukas. upps. 9. nóv
Fös.
10. nóv
Lau.
11. nóv
Lau.
18. nóv
Sun.
19. nóv

Sýnt í Iðnó
Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og 2
tímum fyrir sýningar.
Sími 5629700
www.idno.is
Sýningar kl. 20
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List til að taka með
Myndlistarkonan Alice Olivia
Clarke sýnir mósaíkverk sín á efri
hæð skemmtistaðarins Café Oliver á Laugavegi. Myndirnar eru
unnar í tengslum við innsetningu
hennar sem þegar prýðir staðinn
en listamaðurinn kennir sýninguna við „Take away“ því líkt og
gestir geta tekið með sér mat af
veitingahúsum geta þeir einnig
notið andrúmsloftsins á staðnum
og síðan tekið listina með sér
heim.
Uppistaðan í verkum Alice eru
steinflísar með mismunandi áferð

sem hún sker eða brýtur en þeim
blandar hún oft saman við steinvölur héðan og þaðan.
Alice Clarke hefur verið búsett
hér á landi frá 1993 og haldið
fjölda sýninga, verk hennar má til
dæmis sjá í Bókasafni Hafnarfjarðar og á veitingahúsinu Vegamótum við Vegamótastíg.
Sýningin er opin á þjónustutíma skemmtistaðarins en í dag
verður formleg opnun milli kl. 13
og 16. Listakonan verður á staðnum og spjallar við gesti. Sýningin
stendur til 1. desember.
KHH
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Eyrarrós í hnappagat
Nýlega var auglýst eftir umsóknum um Eyrarrósina 2007, viðurkenningu
til
framúrskarandi
menningarstarfs á landsbyggðinni
og rennur umsóknarfrestur út 13.
nóvember. Verðlaun verða afhent
verður í þriðja sinn í janúar 2007.
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði hlaut
fyrstu Eyrarrósina, sem afhent
voru árið 2005 og Eyrarrósina
2006 hlaut LungA, listahátíð ungs
fólks, Austurlandi.
Úthlutunarnefnd tilnefnir þrjú
verkefni úr hópi umsækjenda og
hljóta þau öll sérstaka kynningu.
Eitt þeirra hlýtur Eyrarrósina,
verðlaunafé kr. 1.500.000 og verðlaunagrip eftir Steinunni Þórarinsdóttur, til eignar. Hin tvö hljóta
kr. 200.000 viðurkenningu og öll
verkefnin fá flugferðir með Flugfélagi Íslands.
Viðurkenningin Eyrarrósin á
rætur sínar í samningi sem Listahátíð í Reykjavík, Byggðastofnun
og Flugfélag Íslands gerðu árið
2004 um eflingu menningarlífs á

landsbyggðinni. Markmiðið með
samningnum er að stuðla að auknu
menningarlífi á landsbyggðinni,
auka kynningarmöguleika einstakra sveitarfélaga og landshluta, gefa íbúum landsins kost á
afburða alþjóðlegum listviðburðum og skapa sóknarfæri á sviði
menningartengdrar
ferðaþjónustu.
Verkefnisstjórn
Eyrarrósarinnar, skipuð forstjóra og stjórnarformanni Byggðastofnunar og
stjórnanda og framkvæmdastjóra
Listahátíðar í Reykjavík, tilnefnir
og velur verðlaunahafa úr hópi
umsækjenda, en umsækjendur
geta verið m.a. stofnun, safn, tímabundið verkefni eða menningarhátíð.
Viðurkenningin verður veitt í
janúar 2007. Verndari Eyrarrósarinnar er Dorrit Moussaieff forsetafrú. Allar nánari upplýsingar
um Eyrarrósina eru á heimasíðu
Listahátíðar í Reykjavík, www.
listahatid.is

Talað við handanheima
Spennusagan Skuggahirðir eftir G.P. Taylor er
komin út hjá forlaginu
Hljóðbók.is. Sögusviðið er
England á 18. öld. Obadiah
Demurral er sóknarprestur en líka skuggahirðir
því hann talar við hina
dauðu. Hann stjórnar íbúunum í þorpunum Peak og
Thorpe af mikilli hörku.
Nú er það ekki lengur nóg fyrir
hann heldur vill hann ná yfirráðum yfir öllum heiminum. Demurral svífst einskis í þeirri baráttu
og verður sér úti um vopn sem
getur fengið Guð og englana til að
hlýða honum.

Vinirnir Tómas, Kata og
Rapha dragast inn í æsispennandi baráttu milli
góðs og ills. Furðulegar
verur eru á sveimi og dularfullir atburðir gerast.
Óvíst er hvort smyglaranum Jakobi Crane sé treystandi og hvort þau nái um
borð í skip hans í tæka tíð.
Þessi fyrsta bók G.P.
Taylor er spennubók fyrir alla aldurshópa. Hún hefur selst í yfir
milljón eintökum og verið þýdd á
32 tungumál. Bókin var tuttugu
vikur á metsölulista í Lundúnum
og í New York fór hún í efsta sætið.
Herdís Hallvarðsdóttir þýddi.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Bernard Wilhelm og allskyns glingur
 -¾LUM MEÈ

3P¹IR ÖÒ MIKIÈ Å TÅSKUNA *¹ SVONA
H¾FILEGA MIKIÈ

(VERJU ERTU VEIKUST FYRIR 3ËLGLER
AUGUM FLOTTUM SKËM OG GLYNGRI

VETTLINGUM SEM N¹
UPP AÈ OLNBOGA (ALDA
¹ MANNI GËÈUM HITA
¹SAMT ÖVÅ AÈ VIÈ GETUM
HALDIÈ ¹FRAM AÈ NOTA
JAKKA OG K¹PUR MEÈ
STUTTUM ERMUM SEM ER
SVO MIKIÈ Å TÅSKU NÒNA
ÖR¹TT FYRIR KULDAKASTIÈ

(VERNIG MYNDIRÈU LÕSA STÅLNUM
ÖÅNUM !DIDASSKËR HETTUPEYSA
GALLABUXUR OG '5,,LITAÈ DËT

(VAÈA FLÅK KEYPTIR ÖÒ ÖÁR SÅÈAST
'EÈBILAÈAN LEÈURJAKKA OG RAUÈAR
,EVIS  BUXUR Å 3PÒTNIK

5PP¹HALDSHÎNNUÈIR EÈA FATA
MERKI !KKÒRAT NÒNA ER HANN
"ERNARD 7ILHELM ALVEG AÈ GERA SIG
OG ÁG ER LÅKA AÈ FÅLA +IM *ONES OG *ER
EMY 3COTT ÖEIR ERU ALVEG MEÈ ÖETTA
+4: MERKIÈ ER LÅKA ALVEG SVAKALEGT
FATAMERKI

(VAÈ FINNST ÖÁR FLOTTAST Å TÅSKUNNI
NÒNA -ÁR FINNST FLOTT HVAÈ ÖAÈ ERU
MARGIR STÅLAR Å GANGI EN EKKI AÈEINS
EINN R¹ÈANDI OG ALLIR EINS

&LOTTUSTU LITIRNIR 4URKISH NEON
PEACH OG SVARTUR

5PP¹HALDSVERSLUN 3PÒTNIK ,AUGA
VEGI +RONKRON OG ,IBORIUS

(VAÈ ¾TLARÈU AÈ KAUPA ÖÁR FYRIR
VETURINN +ERTI OG SPIL

UTLIT FRETTABLADIDIS

best í heimi
DENm (ÒN ER BARA ALLTAF
EINS OG NÕ OG ALLTAF JAFN
Ö¾GILEG

(VAÈ EYÈIR ÖÒ MIKL
UM PENINGUM Å FÎT
¹ M¹NUÈI ²FF ÁG
VIL EKKI EINU SINNI
VITA ÖAÈ SJ¹LF

(VERT MYNDIR ÖÒ FARA
Å VERSLUNARFERÈ
#HINA TOWN .EW
9ORK #ITY

(VAÈA FLÅKUR
G¾TIR ÖÒ EKKI
VERIÈ ¹N
²LPUNNAR
MINNAR EINS
OG SEGIR Å
SAMNEFNDU
LAGI

,JËTASTA FLÅK SEM
ÖÒ HEFUR KEYPT
ÖÁR .Ò ÖAÈ
MUN VERA LEÈURKJËLL
SEM ÁG VAR GÎBBUÈ
TIL AÈ KAUPA ¡G HEF
SEM BETUR FER EKKI VERIÈ Å
HONUM OPINBERLEGA

5PP¹HALDSFLÅK
0EYSA SEM ÁG KEYPTI
Å $ÕRINU HÁRNA bÅ
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AR SEM SETJA PUNKTINN YFIR
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Buxur heitar á veturna
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GLÆNÝR GRAND
THEFT AUTO!
SENDU SMS BTC FGT 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.

Þegar kólna fer á haustin fara flestir að svipast um eftir nýjustu
tískugallabuxunum og síðbuxum yfirleitt. Stuttbuxur, minipils og
kvartbuxur fara innst í fataskápinn og mega bíða þangað til vora tekur
á meðan flíkur sem hylja holdið betur taka völdin. Enda ekkert
sérstaklega freistandi á köldum og dimmum vetrarmorgni að skella
sér í minipils.
Það eru einnig alltaf einhverjar nýjar tískubólur sem skjóta upp
kollinum á veturna. Nú eru það niðurmjóu og beinu skálmarnar og ef
maður svipast um og horfir á vegfarendur á götum Reykjavíkur sést
að flestir strákarnir og stelpurnar hafa lagt útvíðu gallabuxunum og
fengið sér aðrar með niðurmjóum skálmum. Það tók þó örlítið lengri
tíma hjá strákunum að taka við sér en þetta er allt að koma hjá
köppunum. Mér finnst ekkert flottara en strákur í niðurmjóum buxum
og helst í támjóum skóm og vesti við.
Það eru frændur okkar Svíar sem bera höfuð og herðar yfir alla á
markaðnum hérlendis. Ásamt auðvitað hinu sívinsæla og klassíska
gallabuxnamerki Diesel sem flestir landsmenn ættu að kannast við. En
fatnaður frá sænsku merkjunum Cheap Monday og Acne Jeans selst í
bílförmum um þessar mundir. Það sem mér finnst einnig vera áberandi
hjá upprennandi tískuljónum eru munstraðar og litríkar gallabuxur.
Röndóttar, doppóttar, gular og rauðar, það skiptir litlu máli hvaða litur
það er bara að sniðið sé fallegt og klæðilegt.
Ég veit það af eigin raun að það er mjög erfitt að kaupa gallabuxur.
Ef rassvasarnir halla kannski örlítið í vitlausa átt eða saumarnir eru
skrýtnir eru buxurnar óklæðilegar. Það er líka mjög tímafrekt að fara
út í búð og kaupa sér gallabuxur. Maður þarf helst að máta öll sniðin og
fá álitsgjafa með sér, helst ekki karlkyns því þeir segja allt til að
komast sem fyrst burt frá mátunarklefanum sem þeir forðast eins og
heitan eldinn. Ef ekki þá þarf maður að teygja sig og beygja í mátunarklefanum, einn og sveittur, til að reyna að sjá hvernig maður tekur sig
út að aftan. Svo getur það einnig algjörlega eyðilagt fyrir manni daginn
ef maður, allt í einu, kemst ekki lengur í þá stærð sem maður er vanur
að nota. En ekki örvænta, gallabuxur eru jafnólíkar og merkin eru
mörg og því ekkert að marka stærðirnar.
Jæja, þá er bara að taka sér góðan tíma í búðunum og halda af stað í
könnunar- og mátunarleiðangur.
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$RAKTARBUXUR FR¹
+RONKRON

Karlmennskan
uppmáluð
Þótt við höfum verið að upphefja
kvenleikann í tískunni upp á síðkastið en andstæða þess búin að
fikra sig upp metorðastigann
innan tískuheimsins. Það er karlmannstíska fyrir konur. Draktir
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"UXUR Å VÅÈ
ARI KANTINUM
MEÈ JAKKA
Å STÅL

eru lengi vel búnar að vera vinsælar en þær eru þó alltaf með
kvenlegu sniði. Þessa dagana eru
draktirnar að færast meira nær
jakkafötum í sniðinu. Jakkarnir
síðari og skyrta, bindi og vesti
helstu fylgifiskar þessarar tísku.
Hver man ekki eftir Diane Keaton
í Woody Allen-myndinni „Annie
Hall“. Hún vakti mikla athygli í þá
daga fyrir að vera ávallt í síðbuxum, skyrtu og vesti. Oft var Keaton einnig með hatt og bindi í stíl
og fékk hún í þá daga misjafna
dóma enda þótti þessa tíska ný af
nálinni. Ég mæli hér með að hver
einasti tískuspekúlant horfi á
þessa mynd og sjái hversu vel stílistanum eða búningahönnuðinum
tókst til.
Vetrartískan þetta árið býður
upp á margt skemmtilegt fyrir
þær konur sem vilja klæða sig
með töffarabrag. Vesti, skyrtur
með áföstu bindi, jakkafatabuxur
með víðum skálmum og herralegir skór með mjórri tá og reimum
að framan.
ALFRUN FRETTABLADIDIS

"5852 (ERRALEGAR
TEINËTTAR BUXUR FR¹
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FR¹ #ENTRUM ¹ ,AUGAVEGI
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Enginn aukvisi í
tískunni
Það eru margir sem kannast
við andlit Zooey Deschanel en
koma henni samt ekki alveg fyrir
sér. Hún er ein þekktasta aukaleikkona Bandaríkjanna þrátt
fyrir ungan aldur en Zooey er
aðeins 26 ára gömul. Hún hefur
leikið í myndum á borð við Almost
Famous, Failure to Launch og
Good Girl og leikið í sjónvarpsþáttum og tónlistarmyndböndum.
Núna hefur hún þó fengið kjörið
tækifæri til að sýna sig og sanna á
b3)84)%3m &LOTTUR SK¾RRAUÈUR KJËLL MEÈ
SÅÈUM ERMUM SEM FER $ESCHANEL EIN
STAKLEGA VEL 4AKIÈ EFTIR SLAUFUNNI FRAMAN
¹ KJËLNUM

36!24(6¥44 :OOEY ER FREKAR GAMALDAGS
Å ÒTLITI OG KL¾ÈIR SIG OFT EFTIR ÖVÅ (ÁR SÁST
HÒN Å FALLEGUM KJËL MEÈ GAMALDAGS
SNIÈI

hvíta tjaldinu því Deschanel hefur
verið ráðin í hlutverk Janis Joplin
í kvikmynd sem byggð er á ævi
rokkdrottningarinnar.
Deschanel er þó engin aukaleikkona á rauða dreglinum og er
alltaf hressandi að sjá hana þar.
Hún er mjög oft í litríkum kjólum
og er greinilegt að hún fylgist vel
með tískunni því hún er ávallt
klædd samkvæmt nýjustu tísku.
¹P

34544!2 %2-!2 &LOTTUR SVARTUR HVER

DAGSLEGUR KJËLL SEM $ESCHANEL ÖË LÅFGAR
UPP ¹ MEÈ BELTI OG FALLEGRI TÎSKU
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3
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#HLOE N¾STU MISSERIN EN SÅÈASTI KARL
KYNS HÎNNUÈUR HJ¹ MERKINU VAR ENGINN
ANNAR EN +ARL ,AGERFELD &2¡44!",!¨)¨'%449)
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6%42!2,¥.! #HLOE HEFUR VERIÈ MJÎG

LEIÈANDI Å TÅSKUHEIMINUM EKKI SÅST VEGNA
HÎNNUNAR 3TELLU -C#ARTNEY

Sænskur
yfirhönnuður
hjá Chloe
Fatamerkið Chloe ættu flestir
tískuspekúlantar að kannast við.
Vinsældirnar náðu hæstum hæðum
þegar hin heimfræga Stella
McCartney hannaði fyrir fyrirtækið og náði þaðþannig að stimpla
sig ærlega inn í
tískuheiminn.
Eftir að Stella fór
og stofnaði sitt
eigið
fyrirtæki
var það hönnuðurinn ungi Phoebe
Philo sem tók við 4¥3+5"«,52 ¶AÈ
en nú eru liðin tvö ERU MARGAR TÅSKU
misseri síðan hún BËLURNAR SEM
hvarf frá fyrir- HAFA SPROTTIÈ UPP
UNDIR HATTI #HLOE
tækinu.
Nú er hins MERKISINS
vegar stefnuleysið á enda hjá Chloe og hefur ungi
strákurinn Paulo Melim Andersson
verið ráðinn yfirhönnuður þar á bæ.
Paulo er sænskur að uppruna og er
bæði útskrifaður úr Central Saint
Martins og London Royal College
Of Arts. Áður en hann tók við Chloe
var hann við stjórnvölinn hjá Marni
tískuhúsinu.
Paulo er arftaki ekki minni
hönnuða en Karls Lagerfeld og
þeirra sem áður voru taldir og er
fyrsta fatalína Chloe úr hans hönnun væntanleg í mars 2007.
¹P
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Brad og Angelinu hótað af al-Kaída
Brad Pitt og unnusta hans Angelina hafa fengið líflátshótanir frá hryðjuverkasamtökunum al-Kaída.
Parið margumtalaða er
þessa dagana á Indlandi við tökur á
næstu kvikmynd.
Sú mynd er byggð
á
ævi
blaðamannsins Daniels Pearl, sem

myrtur var af liðsmönnum alKaída í Pakistan
árið 2002.
Að því er
fram kemur í
Financial
Times
voru
breskir öryggissérfræðingar

®25''  ).$
,!.$) !NGELINA

*OLIE OG "RAD
0ITT ÖURFA EKKERT
AÈ ËTTAST ÖË
AL 1AEDA HAFI
SENT ÖEIM

sendir til Pune á Indlandi
fyrr í vikunni. Yfirvöld í
Pakistan
höfðu
bent
breskum stjórnvöldum á
að Pitt og Jolie gætu verið
talin heppileg skotmörk af
hryðjuverkamönnunum
sökum þess hve pólitísk
kvikmynd
þeirra
er.
Hræðslan við hryðjuverk var framleiðendum
kvikmyndarinnar
líka ofarlega í
huga þegar
þeir völdu
tökustaði.
Pune varð
fyrir valinu í stað

Pakistans,
þar
sem
umræddir atburðir áttu
sér stað.
Stjórnvöld á Indlandi
hafa ráðfært sig við leyniþjónustur víða um heim
og hafa í kjölfarið skipulagt
víðtæka
öryggisgæslu
fyrir þau Brad
og Angelinu.

 %&4)2
34*®2.5.5-

"IN ,ADEN
OG AL +AÅDA
HAFA HËTAÈ AÈ
DREPA "RAD OG
!NGELINU

Shakira með fernu

3(!+)2! 3ÎNGKONAN 3HAKIRA VAR SIGUR

VEGARI ,ATIN 'RAMMY VERÈLAUNANNA SEM
VORU AFHENT ¹ DÎGUNUM

Kólumbíska poppstjarnan Shakira
fékk fern Latin-Grammyverðlaun
við hátíðlega athöfn í New York.
Verðlaun hlaut hún m.a. fyrir bestu
plötuna og fyrir bestu plötu kvenkyns tónlistarmanns. Sagði hún í
þakkarræðu sinni að bæta þyrfti líf
innflytjenda sem búa í Bandaríkjunum og bíða eftir því að hljóta ríkisborgararétt.
Dúettinn Calle 13 frá Puerto
Ríko fékk þrenn verðlaun, þar á
meðal sem besta nýja hljómsveitin.
Argentíska rokkstjarnan Gustavo
Cerati vann jafnframt tvenn verð-

.%,,9 &524!$/ &URTADO SÎNG LAGIÈ
,/2$) &INNSKA %VRËVISJËN SVEITIN ,ORDI

LAUK KVÎLDINU MEÈ GL¾SIBRAG

SITT -ANEATER Å "ELLA #ENTER (ÒN VAR
TILNEFND TIL TVENNRA VERÈLAUNA EN FÁKK
HVORUG

²4) ¥ +5,$!.5- 2APPARINN 3NOOP

$OGG VAR VEL KL¾DDUR Å KULDANUM ¹
2¹ÈHÒSTORGINU
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

4VENNA HJ¹ 4IMBERLAKE
4/- #25)3% (JARTAKNÒSARINN ER ORÈINN EINN AF FRAMLEIÈENDUNUM HJ¹ 5NITED !RTISTS

Cruise fær annað
tækifæri hjá United
Leikarinn Tom Cruise er orðinn
einn af framleiðendum hjá kvikmyndaverinu
United
Artists.
Gerði hann samning við eiganda
þess, MGM.
Cruise mun framleiða að
minnsta kosti fjórar myndir á ári
auk þess sem hann eignast hlut í
fyrirtækinu. Þrír mánuðir eru

liðnir síðan Cruise var rekinn frá
Paramount Pictures eftir fjórtán
ára samstarf. Sagði fyrirtækið að
hegðun Cruise mánuðina á undan
hefði verið óviðunandi. Var þar
vafalítið átt við samband hans og
leikkonunnar Katie Holmes og
skoðanir hans en hann er meðlimur í Vísindakirkjunni.

EAyIJIÏÁ>C9>'%%+
Plötutíðindi 2006 eru nú í
fullri vinnslu, en þau innihalda
sem fyrr upplýsingar um allar
helstu plötur, DVD-myndir og
tölvuleiki sem koma út núna
fyrir jólin og áhersla er lögð á
af hálfu útgefenda og
dreifingaraðila.

Justin Timberlake var valinn besti popparinn og besti
karlkyns tónlistarmaðurinn
á evrópsku MTV-tónlistarverðlaunahátíðinni sem var
haldin með pomp og prakt
í Kaupmannahöfn í fyrrakvöld.
Hljómsveitin Red Hot Chili Peppers frá Los Angeles fékk verðlaun
fyrir bestu plötuna, hina tvöföldu
Stadium Arcadium, og Christina
Aguilera var valin besti kvenkyns
tónlistarmaðurinn.

#RAZY BESTA LAGIÈ
Hátíðin var send beint út til sautján landa og heppnaðist með eindæmum vel. Mikil stemning ríkti í
The Bella Center þar sem verðlaunin voru afhent. Spiluðu þar
m.a. hljómsveitirnar Muse og
Lordi frá Finnlandi sem lauk
kvöldinu. Auk þess safnaðist mikill mannfjöldi saman á Ráðhústorginu þar sem Snoop Dogg,
Keane, Jets og The Killers tróðu
upp í kuldanum.
Lag Gnarls Barkley, Crazy, var
valið best auk þess sem Muse var
valin besta jaðarhljómsveitin.

Blaðinu verður dreift inn á öll
heimili landsins á tímabilinu
18. nóv. til 24. nóv.

46%.. 6%2¨,!5. 0OPPARINN OG KYNNIR H¹TÅÈARINNAR *USTIN 4IMBERLAKE FÁKK TVENN

-46 VERÈLAUN

Þeir sem vilja koma að plötu, DVD-mynd eða
tölvuleik í blaðinu þurfa að ganga frá pöntun
fyrir kl. 12:00 á hádegi, mánudaginn 6. nóv.
Allar nánari upplýsingar eru á lll#Eadiji^Y^cY^#^h,
en þar er einnig að finna könnun sem gerð var á
lestri og notkun blaðsins í fyrra.
Einnig veitir Bergur Ísleifsson allar nánari
upplýsingar í símum 517 1694 og 699 1694.

;aV\]a_beaij[gVbaZ^ÂZcYV

&2¡44!",!¨)¨!0

Besta hljómsveitin var aftur á
móti kjörin hin fornfræga Depeche
Mode.

2)(!..! 2IHANNA VAR VALIN BESTA 2"

SÎNGKONAN (ÒN KOM EINNIG FRAM ¹
H¹TÅÈINNI OG VAR ATRIÈI HENNAR GL¾SILEGT

+ANYE 7EST DËNALEGUR
Justin Timberlake var kynnir á
hátíðinni og stóð sig með prýði.
Athygli vakti þegar hljómsveitin
Justice vs. Simian tók á móti verðlaunum fyrir besta myndbandið,
við lagið We Are Your Friends.
Ruddist þá rapparinn Kanye West,
sem hafði áður verið kjörinn besti
hiphop-tónlistarmaðurinn, inn á
sviðið og sagði það hneisu að hann
skyldi ekki hafa fengið verðlaun
fyrir myndbandið Touch The Sky.

25$$)34 ).. 2APPARINN +ANYE 7EST

RUDDIST INN ¹ SVIÈIÈ ÖEGAR *USTICE OG
3IMIAN TËKU ¹ MËTI VERÈLAUNUM SÅNUM

„Ef ég fæ ekki þessi verðlaun þá
er dómnefndin illa trúverðug,“
sagði hann.
FB
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Kröftugir kroppar í Höllinni
,): (52,%9 'ENGUR Å HJËNABAND Å MARS

¹ N¾STA ¹RI

&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

Hurley í
hnappelduna
Elizabeth Hurley ætlar að giftast
kærastanum sínum í mars á næsta
ári. Áætlað er að brúðkaup verði
haldin bæði í Englandi og á Indlandi. Kærasti Hurley er viðskiptamógúllinn Arun Nayar og hafa
þau beðið vini og ættingja að
taka ákveðinn dag frá í marsmánuði.
Hermt er að hjónavígslan sjálf
fari fram 3. mars í Englandi en
henni verði svo fagnað með nokkurra daga veislu á Indlandi. „Með
því að láta fólk vita með svo
góðum fyrirvara er klárt mál að
þau ætla að fá alla frægu vini sína
til að mæta,“ sagði heimildarmaður
Daily Mail.

',!¨52 0%4% (ANN VAR EKKI EINS UPPLITS
DJARFUR EFTIR AÈ HANN ÖURFTI AÈ DÒSA ¹
SJÒKRAHÒSI Å TV¾R KLUKKUSTUNDIR

Íslandsmótið í Icefitness var haldið
með miklum glæsibrag um helgina
þar sem saman komu flottustu
kroppar landsins. Fitnessdrottningin
Freyja Sigurðardóttir kom, sá og
sigraði í kvennaflokki en aðeins
fjórar konur tóku þátt að þessu
sinni.
Í karlaflokki bar Jóhann Pétur
Hilmarsson sigur úr býtum en

',3),%'!2 !ÈEINS FJËRAR KONUR TËKU

Ö¹TT Å ¥SLANDSMËTI )CEFITNESS AÈ ÖESSU
SINNI EN Ö¾R VORU ALLAR STËRGL¾SILEGAR ¹
SVIÈINU Å SAMANBURÈINUM

&,/44)2 +2/00!2 +EPPNIN MILLI KARLANNA VAR HÎRÈ OG TVÅSÕN EN MJËTT VAR ¹ MUNUN
UM ÖEGAR REIKNUÈ VORU SAMANLÎGÈ STIG KEPPENDA
-9.$"2*.. "!,$5233/.

%)."%)44 %VA HENTIST Å GEGNUM ÖRAUTA

BRAUTINA

keppnin var hörð á milli hans,
Ívars Guðmundssonar og Gunnars
Steinþórssonar, sem höfnuðu í öðru
og þriðja sæti.
Andrés Guðmundsson, eigandi
Icefitness, var hæstánægður með

mótið en hefði gjarnan viljað sjá
fleiri konur vera með. „Það voru
óvenju fáar konur sem kepptu í þetta
skiptið og ég vil endilega hvetja
fleiri til að mæta til leiks á næsta
Íslandsmóti,“ segir Andrés.
SIG

¥ "2!54)..) +EPPNIN VAR HÎRÈ OG
SPENNANDI Å HRAÈAÖRAUTINNI ENDA VORU
MIKIL ¹TÎK OG EKKERT GEFIÈ EFTIR

Magga Stína
syngur Megas

&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

Pete sendur
á spítala
Rokkarinn og eiturlyfjaneytandinn Pete Doherty þurfti að fara á
sjúkrahús á dögunum. Ástæðan
var sú að hann hafði fest einn af
hringum Kate Moss á fingri sínum.
Að sögn breska blaðsins The Sun
hló Kate Moss allan tímann sem
þau voru á sjúkrahúsinu, en það
tók hjúkrunarkonur tvær klukkustundir að ná hringnum af fingri
Pete.
Hjúkrunarkonurnar þurftu að
nota sleipiefni og ýmis áhöld til
að ná hringnum af og hafðist það
fyrir rest. „Pete skammaðist sín
en Kate hló allan tímann,“ sagði
vinur parsins.

3)2 #,)&& 2)#(!2$ 3ÎNGVARINN HEIMS
FR¾GI KEMUR TIL ¥SLANDS Å MARS

Richard í
tónleikaferð
Sir Cliff Richard hefur tónleikaferð sína, sem endar á Íslandi í
mars, á laugardag í London. Mun
hann spila fimm kvöld í röð á
Wembley Arena.
Eftir áramót fer hann til Miðaustur- og Suðaustur-Asíu þar sem
hann mun syngja á stöðum eins og
Dubai, Taílandi og Srí Lanka.
Svo kíkir hann stutt við í SuðurAfríku áður en hann heldur til
Evrópu, þar sem hann verður
aðeins með tíu tónleika. Endar
hann þessa tónleikaferð hér á
Íslandi og að sögn tónleikahaldara
hefur hann beðið um að fá sem
mestar upplýsingar um land og
þjóð með það að markmiði að
dvelja hér eitthvað eftir tónleikaferðina.
Um næstu helgi kemur svo út
dúettaplata með Richard en hún
er kölluð Two´s a Company.

MAGGA STÍNA SYNGUR MEGAS

BIÐIN ER Á ENDA
Útgáfutónleikar í Salnum Kópavogi,
laugardagskvöldið 4. nóvember kl. 21.
Frumflutt verða 3 ný lög eftir Megas

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

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
L.I.B. Topp5.is

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. 12, 2, 4, 6, 8, 10 og 12 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
kl. 8 og 10.20
kl. 12, 2, 4 og 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 12, 1.40 og 3.40

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. 4, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10.20
kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 3, 8 og 10.20
kl. 3 og 6

BORAT
MÝRIN
DRAUGAHÚSIÐ
BRETTABÍÓ

kl. 4, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 2, 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 2 B.I. 7 ÁRA
kl. 6

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

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

Björk í efsta sæti
Plata Bjarkar Guðmundsdóttur,
Vespertine, er í efsta sæti yfir 66
bestu plötur síðustu sex ára á
bresku
tónlistarsíðunni
virtu
Drownd in Sound. Listinn var settur saman í tilefni af sex ára afmæli
síðunnar. Ein önnur íslensk plata
er á listanum, eða Yesterday Was
Dramatic – Today is OK með Múm,
sem lenti í 48. sæti. Blaðamaður
Drownd in Sound heldur vart vatni
yfir Vespertine, sem kom út árið
2001, og segir plötuna undurfagra.
„Hlustaðu á hana, lærðu að njóta
hennar, reyndu að komast á það
stig þar sem þú getur ekki komist
í gegnum heila viku án þess að
hlusta á hana, af ótta við að hjarta
þitt muni bresta,“ segir hann. „Þú
munt aldrei elska eins og Björk

Tónlistarmaðurinn Friðrik
Ómar hefur gefið út sína
fyrstu sólóplötu sem nefnist
Annan dag. Hann viðurkennir að gamall draumur
hafi ræst með útgáfu plötunnar.

"*®2+ "JÎRK 'UÈMUNDSDËTTIR ER MIKILS
METIN HJ¹ HEIMASÅÈUNNI $ROWNED IN
3OUND
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

6%30%24).% 0LATAN 6ESPERTINE KOM
ÒT ¹RIÈ  OG FÁKK GËÈAR VIÈTÎKUR
GAGNRÕNENDA

,ÁT HJARTAÈ R¹ÈA FÎRINNI

virðist vera fær um að gera. Þá
kannski áttarðu þig á því hvað
okkur finnst um þessa plötu.“
Í öðru sæti á listanum varð
fyrsta plata rokksveitarinnar At
the Drive In, Relationship of
Command, og í því þriðja lenti
Silent Alarm með Bloc Party, sem
kom út á síðasta ári. Í sjötta sætinu sat hinn látni Elliott Smith með
plötuna Figure 8, í því 16. varð Kid
A með Radiohead og í 22. var nýjasta plata Muse, Black Holes and
Revelations.

„Ég fór í gegnum heilmikið ferli
þegar ég var að vinna hana. Hún
er einlæg og allt þetta sem ég hef
bara ekki gert áður, ég er að átta
mig á því núna,“ segir Friðrik
Ómar. „Ég hef ekki sungið af einlægni fyrr. Ég er aðeins eldri og
reyndari á öllum sviðum lífsins og
er meira ég sjálfur.“
Áður hefur Friðrik sungið inn á
plötuna „Ég skemmti mér“ ásamt
Guðrúnu Gunnarsdóttur, sem seldist í átta þúsund eintökum fyrir
síðustu jól. Einnig vakti hann mikla
athygli fyrir frammistöðu sína í
undankeppni Evróvisjón á síðasta
ári.

®NNUR LÎG VORU BETRI
Friðrik á tvö lög og fjóra texta á
plötunni. Meðal þeirra sem eiga hin
lögin eru Jóhann Helgason, Hallgrímur Óskarsson, Stevie Wonder
og Van Morrison. „Ég ákvað það
þegar ég fór af stað að ég vildi ekki
fylla plötuna með lögum eftir mig
ef þau voru ekki nógu góð. Mér
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fannst önnur lög einfaldlega betri
og hin bíða bara betri tíma.“

-IÈI Å N¹TTBORÈSSKÒFFUNNI
Friðrik Ómar blandar á faglegan
hátt saman hugljúfum ástarballöðum og léttum popplögum á plötunni. „Ég fór í náttborðsskúffuna
mína um daginn og fann miða þar
sem ég setti mér markmið fyrir
2006. Ég ætlaði að gera plötu með
hjartanu og gerði það. Ég lagði
upp með að hún væri góð heild og
tók til dæmis út lag daginn sem
platan fór í framleiðslu.“
"JÎRGVIN FYRIRMYND
Aðspurður segir Friðrik að helstu

áhrifavaldar hans í tónlist séu
íslenskir. Nefnir hann Björgvin
Halldórsson til sögunnar. „Hann
er dæmi um mann sem er í bransanum lengi og gerir fullt af
spennandi hlutum. Það er kalt á
toppnum en hann hefur haldið
sér þar. Hann er mín fyrirmynd
hvað það snertir,“ segir Friðrik,
sem hefur unnið með Björgvini á
Broadway og þegar Bo söng með
Sinfóníuhljómsveit Íslands á dögunum.
Friðrik Ómar mun árita nýju
plötuna í Smáralind og Kringlunni
um helgina. Útgáfutónleikar verða
síðan haldnir á Nasa hinn 22. nóvember.
FREYR FRETTABLADIDIS

Menn dansa líka í Noregi
;4«.,)34=
5-&*®,,5.

Ég missti af þessum á Airwaves,
eins og öllu sem mig langaði virkilega að sjá í ár. Erfitt að skemmta
sér á mörgum stöðum í einu. En
Datarock koma frá Noregi og voru
partur af norskum hluta hátíðarinnar. Ég sá Eldar, rafeindafræðing
Airwaves-gengisins, mæla með
þeim í sjónvarpinu og þar sem hann
er smekkmaður merkti ég við þá á
dagskránni hjá mér sem eitthvað
ómissandi. Eftir að ég sannaði fyrir
sjálfum mér að það væri vel hægt
að missa af þeim, bætti ég þeim
upp fyrir kjánaskap minn með því
að kaupa plötuna við fyrsta tækifæri. Sé ekki eftir því.
Datarock spilar nokkurs konar
ungæðisblöndu af rokki eins og
Bright Eyes eða Death from Above
1979 eru að gera og rafpönki eins
og Le Tigre eða Peaches gera. Áhrif
frá Talking Heads eru líka mjög

sterk. Þessu er þó ekkert alltaf
blandað saman, því sveitin skiptir
líka um stíla á milli laga.
Þó svo að textarnir séu afar
kauðalegir (með aulabröndurum á
borð við lagaheitið Nightflight to
Uranus) er eitthvað við diskóhrynjandann og einfaldar útsetningarnar sem er mjög heillandi. Eitt laganna, hið frábæra Computer Camp
Love, er ástarsaga sem hefur sögumann og kór og minnir mig þannig
alltaf á Summer Nights úr Grease.
Líklegast viljandi gert þar sem
setningarnar; „Tell me more, was it
love at first sight? Tell me more,
did you put up a fight?“, koma við
sögu. Mjög skondið.
Helsti slagari sveitarinnar hingað til hefur þó verið lagið Fa Fa Fa,
sem býr yfir slíkum sjarma að það
brennist inn í heilahvelið á hlustandanum og situr kyrrt þar um
nokkurt skeið.
Það er óhætt að mæla með þessari plötu fyrir opið fólk. Hver partí-
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.IÈURSTAÈA .ORSKA SVEITIN $ATAROCK HEIMSËTTI
OKKAR ¹ )CELAND !IRWAVES ¹ DÎGUNUM &RUM
RAUN ÖEIRRA ER EÈAL PARTÅPLATA SEM ¾TTI EKKI AÈ
SKILJA NEINN MANN EFTIR KYRRAN

slagarinn á fætur öðrum. Hver
hefði trúað þessu, en Norðmenn
geta greinilega líka verið svalir …
nei, í alvöru!
"IRGIR ®RN 3TEINARSSON
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á allar sýningar merktar með appelsínugulu
á laugardögum og sunnudögum
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fyrir ógnum óvinarins
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KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Frá handritshöfundi „Million Dollar Baby” og „Crash”

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

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.

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 ÍSLENSKU OG EN

EEEE

EEE

Frá leikstjóra “The Fugitive”

- H.Ó. - Mbl

- V.J.V - TOPP 5.IS

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.
THE GUARDIAN

/ ÁLFABAKKA

kl. 5:45 - 7 - 8:45 - 10:10 - 10:30
kl. 2:15 - 5:45 - 8:45
kl. 3:30 - 5:45 - 8 - 10:30
kl. 1:45 - 3:45 - 6
kl. 6 - 10:10
kl. 8

B.i. 16
B.i.12
Leyfð
Leyfð
B.i. 12

JACKASS NUMBER TWO
THE THIEF LORD
ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal
BÍLAR M/- Ísl tal.
OVER THE HEDGE M/- Ísl tal.
MAURAHRELLIRINN M/- Ísl tal.

/ KRINGLUNNI
kl. 4 - 8
kl. 4
kl. 1:45 - 4
kl. 1:45
kl. 1:45
kl. 1:45

B.i. 12
Leyfð
Leyfð
Leyfð
Leyfð
Leyfð

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

kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10:45
kl. 2 - 4
kl. 10
kl. 2 - 4 - 6 - 8
kl. 6

Mikill afsláttur fyrir
innslag í lífsstílsþáttum
Eitt athyglisverðasta mál
vikunnar er framganga
Ásgeirs Kolbeinssonar og
Arnars Gauta Sverrissonar
í Innliti/útliti. Í allri umræðunni hefur komið í ljós
að viðmælendur í lífsstílsþáttum sem þessum stórgræða oft á því að mæta í
viðtalið.
„Við ætluðum að ræða það eftir
birtinguna,“ segir Ásgeir Kolbeinsson, spurður um hversu mikinn
afslátt hann hafi fengið hjá byggingavöruversluninni Byko vegna
innslags sem birtist í lífsstílsþættinum Innlit/útlit og vakið hefur
mikla athygli. Ásgeir lýsti því yfir í
Fréttablaðinu í gær að hann „skiti
ekki peningum“ en þær breytingar
sem hann gerði á íbúðinni hafa
væntanlega kostað sinn skilding;
nýtt parkett og uppgert bað auk
annarra hluta.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins getur svona innslag í þáttum á borð við Innlit/útlit og Veggfóðri verið ansi mikils virði og getur
afslátturinn numið allt að þrjátíu
prósentum en það fer þó allt eftir
því hversu frægur einstaklingurinn
er. Ásgeir bætti því jafnframt við
að hann hefði keypt allt sem hægt
var að kaupa í Byko og um töluvert
háa fjárhæð hefði verið að ræða,
hann hefði því jafnframt fengið
magnafslátt eins og venja væri til.
Fréttablaðið hefur heimildir fyrir
því að þáttastjórnandi í einum lífs-

B.i. 12
B.i. 16
Leyfð
B.i. 12

kl. 2 - 4 - 6-8-10
kl. 2 - 4
kl. 10:10
kl. 6 - 8

Leyfð

Munið afsláttinn

B.i. 12

Leyfð
B.i.12

/ AKUREYRI

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

B.i. 12

B.i. 12
Leyfð
B.i. 16
B.i. 12

BARNYARD M/- Ísl tal
THE DEPARTED
THE THIEF LORD
MATERIAL GIRLS
THE GUARDIAN
JACKASS NUMBER TWO

kl. 2 - 4 - 6 Leyfð
kl. 8 - 10:40 B.i. 16
kl. 2
Leyfð
kl. 4 - 6
Leyfð
kl. 8
B.i. 12
kl. 10:30 B.i. 12

50 Cent leikur löggu
Robert De Niro og bófarapparinn
50 Cent eru í lokaviðræðum um að
taka að sér hlutverk í myndinni
New Orleans. Um er að ræða pólitíska spennumynd sem gerist í
kringum fellibylinn Katrínu.
Myndin fjallar um löggu (De
Niro) sem heldur að samstarfsfélagi sinn hafi látist í fellibylnum.
Kemst hann síðan að því að hann
var skotinn til bana. Fer hann að
rannsaka morðið ásamt nýjum
félaga sínum, leiknum af 50 Cent.
Kemur þá í ljós að spilling er mikil
innan lögreglunnar.
Myndin átti upphaflega að gerast í Los Angeles en sögusviðinu
var breytt í New Orleans eftir að
hamfarirnar gengu þar yfir.
Næsta mynd Roberts De Niro
heitir The Good Sheperd og er
njósnatryllir. Leikstýrir hann

 #%.4 2APPARINN  #ENT LEIKUR AÈ
ÎLLUM LÅKINDUM ¹ MËTI 2OBERT $E .IRO Å
MYNDINNI .EW /RLEANS

myndinni sjálfur. Síðasta mynd 50
Cent var hin sjálfsævisögulega
Get Rich Or Die Trying.

',3),%' ¥"²¨ +OSTNAÈURINN VIÈ AÈ GERA UPP ÅBÒÈ SGEIRS +OLBEINSSONAR HEFUR

VERIÈ ANSI MIKILL OG EKKI VERÈUR ANNAÈ SÁÈ EN AÈ VEL HAFI TEKIST TIL

stílsþáttanna hefði fyrir ekki margt
löngu reynt að kría út parkett frítt
fyrir þekkt hjón í borginni sem þá
voru að gera upp hús gegn því að
þau birtust í þætti sínum en eigandi
fyrirtækisins hafnaði því með öllu
og fannst það fyrir neðan allar hellur. Ásgeir sagðist jafnframt vera
svekktur með það hvernig umræðan hefði þróast, væri komin út í eitthvert skítkast á sína persónu og
smekk.
Innlit/útlit hlaut á fimmtudaginn
tilnefningu til Eddu-verðlaunanna
sem sjónvarpsþáttur ársins og
Magnús Ragnarsson, sjónvarpsstjóri Skjás eins, hafnaði því með
öllu að einhverjar mannabreytingar yrðu gerðar. „Aldrei, aldrei, heldurðu að ég fari að reka manninn?“
sagði Magnús en Þórunn Högnadóttir, ritstjóri þáttarins, lýsti því
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yfir í Fréttablaðinu að eitthvað
þyrfti að gera vegna mikilla viðbragða. „Þetta var svona drengjahúmor. Missti marks. En Arnar
Gauti er prýðispiltur. Skopskynið
hitti ekki í mark hjá kjarna áhorfenda Skjás eins. Það þarf ekkert að
gera annað en íhuga hvort rétt sé að
hleypa svona piltahúmor inn í þáttinn en engra aðgerða er þörf,“ sagði
Magnús.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

ólympíuleikana vil ég sýna fram á
þörfina fyrir hamingjusamt alþjóðlegt þjóðfélag.“
Stone er þriðji leikstjórinn sem
hefur verið boðið að gera kynningarmynd um ólympíuleikana. Hinir
eru Ítalinn Giuseppe Tornatoe,
sem vann óskarinn fyrir Cinema
Paradiso, og Majid Majidi frá Íran.
r

SparBíó* — 450kr
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-ÎRGUM FANNST
Ö¹TTASTJËRNAND
INN SKJËTA LANGT
YFIR MARKIÈ MEÈ
YFIRLÕSINGUM SÅNUM
Å Ö¾TTINUM ¹ ÖRIÈJU
DAGINN EN HANN
ER ÖË ÎRUGGUR Å
STARFI

Gerir mynd um ólympíuleika
Leikstjórinn Oliver Stone, sem síðast gerði World Trade Center,
ætlar að leikstýra fimm mínútna
mynd sem er ætlað að kynna
ólympíuleikana í Peking árið 2008.
Myndin verður sýnd í sjónvarpi, kvikmyndahúsum og flugvélum úti um allan heim. „Í dag
lifir stór hluti mannkyns í sátt og
samlyndi og Kína spilar þar stórt
hlutverk,“ sagði Stone. „Kína og
Bandaríkin eru stórveldi sem
þurfa að vinna betur saman. Með
því að taka þessa stuttmynd um

MÝRIN
kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 10:30 B.i. 12
THE QUEEN
kl. 3 - 5:50
THE LAST KISS
kl. 3 - 5:30 - 8 - 11:10 B.i.12
AN INCONVENIENT TRUTH kl. Eingin sýnig í dag
THE DEPARTED
kl. 3 - 6 - 9
B.i. 16
BÖRN
kl. 8
WORLD TRADE CENTER kl. 10:30
B.i. 12
HAGATORGI • S. 530 1919

BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA OG KL. 2 Á AK. OG Í KEFL.

MAURAHRELLIRINN M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

ÓBYGGÐIRNAR
„THE WILD“

Sýnd með íslensku tali !

ÓBYGGÐIRNAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

OVER THE HEDGE M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

Nýtt
BÍLAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

/,)6%2 34/.% ,EIKSTJËRINN VIRTI

¾TLAR AÈ GERA KYNNINGARMYND
UM ËLYMPÅULEIKANA Å 0EKING
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Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK
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 KVÎRÈUNIN STENDUR
!NDRI &ANNAR /TTËSSON MUN EKKI TAKA FRAM
KNATTSPYRNUSKËNA ¹ NÕJAN LEIK EN ORÈRËMUR ÖESS EFNIS AÈ
NÕR ÖJ¹LFARI &RAM «LAFUR ¶ËRÈARSON VILJI F¹ HANN TIL ¾FINGA
HEFUR HEYRST UNDANFARIÈ %N SJ¹LFUR SEGIR
HANN EKKERT HAFA Å «LAFI HEYRT OG AÈ
¹KVÎRÈUNIN SÁ ENDANLEG b%F ÁG MYNDI
SNÒA AFTUR AÈ SAMNINGABORÈINU
OG GERA M¹LAMIÈLANIR MYNDI ÖAÈ
GRAFA UNDAN TRÒVERÈUGLEIKA MÅNUM
SEM LENÅNISTA ¶AÈ GENGUR EKKI n
SAGÈI HANN BL¹ALVARLEGUR b¡G NÕT
¹KVÎRÈUNARINNAR OG ÖAÈ ER
GAMAN AÈ VERA LAUS VIÈ
FËTBOLTANNn

SPORT FRETTABLADIDIS

Kom ekki hingað til að sitja á bekknum
*ËHANNES +ARL 'UÈJËNSSON GEKK TIL LIÈS VIÈ HOLLENSKA LIÈIÈ
!: !LKMAAR Å SUMAR EFTIR AÈ HAFA LEIKIÈ EINN VETUR MEÈ
,EICESTER #ITY ¹ %NGLANDI *ËHANNES +ARL HEFUR F¹ T¾KIF¾RI
FENGIÈ MEÈ LIÈINU OG HEFUR ÖURFT AÈ S¾TTA SIG VIÈ ÖAÈ
AÈ SITJA ¹ BEKKNUM EÈA JAFNVEL AÈ VERA EKKI Å HËPNUM
OFT ¹ TÅÈUM ¹ ÖESSARI LEIKTÅÈ ¶AÈ VARÈ ÖË BREYTING ÖAR ¹
¹ FIMMTUDAGINN ÖEGAR *ËHANNES +ARL KOM INN ¹ SEM
VARAMAÈUR Å   ÒTISIGRI !: !LKMAAR ¹ SVISSNESKA
LIÈINU 'RASHOPPERS
b¶ETTA VIRÈIST VERA ALLT AÈ STEFNA Å RÁTTA ¹TT ÁG ER
FARINN AÈ F¹ T¾KIF¾RI ¹ AÈ KOMA INN ¹ OG SVO BÅÈUR
MAÈUR BARA EFTIR T¾KIF¾RINU Å BYRJUNARLIÈINU ¡G ER
HJ¹ NÕJU LIÈI OG MAÈUR VERÈUR BARA AÈ VERA DUGLEGUR
AÈ BERJAST FYRIR SÅNU OG VERA ÖOLINMËÈUR ,IÈIÈ STENDUR
SIG MJÎG VEL ÖANNIG AÈ ÁG VERÈ BARA AÈ BÅÈA EFTIR MÅNU
T¾KIF¾RI OG TAKA ÖAÈ ÖEGAR ÖAÈ KEMUR m SAGÈI *ËHANNES
+ARL SEM ER KOMINN MEÈ NËG AF BEKKJARSETU
b¡G ER ORÈINN VERULEGA PIRRAÈUR EN MAÈUR VERÈUR AÈ
HALDA ¹FRAM ¶AÈ ER SAMT ORÈIÈ FREKAR ÖREYTANDI AÈ VERA

ALLTAF ¹ BEKKNUM EN ÁG BÅÈ BARA EFTIR AÈ F¹ T¾KIF¾RI ¡G HEF EKKI ENN
Ö¹ FENGIÈ AÈ VERA Å BYRJUNARLIÈINU EN ÖAÈ HLÕTUR AÈ FARA AÈ KOMA
¶AÈ VAR ¹G¾TT AÈ KOMA INN ¹ Å G¾R ¡G STËÈ MIG ¹G¾TLEGA OG LAGÈI
UPP EITT MARKm
*ËHANNES +ARL VAR LYKILMAÈUR Å LIÈI ,EICESTER ¹ SÅÈUSTU LEIKTÅÈ EN
ER EINHVER EFTIRSJ¹ HJ¹ HONUM AÈ HAFA SKIPT UM FÁLAG b.EI NEI ÁG
ER BARA BÒINN AÈ VERA HÁR Å SVO STUTTAN TÅMA 6IÈ ERUM BÒIN
AÈ KOMA OKKUR MJÎG VEL FYRIR HÁRNA OG SYNIR MÅNIR ERU MJÎG
¹N¾GÈIR m SAGÈI *ËHANNES +ARL SEM ER MEÈ FJÎGURRA ¹RA
SAMNING
b¡G ¾TLA AÈ GEFA ÖESSU GËÈAN SÁNS HÁRNA OG ÖAÈ VERÈ
UR BARA AÈ KOMA Å LJËS HVAÈ VERÈUR ¡G KOM EKKI HINGAÈ
TIL AÈ SITJA BARA ¹ BEKKNUM Å FJÎGUR ¹R -AÈUR VERÈUR ALLTAF
AÈ SKOÈA SÅN M¹L EFTIR TÅMABIL m SAGÈI *ËHANNES +ARL EN
!: !LKMAAR ER ANNAÈ HOLLENSKA LIÈIÈ SEM *ËHANNES LEIKUR
MEÈ ÖVÅ HANN LÁK MEÈ 7AALWIJK ¹ SÅNUM TÅMA
b/KKUR LÅÈUR MJÎG VEL HÁRNA Å (OLLANDI (OLLAND ER MUN LÅK
ARA ¥SLANDI HELDUR EN %NGLAND ER (OLLAND ER MUN FJÎLSKYLDU
V¾NNA FINNST MÁRm

3EX NÕIR LEIKMENN ¹ EINU BRETTI
Knattspyrnudeild Vals kynnti í gær til sögunnar sex nýja leikmenn liðsins. Þeir eru Hafþór Ægir Vilhjálmsson, Baldur Bett, Gunnar Einarsson, Jóhann Helgason, Daníel Hjaltason og Daninn René Carlsen.
#!2,/3 4%6%: (EFUR VERIÈ ORÈAÈUR VIÈ
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#ARLOS 4EVEZ

Verður áfram
hjá West Ham
&«4"/,4) Carlos Teves, leikmaður
West Ham, hefur undanfarna
daga verið orðaður við Evrópumeistara Barcelona. Umboðsmaður leikmannsins hefur nú vísað
þessum sögusögnum á bug og
segir að Tevez verði áfram hjá
West Ham.
„Svona hlutir þurfa að fara
sína hefðbundnu leið og ef
eitthvert tilboð væri komið frá
Barcelona þá væri ég búinn að
heyra af því. Ég hef hins vegar
ekkert heyrt og það þýðir bara að
ekkert er búið að gerast. Þetta
eru bara sögusagnir. Tevez
verður áfram hjá West Ham,“
sagði umboðsmaður leikmannsins.
Carlos Tevez hefur ekki enn
skorað mark fyrir West Ham og
virðist vera búinn að missa sæti
sitt í liðinu hjá Alan Pardew,
stjóra liðsins.
DSD

&«4"/,4) Valsmenn stimpluðu sig
rækilega inn sem sigurstrangt lið
á næsta knattspyrnusumri þegar
boðað var til blaðamannafundar í
gær þar sem sex nýir leikmenn
félagsins voru kynntir til sögunnar. Eins og Fréttablaðið var búið
að greina frá var samið við Hafþór Ægi Vilhjálmsson en einnig
Daníel Hjaltason, Gunnar Einarsson og Jóhann Helgason. Þegar
var búið að kynna Baldur Bett og
Danann René Carlsen til sögunnar
á heimasíðu liðsins.
Af þessu má dæma að Valsliðið
verði líklegt til afreka næsta
sumar en þeir hafa átt lið í toppbaráttunni síðustu tvö tímabil.
Willum Þór Þórsson, þjálfari liðsins, átti erfitt með að leyna gleðinni á fundinum í gær en Börkur
Edvardsson, formaður knattspyrnudeildar Vals, sagði að félagið væri gífurlega ánægt með leikmannahóp liðsins eins og er.
„Það er hins vegar alltaf svo
með stórlið eins og Val að leikmannamálum er aldrei fyllilega
lokið,“ sagði hann spurður um
hvort Valsmenn hygðust enn bæta
við sig á næstu vikum og mánuðum. Baldur, Hafþór og Jóhann
sömdu til þriggja ára og Daníel og
Carlsen til tveggja. Gunnar Einarsson sagði í samtali við Fréttablaðið að enn ætti eftir að ganga
frá lengd samnings síns við Val
sem er reyndar hans uppeldisfélag.
„Ég þekki vel til í Val og ólst vel
upp þar,“ sagði Gunnar. „Það er
virkilega gaman að fá það tækifæri til að koma aftur til Vals og fá
að enda ferilinn þar. Ég vona að ég
eigi að minnsta kosti þrjú góð ár

&2¥¨52 &,/++52 &R¹ VINSTRI ERU «TTHAR %DVARDSSON FRAMKV¾MDASTJËRI 6ALS 7ILLUM ¶ËR ¶ËRSSON ÖJ¹LFARI $ANÅEL (JALTASON *ËHANN
(ELGASON (AFÖËR GIR "JÎRNSSON "ÎRKUR %DVARDSSON FORMAÈUR KNATTSPYRNUDEILDAR 'UNNAR %INARSSON OG "ALDUR "ETT
&2¡44!",!¨)¨0,, "%2'-!..

eftir.“
Hann segist hafa skilið sáttur
frá KR. „Ég var kominn á þann
tímapunkt að ákveða mín síðustu
ár á ferlinum og tók ég þá ákvörðun að fara til Vals. Ég fer sáttur
frá KR eftir langan tíma þar en tel
mig nú þurfa að sanna mitt gildi á
nýjan leik. Mér finnst ég ekki hafa
staðið undir væntingum síðastlið-

in tvö ár.“
Baldur Bett kemur frá Íslandsmeistaraliði FH þar sem hann
hefur orðið meistari með liðinu
undanfarin þrjú ár. Hann býst við
spennandi sumri og segir að þrjú
lið skeri sig sérstaklega úr. „Ég
hlakka rosalega mikið til eftir gott
frí. En það er auðvitað skrýtið að
byrja hjá nýju félagi. FH og KR

hafa einnig styrkt sig mikið og
fyrir mér eru þetta þrjú sterkustu
liðin; Valur, KR og FH. Þessi lið
eru einnig stærst utan vallar en
auðvitað eru lið eins og Skaginn,
Fylkir og Keflavík einnig sterk.
En ég vona að einokun FH á titilinn sé hér með lokið,“ sagði Baldur og hló.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

4VÎ ÅSLENSK FIMLEIKAFÁLÎG TAKA Ö¹TT Å %VRËPUMËTINU Å HËPFIMLEIKUM Å 4ÁKKLANDI
'!29 .%6),,% (EFUR ENN TRÎLLATRÒ ¹

STJËRANUM SÅNUM

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

'ARY .EVILLE

Ferguson á
tíu ár eftir
&«4"/,4) Gary Neville, leikmaður

Manchester United, segir að
framkvæmdastjóri félagsins, sir
Alex Ferguson, eigi enn tíu ár
eftir í starfinu. Ferguson er 64
ára gamall og hefur verið stjóri
Manchester United í 20 ár.
„Það kæmi mér ekkert á óvart
þótt Ferguson héldi áfram í fimm
til tíu ár í viðbót. Hann er
ákveðnari en nokkru sinni fyrr og
það er stanslaus áskorun að vera
hjá þessu félagi. Ég kannast við
það sem leikmaður og ég kannast
við það sem stuðningsmaður
liðsins og það mun halda honum
ungum.
Ferguson veit að það gengur á
með skini og skúrum og ég hef
séð hann breytast, það gera það
allir með aldrinum. Ferguson er
mildari en áður,“ sagði Gary
Neville, fyrirliði Manchester
United.
DSD

Gerpla komst í úrslit í Tékklandi
&)-,%)+!2 Þessa dagana fer fram

Evrópumótið í hópfimleikum.
Keppnin fer fram í Tékklandi að
þessu sinni og tvö íslensk lið taka
þátt, Gerpla og Grótta. Undankeppni lauk í gær og íslensku liðin
stóðu sig bæði mjög vel, Gerpla
endaði í öðru sæti og Grótta í því
áttunda. Sex efstu liðin komust
áfram í úrslitakeppnina sem hefst
í dag.
Að sögn Önnu Möller, framkvæmdastjóra Fimleikasambands
Íslands, stóðu bæði liðin sig með
miklum sóma. „Þetta er í fyrsta
sinn sem Grótta fer á svona mót
og það stóð sig mjög vel. Reyndar
stóðu bæði liðin sig alveg hreint
frábærlega. Þetta er orðin svakalega hörð keppni og það voru 22 lið
sem tóku þátt í kvennakeppninni
þannig að þetta er frábær árangur,“ sagði Anna Möller í samtali
við Fréttablaðið.
Gerpla fékk 25,55 stig í undankeppninni sem dugði liðinu í annað
sætið en öll sex liðin sem komust í
úrslit koma frá Norðurlöndunum.
Liðin sem náðu fyrsta og þriðja

sætinu koma frá Svíþjóð, í fjórða
og sjötta sæti voru dönsk lið og
fimmta sætið skipaði lið frá Finnlandi. Ekki munaði nema 0,05 stigum á Gerplu og efsta liðinu, Stokkhólm Top Gymnastarna, en Anna
átti þó ekki von á því að Gerpla
næði að sigra í úrslitunum.
„Efsta liðið klúðraði í raun og
veru einu áhaldi sem þær eiga að
fá hærri einkunn á en Gerpla átti
mjög góðan dag. Það verður því
erfitt fyrir Gerplu að fara upp
fyrir sænska liðið en ég vona að
Gerpla nái verðlaunasæti,“ sagði
Anna Möller.
Sif Pálsdóttir keppti á mótinu
fyrir lið sitt Gróttu en ekki eru
nema tvær vikur frá því að hún
keppti á HM í áhaldafimleikum.
DSD

3)& 0,3$«44)2

6AR Å LIÈI 'RËTTU SEM N¹ÈI
¹TTUNDA S¾TI ¹ %VRËPUMËT
INU Å HËPFIMLEIKUM
&2¡44!",!¨)¨34%&.

2/.!,$/ (ORFIR EKKI ¹ LEIKI ANNARRA LIÈA
EN 2EAL -ADRID
./2$)# 0(/4/3!&0

2ONALDO

Leiðist fótbolti
&«4"/,4) Brasilíski sóknarmaður-

inn Ronaldo hefur viðurkennt að
hann horfi aldrei á fótbolta og
sagt að honum leiðist fótbolti.
Ronaldo er einn besti knattspyrnumaður sinnar kynslóðar og
á markametið á HM í fótbolta.
Ronaldo hefur þurft að sitja á
bekknum eftir að hann jafnaði sig
á meiðslum sínum og hann virðist
hafa misst ástríðuna fyrir
leiknum. Ronaldo var spurður að
því á dögunum hvað honum
fyndist um leik Barcelona upp á
síðkastið.
„Ég horfi aldrei á leiki með
þeim. Ég horfi bara á leiki með
Real Madrid. Það eina sem ég
horfi á eru bestu kaflarnir úr
leikjunum. Mér leiðist fótbolti og
horfi ekki mikið á fótbolta
annarra liða,“ sagði Ronaldo. DSD
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6IÈAR 'UÈJËNSSON

Samdi við
Fram til 2008
&«4"/,4) Viðar Guðjónsson hefur

framlengt samning sinn við Fram
til loka tímabilsins 2008. Viðar er
26 ára gamall og hefur leikið
allan sinn feril í Fram. Hann á að
baki 82 leiki í efstu deild og
sautján í 1. deildinni og verður
því næsti leikur hans í deild hans
sá 100. á ferlinum. Fyrr í vikunni
samdi Fram við þá Jónas Grana
Garðarsson og Jón Orra Ólafsson.
ES¹

'ËÈUR SIGUR HJ¹ 3KÎLLUNUM
Það var boðið upp á hörkuleik í Grafarvogi í gær þegar Fjölnir tók á móti
Skallagrími í Iceland Express-deild karla. Niðurstaðan fjórtán stiga sigur.
+®2&5"/,4) Skallagrímsmenn gerðu
góða ferð í Grafarvoginn í gær
þegar liðið lagði heimamenn í
Fjölni, 80-94. Leikurinn var jafn allt
fram í síðasta leikhluta þegar gestirnir gáfu í og lönduðu nokkuð
öruggum sigri.
Skallagrímur náði góðum kafla í
upphafi leiks og flest skot þeirra á
upphafsmínútunum rötuðu rétta
leið á meðan heimamenn í Fjölni
voru heldur seinir í gang. Það átti
þó eftir að breytast þegar Fjölnismenn vöknuðu til lífsins eftir slaka
byrjun. Staðan að loknum fyrsta
leikhluta var 18-24, gestunum í vil.
Annar leikhluti var gríðarlega
jafn og það mátti varla á milli sjá.
Bæði lið voru að leika góðan körfubolta og skiptust á að hafa forystuna. Skallagrímsmenn höfðu þó
yfir í hálfleik, 42-44.
Skallagrímsmenn dreifðu skorinu nokkuð jafnt á milli manna og
hittu ágætlega úr þriggja stiga
skotum sínum í fyrri hálfleik. Í liði
heimamanna skoraði Patrick Oliver 13 stig í fyrri hálfleik og næstur honum kom Nemanja Sovic með
10 stig.
Sama jafnræði var með liðunum
í þriðja leikhluta sem var mjög
hraður. Skallagrímur hafði forystu
í lok leikhlutans, 65-71.
Nú var að duga eða drepast fyrir
heimamenn í Fjölni ef ekki ætti illa
að fara og þeir mættu mjög ákveðnir til leiks í síðasta leikhlutanum.
Skallagrímsmenn voru full værukærir í upphafi leikhlutans og skoruðu til að mynda fyrsta stig sitt í
leikhlutanum ekki fyrr en rétt tæpar
þrjár mínútur voru liðnar af honum.
Þau rólegheit sluppu þó fyrir horn
þar sem heimamenn nýttu ekki
sóknir sínar nægilega vel.

$)$)%2 $2/'"! %R NÒ MEÈ SAMNING VIÈ

#HELSEA TIL ¹RSINS 
./2$)# 0(/4/3'%449

#HELSEA

Drogba fékk
nýjan samning
&«4"/,4) Didier Drogba, sóknar-

$)-)4!2 +!2!$:/63+) 6AR STIGAH¾STUR "ORGNESINGA Å G¾R ER HANN SKORAÈI  STIG

maður Chelsea, hefur skrifað
undir nýjan samning við Chelsea.
Um er að ræða fjögurra ára
samning en Drogba hefur spilað
mjög vel fyrir Chelsea í haust.
„Ég spila vel núna af því að
mér líður vel hérna og er að æfa
fótbolta með vinum mínum. Mig
langar að þakka Jose Mourinho
fyrir að hafa haft trú á mér frá
því að ég kom til liðsins og nú
munum við vera saman um
langan tíma. Ég tel mig eiga mín
bestu ár eftir í boltanum. Fyrsta
árið var erfitt, annað árið allt í
lagi en ég vissi að hlutirnir
myndu batna,“ sagði Drogba. DSD

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Gestirnir tóku sig á eftir það og
náðu góðum kafla en Fjölnismenn
voru aldrei langt undan. Heimamenn náðu þó aldrei að ógna Skallagrímsmönnum nægilega vel undir
lokinn spíttu gestirnir í lófanna og
juku forskotið enn meira. Á endanum fór Skallagrímur með sigur af
hólmi, 80-94.
Besti leikmaður gestanna var
Dimitar Karadzovski, en hann lék
sérstaklega vel í síðari hálfleik.
„Ég er ánægður með sigurinn
en ég er ekki nægilega ánægður
með spilamennskuna. Við vorum
voðalega þungir og andlausir á

kafla en við spiluðum vörnina vel
allan leikinn. Hver einasti útisigur
er frábær og ég var mjög hræddur fyrir þennan leik,“ sagði Valur
Ingimundarson, þjálfari Skallagríms, eftir sigur sinna manna í
gær.
Keith Vassel, þjálfari Fjölnis,
var ekki jafn sáttur eftir leikinn.
„Ef við hefðum náð að koma í veg
fyrir þriggja stiga skotin hjá þeim
þá hefði þetta verið allt annar leikur. En við erum með ungt lið og
erum enn að stilla strengina. Við
verðum góðir eftir áramót,“ sagði
Vassel.
DAGUR FRETTABLADIDIS

-¹L ¶ËRS+! OG ¥2

Þór/KA áfrýjar
málinu til ÍSÍ
&«4"/,4) Knattspyrnudeild Þórs

hefur ákveðið að áfrýja niðurstöðu áfrýjunardómstóls KSÍ til
ÍSÍ en niðurstaðan segir að úrslit
leiks Þórs/KA og ÍR eigi að
standa. Úrslitin þýddu að Þór/KA
féll í 1. deildina en ÍR vann sér
sæti í úrvalsdeild kvenna. Þór/KA
kærði úrslit leiksins á grundvelli
þess að ÍR hefði notað ólöglegan
leikmann.
ES¹
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²RTÎKUMËT FYRIR %VRËPUMËTARÎÈINA Å GOLFI

Birgir Leifur í
góðum málum
'/,& Þeir Birgir Leifur Hafþórs-

son úr GKG og Heiðar Davíð
Bragason úr Kili keppa þessa dagana á öðru stigi úrtökumótsins
fyrir Evrópumótaröðina í golfi.
Keppt er á Spáni en þeir Birgir
Leifur og Heiðar Davíð keppa þó
ekki á sama velli, Birgir keppir á
Sherry-vellinum en Heiðar á Emporda-vellinum. Þremur keppnisdögum af fjórum er lokið og er
árangur Íslendinganna misgóður.
Birgir Leifur er í toppbaráttunni á Sherry-vellinum og hefur
verið að leika gott golf. Birgir
Leifur fór fyrstu tvo dagana báða
á 70 höggum eða tveimur höggum
undir pari og í gær lék Birgir Leifur á 71 höggi, einu höggi undir
pari vallarins. Birgir Leifur hefur
því leikið fyrstu þrjá dagana á
samtals fimm höggum undir pari
og er meðal efstu manna fyrir
lokahringinn í dag, en 19 efstu
kylfingarnir komast áfram á loka-

mótið. Birgir fékk þrjá fugla og
tvo skolla á hringnum í gær.
Það hefur ekki gengið eins vel
hjá Heiðari Davíð á Emporda-vellinum. Heiðar Davíð lék þriðja
hringinn í gær á 72 höggum, eða
tveimur höggum yfir pari vallarins. Áður hafði Heiðar Davíð leikið fyrsta hringinn á tveimur höggum yfir pari en hann náði þó að
bæta sig á öðrum degi og lék á
einu höggi undir pari. Heiðar
Davíð hefur því leikið samtals á
þremur höggum yfir pari og ólíklegt verður að teljast að kappinn
nái að komast áfram. Heiðar Davíð
sagði sjálfur að hann hafi ekki
verið að pútta nógu vel á mótinu
og það hafi komið honum í koll.
Heiðar Davíð er sem stendur í
49.–55. sæti á Emporda-vellinum
en Birgir Leifur er í 7.–12. sæti
og á ágæta möguleika á að komast áfram.
DSD
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Ítalskir hornsófar og sófasett
á verulega góðum verðum
í takmarkaðan tíma
Nautsleður í hæsta gæðaﬂokki.
Fáanlegt í antíkbrúnu & ljósu.
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(ELGI M¾TTI EKKI ¹ ¾FINGU
Helgi Sigurðsson mætti ekki á fyrstu æfingu Fram undir stjórn Ólafs Þórðarsonar. Brynjar Jóhannesson segir það vera klárt samningsbrot af hálfu Helga en
að hann verði látinn efna samning sinn. Valur vill fá Helga í sínar raðir.
&«4"/,4) Helgi Sigurðsson, leik-

maður Fram í knattspyrnu, mætti
ekki á fyrstu æfingu liðsins á undirbúningstímabilinu sem var í
gær. Ekki náðist í Helga en Brynjar Jóhannesson, framkvæmdastjóri rekstrarfélags meistara-

")+!2)..  ,/&4 (ELGI 3IGURÈSSON

FYRIRLIÈI &RAM MEÈ SIGURLAUNIN FYRIR SIGUR
Å  DEILDINNI Å SUMAR
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

flokks Fram, sagði að um klárt
samningsbrot væri að ræða.
Helgi fór fram á að vera leystur undan samningi fyrr í haust en
talið er að Valur vilji fá hann í
sínar raðir. Brynjar staðfesti við
Fréttablaðið í gær að Valur hefði
haft samband við stjórn Fram með
það fyrir augum að kaupa Helga.
„Það er ekkert að ganga saman
í þeim viðræðum. Þeir vilja sjálfsagt kaupa hann og í sjálfu sér er
allt til sölu. En það er ekki uppi á
borðinu hjá stjórn Fram að selja
Helga. Hann á eitt ár eftir af samningi sínum og klárar hann. Þannig
er afstaða okkar og hún er skýr.“
Brynjar segir að það hafi ekki
komið sér á óvart að Helgi hafi
ekki mætt á æfinguna. „Ég veit
samt ekki af hverju hann mætir
ekki. Hann verður að svara því
sjálfur. Hann er samningsbundinn
Fram og er með þessu að brjóta
sinn samning. Það er ekkert flókið. Helgi verður að svara því sjálfur hvað honum gengur til en þetta
er svo hlægilegt að maður veit
ekkert hvað maður á að segja. Ég

bara trúi þessu ekki fyrr en ég sé
það sjálfur. En þetta virðist samt
vera staðan.“
Aðspurður segir Brynjar ekki
hægt að þvinga Helga til að mæta
á æfingar óviljugur. Og hvað gerist á næstu dögum og vikum verði
bara að fá að koma í ljós. „Ég verð
að viðurkenna að ég hef aldrei lent
í svona fáránlegri stöðu. Ég trúi
ekki öðru en að hann mæti á endanum. Hann er ekki að fara til
neins annars liðs, það er klárt.“
Helgi var fyrirliði Fram er liðið
varð meistari í 1. deild karla og
vann sér þar með sæti í úrvalsdeildinni næsta vor. Hann kom til
liðsins um síðustu áramót frá AGF
í Danmörku og skrifaði þá undir
tveggja ára samning við félagið.
Síðan þá hefur Ásgeir Elíasson
látið af störfum sem þjálfari liðsins og Ólafur Þórðarson tekið við.
Sá síðarnefndi hefur áður sagt að
hann vilji að Helgi verði áfram í
Fram enda glórulaust að liðið
missi einn af sínum bestu leikmönnum.

3+1+1 verð 249.000,TILBOÐ 189.000,- stgr

3+2+1 verð 269.000,TILBOÐ 198.000,- stgr

EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

¥SLENSKA KVENNALANDSLIÈIÈ Å HANDBOLTA SIGRAÈI 0ORTÒGAL Å ¾FINGALEIK Å G¾R

Berglind varði á þriðja tug skota
(!.$"/,4) Íslenska kvennalands-

liðið í handbolta er þessa dagana á
sterku æfingamóti í Hollandi
ásamt fimm öðrum þjóðum. Á
miðvikudaginn tapaði Ísland fyrir
heimamönnum, 27-32, en eftir það
hafa unnist tveir leikir. Á fimmtudaginn lagði íslenska liðið Austurríki að velli, 30-26, og í gær vannst
góður sigur á Portúgal, 33-26.
Berglind Íris Hansdóttir átti
mjög góðan leik í gær og varði 27
skot í markinu en Guðbjörg Guðmannsdóttir var markahæst í
íslenska liðinu með átta mörk
skoruð.
Júlíus Jónasson var ánægður
með spilamennsku liðsins á mótinu til þessa. „Ég er mjög sáttur
við sigurinn í dag. Við erum búin
að spila þrjá leiki og þar af tvo og
hálfan góðan. Þetta var góður
sigur í dag, gífurlega góð vörn
með flottan markmann á bakvið
sig. Við fengum tíu hraðaupphlaup
þannig að við stjórnuðum í rauninni hraðanum í leiknum. Portúgalska liðið er mikið hraðara lið en
við þannig að okkar markmið var
að halda hraðanum niðri og það
tókst,“ sagði Júlíus eftir leikinn í

*²,¥53 *«.!33/. 3TÕRIR ÅSLENSKA LIÈINU Å

SÅNUM FYRSTU LEIKJUM ¹ ÖESSU ¾FINGA
MËTI
&2¡44!",!¨)¨'6!

gær en þetta eru fyrstu leikir hans
sem landsliðsþjálfari.
„Ég hef verið í þessu sæti í

stuttan tíma og hef reynt að koma
sem mestu að á þeim tíma. Ég hef
lagt mikla áherslu á vörnina. Ég
held að þetta hafi bara gengið
ágætlega en það er enn mikil vinna
fram undan,“ bætti Júlíus við. En
hefur einhver leikmaður komið
honum á óvart á mótinu?
„Ég vil eiginlega ekki taka einhverja eina út. Ég vil frekar segja
að allt liðið hafi staðið sig vel og
það hefur verið mjög gaman að
vinna með þessu liði. Vörnin og
markvarslan hefur verið mjög góð
og maður fer bara ansi langt á því.
Markverðirnir hafa varið vel en
það gerist ekki bara af sjálfu sér,
vörnin aðstoðar mikið í því,“ sagði
Júlíus.
Ísland leikur gegn Brasilíu í
dag en brasilíska liðið endaði í
fimmta sæti á síðasta HM. Á
sunnudaginn er svo síðasti leikur
Íslands á mótinu gegn Tékklandi.
Samkvæmt styrkleikalistanum þá
er Ísland lakasta liðið á þessu móti
og árangurinn því góður hjá liðinu
hingað til. „Þetta er gott mót og
mjög vel að þessu staðið. Margir
áhugaverðir leikir að spila og líka
að horfa á,“ sagði Júlíus.
DSD

Horn 2+H+2 verð 229.000,TILBOÐ 169.000,- stgr
(auka sæti 29.000,-)

Dalshrauni 1 Hafnarﬁrði s: 565 1234
Opið alla helgina, lau 11-16 sun 13-16
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Sjónvarpsmarkaður tilnefndur
¶¹ ERU FRAM KOMNAR TILNEFNINGAR TIL %DDUVERÈLAUNA  ¥
FLOKKI SJËNVARPSÖ¹TTAR ¹RSINS ER KËNGURINN *ËN RS¾LL MEÈ
SITT 3J¹LFST¾ÈA FËLK Å FJËRÈA SKIPTI 6EL AÈ ÖVÅ KOMINN SEM OG
*ËHANNES +R +RISTJ¹NSSON MEÈ +OMP¹S %N SEGJAST VERÈUR
ALVEG EINS OG ER AÈ ÖEGAR LITIÈ ER TIL HINNA SEM TILNEFNDIR
ERU LEIKUR VAFI ¹ ÖVÅ HVORT VIÈEIGANDI SÁ AÈ ËSKA ÖEIM
TIL HAMINGJU
¶ESSAR EFTIRAPANIR ¹ ERLENDUM VERÈLAUNAAFHENDINGUM
¹ SVIÈI LISTA OG FJÎLMIÈLUNAR HAFA LÎNGUM VERIÈ HL¹LEG
AR 6ÅSAST M¹ REKJA ÖAÈ TIL SM¾ÈARINNAR EN MENN HAFA
SAGT ÖETTA SAMKV¾MISLEIK OG TILEFNI FYRIR BRANSALIÈ AÈ
KOMA SAMAN YFIR FREYÈIVÅNSGLASI "LAÈAMANNAFÁLAG
¥SLANDS VILDI ENDILEGA VERA MEÈ Å ÖESSU GEIMI EN VIÈ
SÅÈUSTU BLAÈAMANNAVERÈLAUN ÖEGAR ÖURFTI AÈ VERÈ
LAUNA BËK SEM BESTU BLAÈA OG FJÎLMIÈLAMENNSK
UNA FAUK EIGINLEGA Å FLEST SKJËL 3VIPAÈ OG AÈ EFNA TIL
LJËÈASAMKEPPNI OG VERÈLAUNA ÖANN SEM SENDI
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¥ SIÈAREGLUM BLAÈAMANNA SEGIR AÈ VARAST BERI AÈ
BLANDA SAMAN EFNI OG AUGLÕSINGUM -ENN ÖURFA
AÈ VERA B¾ÈI BLINDIR OG HEYRNARLAUSIR TIL AÈ SJ¹
EKKI ÖETTA BOÈORÈ FËTUM TROÈIÈ Å UMR¾DDUM
Ö¾TTI b3ELEBBARm ÖESSA LANDS ERU KEYPTIR TIL
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.ÕR GAMANÖ¹TTUR SEM SLEGIÈ HEFUR Å GEGN Å
"ANDARÅKJUNUM -EÈ AÈALHLUTVERKIÈ FER *ULIA
,OUIS $REYFUS SEM SLË SVO R¾KILEGA Å GEGN Å
HLUTVERKI %LAINE "ENES Å 3EINFELD &¹AR LEIKKONUR
HAFA HLOTIÈ EINS MÎRG VERÈLAUN OG ,OUIS $REYFUS
FÁKK FYRIR LEIK SINN Å 3EINFELD OG HÒN ER STRAX
FARIN AÈ VINNA TIL VERÈLAUNA FYRIR TÒLKUN SÅNA ¹
#HRISTINE Å ÖESSUM NÕJU Ö¹TTUM EN HÒN FÁKK
%MMY VERÈLAUNIN SEM BESTA GAMANLEIKKONAN
 ¥ ÖESSUM HRESSILEGU GAMANÖ¹TTUM LEIKUR
HÒN #HRISTINE SEM ER NÕFR¹SKILIN FR¹ ËÖOLANDI
SJ¹LFUMGLÎÈUM EIGINMANNI SÅNUM OG BARNSFÎÈUR
¶AÈ ER EKKI TEKIÈ ÒT MEÈ S¾LDINNI AÈ ¾TLA SÁR AÈ VERÈA FYRIRMYNDARKONA Å
NÒTÅMASAMFÁLAGI ÖEGAR MAÈUR ER ÒTIVINNANDI EINST¾È MËÈIR /G EKKI B¾TIR
ÒR SK¹K ÖEGAR EIGINMAÈURINN FYRRVERANDI ER BÒINN AÈ YNGJA UPP KOMINN
MEÈ AÈRA #HRISTINE SEM GAMLA #HRISTINE ÖOLIR EKKI ÖOLIR EKKI HVAÈ SÒ NÕJA
ER UNG FALLEG OG FULLKOMIN /G ÖEGAR ,OUIS $REYFUS ER KOMIN Å SLÅKAN HAM ER
HÒN Å ESSINU SÅNU EINS OG AÈD¹ENDUR 3EINFELD ¾TTU BEST AÈ VITA

 6EITT MEÈ VINUM .ORÈLINGAFLJËT
6EITT MEÈ VINUM ERU VANDAÈIR VEIÈIÖ¾TT
IR Å UMSJËN +ARL ,ÒÈVÅKSSONAR ÖAR SEM
HANN FER Å VEIÈI MEÈ FÁLÎGUM SÅNUM
MA Å -INNIVALLAL¾K ,AX¹ Å !ÈALDAL
3TAÈARTORFU -ÒLATORFU (RAUNI "REIÈDALS¹
¹ ¶INGVÎLLUM Å ,AX¹ Å !ÈALDAL OG
.ORÈLINGAFLJËTI
 %NSKU MÎRKIN
 3P¾NSKU MÎRKIN
 ."!  2EGULAR 3EASON
GAMES
 -EISTARADEILD %VRËPU ENDURS
 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA "ERGS
 !MERÅSKI FËTBOLTINN 5PPHITUN FYRIR
LEIKI HELGARINNAR Å AMERÅSKA FËTBOLTANUM
SEM ER VINS¾LASTA SJËNVARPSÅÖRËTTIN Å
"ANDARÅKJUNUM
 0'! GOLFMËTIÈ FRÁTTAÖ¹TTUR
 -EISTARADEILD %VRËPU Å HANDBOL
 53 0'! Å N¾RMYND
 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN
 3P¾NSKI BOLTINN -ALLORCA !TL
-ADRID "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK 2EAL
-ALLORKA OG !TLETICO -ADRID Å SP¾NSKA
BOLTANUM -ALLORKA ER Å  S¾TI DEILDAR
INNAR EN !TLETICO Å ÖVÅ  -EÈ SIGRI G¾TI
!TLETICO STIMPLAÈ SIG INN Å EFRI HLUTA DEILDAR
INNAR
 3P¾NSKI BOLTINN $EPORTIVO
"ARCELONA "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK
$EPORTIVO OG "ARCELONA Å SP¾NSKA BOLT
ANUM ,EIKURINN G¾TI REYNST "ÎRSUNGUM
ERFIÈUR EFTIR MIKLA OG STRANGA LEIKJAHRINU AÈ
UNDANFÎRNU OG SPURNING HVORT LEIKURINN
GEGN #HELSEA SITJI Å ÖEIM
 53 0'! 4OUR  "EIN ÒTSEND
ING  4HE 4OUR #HAMPIONSHIP ²TSENDING
FR¹ ÖRIÈJA DEGI 4OUR #HAMPIONSHIP SEM ER
EITT ST¾RSTA MËT ¹RSINS ¹ 0'! MËTARÎÈINNI
OG JAFNFRAMT ÖAÈ SÅÈASTA &¾RRI KOMAST AÈ
EN VILJA ÖVÅ ¹ MËTINU ERU MENN VERÈLAUN
AÈIR FYRIR ¹RANGUR SINN ¹ ¹RINU ¶¹TTTAKA Å
MËTINU VELTUR SEM SÁ ¹ STÎÈU MANNA ¹
PENINGALISTA MËTARAÈARINNAR 
 "OX &LOYD -AYWEATHER VS
3HARMBA -ITCHELL "EIN ÒTSENDING FR¹ BAR
DAGA -AYWEATHER OG #ARLOS "ALDORMIR ÖAR SEM
BARIST ER UM 7"# BELTIÈ Å VELTIVIGT -AYWAETHER
ER ALMENNT TALINN BESTI HNEFALEIKAKAPPINN Å
DAG KÅLË FYRIR KÅLË OG SPENNANDI AÈ SJ¹ HVORT
"ALDOMIR HEFUR EITTHVAÈ ROÈ VIÈ HONUM
"ALDOMIR KEMUR FR¹ !RGENTÅNU OG ER ÖRAUTREYNDUR
KAPPI MEÈ  BARDAGA ¹ FERILSKR¹NNI

¶ESSI MYND ER ENDURGERÈ FR¾GRAR
MYNDAR EFTIR HROLLVEKJULEIKSTJËRANN
*OHN #ARPENTER OG SEGIR FR¹ LÎGREGLU
MÎNNUM SEM ÖURFA AÈ VERJAST
ËPRÒTTNUM GL¾PAMÎNNUM ¹ YFIR
GEFINNI LÎGREGLUSTÎÈ ¹ GAML¹RSKVÎLD
²RVALALIÈ LEIKARA KEMUR FRAM Å MYND
INNI ÖAR ¹ MEÈAL ,AUR
ENCE &ISHBURNE
%THAN (AWKE
'ABRIEL "YRNE
OG *OHN
,EGUIZAMO
&R¹B¾R SPENNU
MYND SEM
KEYRIR ALLT
Å BOTN
OG SKILUR
EKKERT
EFTIR SIG

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N
 &RÁTTIR
 ,AUGARDAGUR TIL LUKKU
 &RÁTTIR
 -ÒSÅK AÈ MORGNI DAGS
 &RÁTTIR
 ²T UM GR¾NA GRUNDU
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 +ROSSGÎTUR
 6IKULOKIN
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,AUGARDAGSÖ¹TTURINN
 4IL ALLRA ¹TTA
 3TËRT Å SM¹U
 "ORGIN Å HUGSKOTI MANNSINS

 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 /RÈ SKULU STANDA
 &IMM FJËRÈU
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 ,EIKHÒSROTTAN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 +RINGUM KVÎLDIÈ
 3TEFNUMËT
 3ÎGUR AF SJË OG LANDI
 0IPAR OG SALT
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 &LAKK
 $ANSLÎG
 &RÁTTIR

&-   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

ALLT ER ÞEGAR ÞRENNT ER!

 .ATIONEN  (ARLEQUIN  !QUA
4URN "ACK 4IME  (JERTEFLIMMER 
"OOGIE ,ISTEN  /"3  (AMMERSLAG
 &zR SzNDAGEN  (ELD OG ,OTTO
 "ULLERFNIS  46 !VISEN MED VEJRET
 3PORT.YT  &zRSTE6¾LGER 
-ATADOR  +RIMINALKOMMISS¾R "ARNABY
 "¾NKEN  4ERROR P½ BJERGE

 'JENSYNET  6ILLMARK %T ANNERLEDES
)SLAND     5%&! CUP KVINNER
3EMIFINALE +OLBOTN 5ME½  .ORSK
MILIT¾R TATTOO   ,IVET MED ,ARKINS
 *UBALONG  *OHNNY OG *OHANNA
 ,zRDAGSREVYEN  ,OTTO TREKNING
 -ELONAS  +JEMPESJANSEN 
-ED HJARTET P½ RETTE STADEN  ,zVEBAKKEN
 &AKTA P½ LzRDAG +APPLzP MED KAMELER
 +VELDSNYTT  !LDRI SI ALDRI

HELGARBLAÐ DV ER KOMIÐ ÚT!
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 3ÎDERLUND  "IE  0ACKAT  KLART
 5PPDRAG 'RANSKNING  $ÎDEN
EN FILM OM LIVET  -¼KLARNA 
$OOBIDOO  %MIL I ,ÎNNEBERGA 
$ISNEYDAGS  %N Î I HAVET  2APPORT
 3PORTNYTT  0½ SP½RET  $EN
SOM VISKAR  "ROTTSKOD &ÎRSVUNNEN
 2APPORT  %XORCISTEN 
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Helgarblað DV, Menning og DV sport!
Þreföld ánægja um helgar.
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Sissel syngur jólin inn á Íslandi í ár
Norska óperusöngkonan Sissel
Kyrkjebø verður ein af þeim
fimm söngkonum sem koma fram
á jólatónleikum í Laugardalshöll
hinn fimmta desember samkvæmt heimildum Fréttablaðsins. Sissel er einhver skærasta
stjarna sígildrar tónlistar og
nýtur mikilla vinsælda hér á

… fá liðsmenn Baggalúts fyrir
frábært lag sem þeir gerðu til
styrktar Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna en þar leiða
meðal annars saman hesta
sína Unnur Birna og Bubbi
Morthens.
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 TEIKNIBLEK  SAMÖYKKI  TVÎFALT  ÖR¹
 STÎÈUG HREYFING  MATAR¹HALD 
UMM¾LIN  FRÒ  LÅÈA VEL  FOR 
NÒMER  VELTA
,«¨2¡44
 ÒTIHÒS  UTAN  BRENNDUR  LÎNG 
HVATNING  ÅL¹T  SVELG  KROPP 
FRAMKOMA  ËREIÈA
,!53.
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Tilnefningar til Eddu-verðlaunanna voru tilkynntar á fimmtudaginn og fullyrða má að verk tengd
leikstjóranum Ragnari Bragasyni
hafi staðið upp úr. Sjálfur er Ragnar tilnefndur til fjögurra verðlauna, eina tilnefningu hlaut hann
sem leikstjóri ársins fyrir
sjónvarpsþáttinn
Stelpurnar og þrjár
fyrir kvikmyndina
Börn sem keppir
við bæði Mýrina
og Blóðbönd um
titilinn besta kvikmynd ársins.
Ragnar viðurkenndi að þessi
fjöldi tilnefninga
hefði komið honum
skemmtilega óvart.
„Mikið
gleðiefni
fyrir alla þá sem tóku
þátt í gerð Barna,“
sagði leikstjórinn ",«¨"®.$
sem lýsti yfir sér- &ÁKK FIMM
stakri ánægju sinni TILNEFNINGAR
með hversu margir MEÈAL ANNARS
leikarar
Barna SEM BESTA KVIK
hefðu verið til- MYND ¹RSINS
nefndir en þau Gísli
Örn Garðarsson, Nína Dögg Filippusdóttir, Ólafur Darri Ólafsson
og Margrét Helga Jóhannesdóttir
fengu öll sína tilnefninguna hvert.
Kvikmyndin er nú sýnd á American Film Market þar sem þúsundir
dreifingar-og sýningaraðila koma
saman til að berjast um bestu bitana og vonaðist Ragnar eftir
góðum árangri þar vestra.
Ragnar og leikhópurinn Vesturport fóru óvenjulega leið þegar
gerð
Barna hófst því
það
getur reynst
erfitt
fyrir
kvikmyndagerðarmann
að fá
styrk fyrir
mynd
sem nánast ekkert
handrit er
að.

,2¡44  TÒSS  J¹  TVÅ  ËSK  IÈ
 SKEIÈ  ORÈIN  FR  UNA 
AUR  NR  SNÒA
,«¨2¡44  FJËS  ÒT  SVIÈINN  SÅÈ
 ¹SKORUN  KER  IÈU  NART 
FAS  RÒ

-µ2). )NGVAR % 3IGURÈSSON ÖYKIR SIGUR

STRANGLEGUR SEM %RLENDUR RANNSËKNAR
LÎGREGLUMAÈUR

Allt um allt
sem skiptir
máli í Reykjavík

Nordisk Vinternatt þar sem
norska dívan söng meðal annars
Sofðu unga ástin mín eftir Jóhann
Sigurjónsson á íslensku og verður fróðlegt að sjá hvort Kyrkjebø
taki íslenskt jólalag upp á sína
arma.
Hallgrímskirkja verður jafnframt lögð undir sérstaka sjónvarpsútsendingu sem send verður út til tíu Evrópulanda og
verður ekki selt inn á þá tónleika,
en þarna verður um að ræða einn
stærsta sjónvarpsviðburð sem
Íslendingar hafa lagt í. Sissel
mun því syngja inn jólin fyrir
milljónir Evrópubúa frá Íslandi
og þykir þetta vera einstök kynning fyrir bæði Reykjavík og landið sjálft.
FGG

2!'.!2 "2!'!3/. 6ERK TENGD HONUM ERU TILNEFND TIL NÅU %DDU VERÈLAUNA
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

„Við byrjuðum því bara og treystum á yfirdrætti en þetta er nú
aðferð sem ég myndi ekki
mæla með,“ segir Ragnar en þegar tökur voru
hafnar kom Kvikmyndamiðstöð Íslands inn í
heildardæmið. Kostnaðurinn við gerð Barna var ekki
hár, rúmar þrjátíu milljónir sem þykja ekki miklir
peningar,
jafnvel
á
íslenskan mælikvarða, en
myndin hefur fengið
frábæra dóma þótt

3)33%, +92+*%"° 3YNGUR JËLIN INN FYRIR

MILLJËNIR %VRËPUBÒA FR¹ (ALLGRÅMSKIRKJU
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 HLUT Å NÅU %DDU TILNEFNINGUM
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landi þá ekki síst jólaplötur hennar. Tónleikarnir, sem heita European Divas, koma í staðinn fyrir
árlega tónleika íslensku Frostrósanna en þær troðfylltu Höllina í fyrra. Reikna má með að
Kyrkjebø njóti fulltingis annarra
evrópskra söngkvenna. Það er
útgáfufyrirtækið
Frost
sem
stendur að þessum glæsilegu tónleikum en ekki var hægt að fá
upplýsingar hjá fyrirtækinu og
var vísað til blaðamannafundar
sem væntanlega verður haldinn á
mánudaginn.
Sissel Kyrkjebø kom hingað
til lands fyrir tæpu ári og hélt
rómaða tónleika í Háskólabíói
þar sem færri komust að en vildu.
Í kjölfarið gaf hún út plötuna

aðsóknin hafi ekki verið neitt fagnaðarefni, alls fjórtán þúsund
manns hafa séð hana í bíó. Ragnar viðurkenndi líka að vera
eilítið vonsvikinn með aðsóknina en vonaðist hins vegar til
að Eddu-tilnefningarnar yrðu
til þess að fleiri sæju sér fært
að skella sér á hana.

%INHVERJA RAK Å ROGASTANS ÖEGAR
SJËNVARPSSTÎÈIN 3ÕN VAR FYRST MEÈ
FRÁTTIRNAR AF MEIÈSLUM %IÈS 3M¹RA
SEM HANN VARÈ FYRIR Å LEIK "ARCELONA
OG #HELSEA Å MEIST
ARADEILD %VRËPU
(EIMIR +ARLSSON
TILKYNNTI SJËNVARPS
¹HORFENDUM AÈ
SJ¹LFUR !UÈ
UNN "LÎNDAL
HEFÈI HRINGT
INN EN
SJËNVARPS
MAÈURINN
GËÈKUNNI
HAFÈI Ö¹
R¾TT VIÈ
LANDSLIÈS
FYRIRLIÈANN SEM FULLVISSAÈI !UÈUN
UM AÈ HANN HEFÈI EKKI SLASAST
JAFN ALVARLEGA OG MARGIR ËTTUÈUST
%INHVERJAR SÎGUSAGNIR FËRU ¹ KREIK Å
KJÎLFARIÈ UM AÈ !UÈUNN HEFÈI VERIÈ
Å "ARCELONA TIL AÈ HREKKJA %IÈ 3M¹RA
FYRIR 4EKINN SEM SÕNDUR ER ¹ 3IRKUS
EN EFTIR ÖVÅ SEM &RÁTTABLAÈIÈ KEMST
N¾ST VAR HREKKJULËMURINN ÖARNA Å
NOTALEGU FRÅI ¹SAMT KONU SINNI EFTIR
ÎLL ¹TÎKIN Å KRINGUM Ö¹TTINN

9FIRLITSSÕNING ¹ KVIKMYNDUM (RAFNS
'UNNLAUGSSONAR ¹ KVIKMYNDAH¹
TÅÈINNI -AR DEL 0LATA Å !RGENTÅNU
VAKTI MIKLA ATHYGLI HEIMAMANNA EN
FR¹ ÖESSU ER GREINT ¹ KVIKMYNDA
SÅÈUNNI LOGSIS 2ITSTJËRI VEFSINS
SGRÅMUR 3VERRISSON HEFUR ÖAR EFTIR
DAGSKR¹RSTJËRA H¹TÅÈARINNAR $IEGO
' -ENEGAZZI AÈ B¾ÈI GESTIR OG
GAGNRÕNENDUR HAFI VERIÈ SÁRSTAKLEGA
HRIFNIR AF VÅKINGAMYNDUM (RAFNS
SEM ÖEIM FANNST VARPA NÕJU LJËSI ¹
HETJUR FORNALDARINNAR OG INNLEIÈ
INGU KRISTNINNAR (RAFN LÕSTI ÖVÅ
YFIR Å SAMTALI VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ FYRIR
EKKI MARGT LÎNGU AÈ HANN HYGÈIST
REYNA FYRIR SÁR Å
SP¾NSKUNNI ¹
KVIKMYNDAH¹
TÅÈINNI EN HANN
ÒTSKRIFAÈIST EIN
MITT MEÈ PRËF
Å TUNGUM¹LINU
FR¹ H¹SKËL
ANUM Å
(AV
ANA

FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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SINN Å "ÎRNUM EN HANN ÖYKIR
EFTIRMINNILEGUR SEM HAND
RUKKARINN ËGURLEGI

Latabæ spáð meiri vinsældum en Justin
Smáskífa Latabæjar, Bing Bang,
þykir líkleg til vinsælda um jólin
í Bretlandi ef marka má
veðbankann Wiliam Hill
sem er einn sá virtasti í
sínu fagi. Smáskífan er
meðal þeirra fimm sem
líklegastar þykja til að
hreppa fyrsta sætið á vinsældalistanum og eru líkurnar sagðar einn á móti
tuttugu en listinn verður
gerður opinber á jóladag.
Efst á blaði er fyrsta smá*534). 4)-"%2,!+%  EKKI ROÈ

Å 'LANNA GL¾P OG ¥ÖRËTTA¹LFINN
SAMKV¾MT VEÈBANKANUM
7ILLIAM (ILL

skífa sigurvegarans í X-Factor
en þættirnir njóta mikilla vinsælda hjá Bretununum. Fast á
hæla hans eru skallapopparinn Cliff Richard, All Angels og Take That en meðal
þeirra sem Glanni glæpur og Íþróttaálfurinn
skjóta ref fyrir rass eru
Girls Aloud, Westlife, Justin Timberlake
og
Gwen
Stefani.
Bing
Bang
er
lokalagið í
Latabæjarþáttunum

og á smáskífunni er það í
nokkrum útgáfum, meðal
annars í karókí-útgáfu
svo að börnin geti
spreytt sig á því. Vinsældir
Latabæjar
verða sífellt meiri hjá
breskum börnum en
þátturinn var nýlega
tilnefndur
til
Bafta-verðlaunanna
bresku
sem
þykja
með
þeim virtustu í heimi.
Þátturinn er
sýndur
á
tveimur vinsæl-

ustu sjónvarpsstöðvum Bretlands, BBC og Nickledeon, sem
er að sögn Kjartans Más
Kjartanssonar,
upplýsingafulltrúa LazyTown,
algjört einsdæmi. „Þær
hafa yfirleitt barist um
bestu bitana en þetta
samstarf gerir það að
verkum að flest börn geta
með góðu móti horft á
þættina,“ segir Kjartan.
FGG
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SJËNVARPSEFNIÈ Å "RETLANDI OG
DISKURINN MEÈ LÎGUM ÒR Ö¾TTIN
UM ÖYKIR LÅKLEGUR TIL VINS¾LDA
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BESTI VINURINN

Jólin nálgast

É

g hef fundið hjá mér talsverða
þörf undanfarið til þess að
benda fólki á að ástandið á Íslandi
– það hvernig Ísland er í stóru sem
smáu – er ekki bundið lögmálum.
Það er ekki höggvið í stein. Það er
semsagt hægt að breyta ástandinu.

¶!¨

er til dæmis ekki lögmál að
landbúnaðarráðherra þurfi alltaf
að vera bóndi. Við þurfum heldur
ekki að virkja jökulárnar til þess
að lifa af, kaffæra friðlýstum
svæðum með lónum og þurrka upp
fossaraðir. Það er ekkert sem segir
að það sé nauðsynlegt fyrir Íslendinga að búa við skattkerfi sem
hyglir auðmönnum sérstaklega og
að þeirri misskiptingu sé ekki
hægt að breyta með nokkru móti.

3+/2452

ISIG jólaskraut 2 stk.
hjarta gyllt 390,-

¥3,!.$ þarf ekki að bjóða þegn-

um sínum upp á okurvexti og verðtryggingu í þokkabót. Það er alls
ekki nauðsynlegt á nokkurn hátt
að hér sé boðið upp á eitt hæsta
verðlag í heimi. Við þurfum ekki
að styðja forseta Bandaríkjanna í
einu og öllu þegar kemur að utanríkismálum og innrásum hans inn í
önnur ríki. Við þurfum heldur ekki
að fara í samstarf við leyniþjónustuna CIA. Við þurfum ekki einu
sinni sjálf að koma upp leyniþjónustu með sólgleraugnaprýddum
mönnum sem tala inn í úlnliðinn á
sér á fjöldasamkomum, nema við
svo kjósum.

6)¨ getum staðið í fararbroddi
allra þjóða í umhverfisvernd. Við
getum vakið eftirtekt fyrir áherslu
á iðngreinar og atvinnurekstur
sem ekki mengar og ekki gerir
kröfu um eyðileggingu á náttúruperlum. Við gætum montað okkur
einn daginn af miklu skilvirkara
og skipulagðara heilbrigðiskerfi.
Við gætum vakið heimseftirtekt
fyrir mun meiri áherslu en aðrir á
menntamál. Sanngjarnt skattkerfi
og jöfnuður gæti orðið okkar aðalsmerki. Kannski sköpum við okkur
góðan orðstír einhvern tímann
fyrir að rísa upp á alþjóðavettvangi og segja „hingað og ekki
lengra“ þegar næsta styrjöld úti í
heimi er í uppsiglingu. Hver veit?

ISIG jólaskraut
12 stk. silfurlitað 490,-

ISIG jólatréstoppur
H30 cm ýmsir litir

95,-

ISIG kertadiskur Ø13 cm
ISIG jólaskraut
4 stk. Ø6 cm 490,-

ISIG jólaskraut hjarta 2 stk.
15x15 cm ýmsar tegundir 490,-

ISIG kubbakerti
H16 Ø7 cm
ýmsir litir 390,-

ISIG skrautdropar
6 stk. ýmsir litir 390,-

390,-

ISIG jólaskraut 2 stk.
Ø8 cm ýmsar tegundir

ISIG ilmjurtakassi
vanilluilmur, ýmsir litir 290,-

Lokað hér

Reykjanesbraut

Sæbraut

6)¨

ráðum. Þegar einhver kemur
og segir „Þetta er ekki nógu gott.
Leyfið mér aðeins. Gerum þetta
öðruvísi,“ þá getum við ákveðið
hvort við viljum leyfa þeim tiltekna aðila að glíma við vandamálin og hugsanlega leysa þau í samstarfi við aðra. Allt er þetta
spurning um val, en ekki lögmál.
Stefnunni er hægt að breyta. Ég
held meira að segja að það sé hægt
að byrja á því að breyta henni
strax í dag. Ég er til ef þú ert til.

390,-

ISIG jólaskraut 4 stk.
fuglar 3x5 cm 590,-

Ný verslun

390,-

ISIG jólaskraut 12 stk. ýmsar tegundir

Barnamáltíð
Kjúklinganaggar, franskar og safi

290,-

Virkir dagar
Laugardagur
Sunnudagur
www.IKEA.is

ISIG skrautsett 48 stk.
ýmsar tegundir 690,-

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00
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á hjúkrunarrýmum
fyrir aldraða er ekki náttúrulögmál. Það er hægt að byggja fleiri.
Að þúsund aldraðir þurfi að deila
herbergi á efri árunum er heldur
ekki eitthvað sem stendur í helgri
bók að ekki megi breyta, né heldur
að meðferðarúrræði fyrir unglinga í fíkniefnaneyslu þurfi alltaf
að vera af skornum skammti. Biðlistar eru ekki eins og Esjan sem
minnkar aldrei. Né heldur er óréttlæti í sjávarútvegi byggt á ófrávíkjanlegum boðum að handan,
eða brottfall úr framhaldsskólum
skrifað í fyrstu Mósebók. Launamunur kynjanna er ekki genavísindi. Allt eru þetta mannanna
verk.

