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Guðbjörg Reykjalín
hannar og
fatnað undir
selur
merkinu greykjali
Nýlega opnaði
n.
hún, ásamt
sex öðrum
hönnuðum,
skemmtilega
verslun í miðborg Kaupma
nnahafnar.
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og bætir því
við að allt
sé unnið á
staðnum. „Viðsem selt er í búðinni
tekið inn
höfum viljandi
vörur frá
öðrum hönnuðum ekki
viljum að
búðin sýni
. Við
hérna.“
það sem verður
til
Guðbjörg er
alin upp á Akur
búið í Da
i

ADRENALÍNGARÐURINN

Rólað í háloftunum

Dómur um Konungsbók
Jakob Bjarnar
Grétarsson dæmir
nýjustu spennusögu
Arnaldar Indriðasonar.
BÆKUR 48

Vatnaskil fyrir vestan
„Langflestir blökkumenn hafa æ
síðan stutt demókrata í kosningum, og gamlir fordómar gegn
blökkufólki, og þeir eru lífseigir
í suðurríkjunum, færðust yfir í
raðir repúblikana,“ segir Þorvaldur
Í DAG 34
Gylfason.

Keppir á HM í pool
Sandra Birgisdóttir er
fyrsti Íslendingurinn
sem keppir á
heimsmeistaramóti í pool.
FÓLK 70
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Sérblað um hópefli og fundi

9. nóvember 2006 — 300. tölublað — 6. árgangur

FIMMTUDAGUR

9. NÓVEMB
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BT bæklingur fylgir
Fréttablaðinu í dag

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 550 5000

Frjálslyndir fimmfalda fylgið
Frjálslyndi flokkurinn mælist með ellefu prósenta fylgi samkvæmt nýrri könnun Fréttablaðsins og fengi
því sjö menn kjörna á þing. Frjálslyndir taka fylgi af Framsóknarflokknum og vinstri grænum. Prófessor í
stjórnmálafræði segir fylgisaukningu Frjálslyndra skýrast af umræðunni um flokkinn undanfarna daga.
SKOÐANAKÖNNUN Frjálslyndi flokkurinn mælist með ellefu prósenta
fylgi samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins sem gerð
var á þriðjudag. Samkvæmt því
fengi flokkurinn sjö þingmenn
kjörna ef kosið yrði nú og myndi
þar með meira en tvöfalda þriggja
manna þingflokk sinn.
Samfylking bætir aðeins við
sig frá síðustu könnun og mælist
með 30,4 prósenta fylgi. Fylgi annarra flokka dalar frá síðustu könnun blaðsins í ágúst.
Sjálfstæðisflokkur mælist með
38,5 prósenta fylgi. Vinstri græn
missa mest fylgi frá ágústkönnuninni og mælast nú með 13,3 prósent.
Framsóknarflokkurinn
mælist nú minnstur flokkanna
með 6,8 prósenta fylgi.
Guðjón Arnar Kristjánsson,
formaður Frjálslyndra, gleðst yfir
stuðningnum. „Skoðanakannanir
sýna sveiflur sem væntanlega eru

núna til staðar í þjóðfélaginu
okkur í hag, kannski vegna þess að
við höfum verið mikið í umræðunni undanfarna daga.“
Guðjón Arnar segir að svo virðist sem málflutningur flokksins
varðandi verk ríkisstjórnarinnar í
innflytjendamálum falli fólki í geð
en vill þó ekki setja fylgisaukninguna eingöngu í samband við það.
Jón
Sigurðsson,
formaður
Framsóknarflokksins, segir að um
tímabundna skyndisveiflu vegna
umræðunnar undanfarinna daga
sé að ræða.
„Það verður auðvitað að bíða
lengur til að gera sér grein fyrir
hvað verður varanlegt í því. Fólk
er auðvitað frjálst að því að sveiflast svolítið eftir óvæntum fréttum
og það notar slíkar kannanir til að
túlka skyndiviðbrögð. Það þarf að
bíða lengur og nota öðruvísi kannanir til að mæla varanlega
skoðanamyndun.“

Ólafur Þ. Harðarson, prófessor
í stjórnmálafræði við Háskóla
Íslands, segir mikla fylgisaukningu Frjálslyndra vekja athygli,
en setur þann fyrirvara á að þetta
sé einungis ein könnun.
„Það er þó full ástæða til að
ætla að þeim hafi tekist að koma
sér í umræðuna nú. Það er hins
vegar engin leið til að segja hvort
fylgisaukningin sé varanleg.“
Annað sem Ólafi finnst athyglisvert er hve Framsóknarflokkurinn stendur illa nú, sérstaklega á
höfuðborgarsvæðinu. Þá sé staða
Samfylkingar heldur betri í þessari könnun en nýlegri könnun
Capacent. Nýleg prófkjör Samfylkingar gæti haft þar áhrif, þar
sem flokkurinn hafi verið meira í
umræðunni vegna þeirra. „Það
stingur líka að fylgi Samfylkingar
er mun meira á höfuðborgarsvæðinu en hún var hjá Capacent.“
Ólafur tekur þó fram að í aðal-
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atriðum sé niðurstaða könnunar
Fréttablaðsins á svipuðum nótum
og nýleg könnun Capacent og gætu
einhverjar
breytingar
verið
slembisveiflur.
- ss/ sjá síðu 4

útgjöldum sem brottför varnarliðsins hefur í för með sér fyrir
íslensk stjórnvöld til að tryggja
öryggi lands og þjóðar má vænta
þess að innleiða þurfi nýjan lið í
fjárlög íslenska ríkisins: útgjöld
til varnarmála. Hvort Ísland
muni þegar fram líða stundir
þurfa að verja tveimur prósentum af landsframleiðslu sinni til
þessa málaflokks eins og NATO
ætlast til að öll aðildarríki þess
geri, á eftir að koma í ljós. Það
myndi þýða útgjöld upp á um 20
milljarða króna á ári.
Þetta er meðal þess sem fram
kemur í fyrstu grein greinaflokks um varnir Íslands, sem
hefur göngu sína í Fréttablaðinu
í dag.

*

HVESSIR - Í dag verða sunnanog síðar suðvestan 5-15 m/s, hvassast vestan til. 18-23 m/s við suðurströndina seint í kvöld. Rigning eða
skúrir en úrkomlítið norðaustan til.
Mikil rigning syðra í kvöld. Hiti 0-9
stig, hlýjast síðdegis.

Skoðanakönnun Fréttablaðsins 7. nóvember 2006
Fjöldi þingsæta
og fylgi (%)

VARNARMÁL Með þeim auknu

VEÐRIÐ Í DAG

6

Úrslit alþingiskosninga 2003

25

Gætu numið 20
milljörðum

ÍÞRÓTTIR 64

3

Hvaða lista myndir þú kjósa ef boðað yrði til
alþingiskosninga nú?

Útgjöld til varnarmála:

Handknattleikskappinn Sigfús Sigurðsson
er loksins laus við
þrálát bakmeiðsli
og líkar lífið á
Spáni ákaflega vel.
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RUMSFELD KLAPPAÐ Á BAKIÐ George W. Bush kvaddi sinn gamla félaga Donald Rumsfeld á skrifstofu forsetans í Hvíta húsinu

í gær, en Rumsfeld sagði þá af sér sem varnarmálaráðherra, eftir að ljóst var að Repúblikanaflokkurinn tapaði þingmeirihluta
sínum. Í stað Rumsfelds kemur Robert M. Gates, en hann starfaði með föður Bush í leyniþjónustu Bandaríkjanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Tilkynnt um 450 börn á síðasta ári til Barnaverndarnefndar vegna fíkniefnamála:

12 til 13 ára börn reglulega á
slysamóttöku vegna vímuefna
BARNAVERNDARMÁL Barnaverndarnefnd Reykjavíkur var tilkynnt
um fimm hundruð börn á síðasta
ári vegna fíkniefnaneyslu, sjálfsvígstilrauna og annarrar sjálfskaðandi hegðunar. Þar af voru 468
á aldrinum 13 - 18 ára og 33 börn
yngri en 12 ára. Um 90 prósent
þeirra komu inn á borð nefndarinnar vegna fíkniefnaneyslu, að
sögn Halldóru Gunnarsdóttur
framkvæmdastjóra Barnaverndarnefndar.
„Þetta eru börn sem eru í fíkni-

efnaneyslu, eru á útigangi, sýna
sjálfskaðandi hegðun eins og til
dæmis tilraun til sjálfsvígs eða
ofneyslu lyfja. En langstærsti
hluti þessara barna er tengdur
tengdur vímuefnaneyslu.“
Ófeigur Þorgeirsson yfirlæknir
á slysa- og bráðamóttöku Landspítala háskólasjúkrahúss sagði í
viðtali við Fréttablaðið í vikunni
að börn á aldrinum 12 til 13 ára
kæmu reglulega inn á deildina
eftir að hafa notað fíkniefni. Halldóra segir að margar tilkynningar

berist frá slysa- og bráðamóttöku
Landspítalaháskólasjúkrahúss til
barnaverndarnefndar
vegna
fíkniefnaneyslu barna og unglinga. Hún bendir á að tilkynningaskylda samkvæmt barnaverndarlögum hvíli á þeim
starfsstéttum sem vinni með
börn, svo sem læknum, hjúkrunarfræðingum, prestum og fleirum. Þetta tiltekna ákvæði laganna gangi ofar trúnaðarreglum
umræddra starfsstétta og eftir
því sé farið.
-jss/sjá síðu 10

Opið til 21
í kvöld
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Orkufyrirtæki ekki sameinuð
34*«2.-, Jón Sigurðsson iðnaðarráðherra var á Alþingi í gær
spurður hvort hann hefði vísvitandi sagt ósatt í síðustu viku eða
hvort ákvörðun um að gera Rarik
og Orkubú Vestfjarða að dótturfyrirtækjum Landsvirkjunar hafi
verið tekin í hasti.
Ráðherrann kynnti þau áform á
ríkisstjórnarfundi á þriðjudagsmorgun en í síðustu viku voru
kaup ríkisins á eignarhlutum
Reykjavíkur og Akureyrar í
Landsvirkjun opinberuð. Spurður
í síðustu viku hvort til stæði að
renna Rarik og Orkubúi Vestfjarða inn í Landsvirkjun svaraði
Jón því til að ekki væri í ráði að

Curver, ertu venjulega ber
dreyminn?
*¹ ÁG ER DRAUMËRAMAÈUR
,ISTAMAÈURINN #URVER L¹ NAKINN OG
MEÈVITUNDARLAUS ¹ STEINGËLFI Å ÖRJ¹ TÅMA
¹ LISTSÕNINGU SÅÈUSTU HELGI 4ËK HANN
SVEFNTÎFLUR TIL AÈ VERA ÎRUGGLEGA ¹N MEÈ
VITUNDAR MEÈAN ¹ SÕNINGUNNI STËÈ

*«. 3)'52¨33/. ¥ ÒTSKÕRINGU SINNI

SAGÈI R¹ÈHERRANN AÈ EKKI V¾RI VERIÈ AÈ
SAMEINA 2ARIK OG /RKUBÒ 6ESTFJARÈA

sameina fyrirtækin. Jón Gunnarsson, Samfylkingunni, tók málið
upp í þinginu í gær og rukkaði ráðherrann um skýringar á ósamræmi orða og athafna. Í útskýr-

ingu sinni sagði ráðherrann að
ekki væri verið að sameina fyrirtækin, þau yrðu eftir sem áður
sérstök hlutafélög, en eignarfyrirkomulagi ríkissjóðs væri fyrirkomið með öðrum hætti.
Í framhaldinu tóku nokkrir
þingmenn til máls og lýstu vanþóknun sinni á þessari ráðagjörð
enda bryti hún gegn markmiðum
stjórnvalda um samkeppni á orkumarkaði. Kristján L. Möller, Samfylkingunni, hafði að auki áhyggjur af að í kjölfarið fylgdu
uppsagnir og lokun starfsstöðva
og Jón Bjarnason, VG, sagði skref
stigið í átt til einkavæðingar
Landsvirkjunar.
BÖS

-EINTUR FÅKNIEFNASALI TEKINN

Fimmtán e-töflur í rannsókn
,®'2%',5-, Lögreglan í Reykjavík handtók í fyrrakvöld rúmlega þrítugan mann sem reyndist
hafa í fórum sínum 15 e-töflur
og um 30 grömm af amfetamíni.
Handtakan var í tengslum við
tvö mál sem fíkniefnalögreglan rannsakar nú, þar sem ung
stúlka lét lífið eftir að hafa tekið
inn e-töflu og tveir unglingspiltar fárveiktust eftir að hafa neytt
sömu efna. Sá handtekni sætti
yfirheyrslum í gær, en óvíst var
um gæsluvarðhaldskröfu síðdegis.
E-töflurnar sem lögreglan tók
verða sendar í eiturefnarannsókn í flýtimeðferð.
JSS

Fyrirtækjum bannað að styrkja flokka

3.*«2 ¥ 349++)3(«,-) ¶ESSAR STÒLKUR

NÕTTU SNJËINN Å G¾R TIL ÖESS AÈ BÒA TIL
SNJËKARL
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"REYTILEGT VEÈUR FRAM UNDAN

Umhleypingar í
veðri næstu daga

Tillögur nefndar um lagalega umgjörð stjórnmálastarfsemi fela í sér grundvallarbreytingu á stjórnmálastarfi. Fyrirtækjum verður ekki leyfilegt að styrkja
stjórnmálaflokka. Róttækar breytingartillögur, segir Gunnar Helgi Kristinsson.
Fyrirtækjum verður
ekki leyfilegt að styrkja stjórnmálaflokka eða frambjóðendur í
prófkjörum náist full sátt um tillögur sem kynntar hafa verið
fyrir formönnum allra stjórnmálaflokkanna. Þetta staðfesti
Sigurður Eyþórsson, formaður
nefndar um lagalega umgjörð
stjórnmálastarfsemi, við Fréttablaðið gær.
Sigurður segir ekki ólíklegt að
nefndin ljúki störfum sínum fyrir
mánaðamót og kynni þá afrakstur
nefndarstarfs, sem staðið hefur
yfir í um eitt ár. „Þótt nefndarvinnan hafi gengið vel og tillögur
hafi verið kynntar fyrir formönnum flokkanna, þá er ekkert í hendi
nema að full sátt náist um þessi
málefni. Formenn flokkanna tóku
vel í þær tillögur sem ræddar
voru á víðum grunni. Nefndin er
að skoða lagalegt umhverfi stjórnmálastarfs í landinu og því er afar
mikilvægt að full sátt náist um þá
leið sem ákveðið verður að fara.“
Eins og greint var frá í Fréttablaðinu á þriðjudag hafa formenn
allra stjórnmálaflokkanna fallist
á að bókhald allra stjórnmálaflokkanna verði opnað og fært
upp á yfirborðið að uppfylltum tilteknum skilyrðum, en tillaga þess
efnis var kynnt fyrir formönnunum á fundi laugardaginn 4. nóvember.
Sigurður
Eyþórsson,
Kjartan Gunnarsson og Árni Páll
Árnason sátu fundinn með formönnunum en Kjartan er varaformaður nefndar um lagalega
umgjörð stjórnmálastarfsemi og
Árni Páll ritari hennar.
Tillögur nefndarinnar, sem
kynntar hafa verið innan þing-

að skiptist á með snjó og snjóleysi á landinu,“ segir Sigurður
Þór Ragnarsson, veðurfræðingur
á NFS.
Sigurður segir spár gera ráð
fyrir rigningu fram á laugardag á
sunnanverðu landinu og að gert
sé ráð fyrir sterkum vindi við
norðurströndina á föstudag sem
gæti náð 25–30 metrum.
Sigurður segir að sú úrkoma
sem fellur næstu daga verði
líklega í formi regns sunnnanlands en stöku élja gæti orðið
vart norðan- og austanlands.
HS

,AUNAMUNUR KYNJANNA

Deilt á félagsmálaráðherra
!,¶).') Þingmenn stjórnarand-

stöðu gagnrýndu félagsmálaráðherra harðlega fyrir að gera lítið
til að draga úr launamun kynjanna í utandagskrárumræðum á
miðvikudag.
Jóhanna Sigurðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, hóf
umræðuna og spurði ráðherra
hvort hann væri reiðubúinn til að
setja kraft í áætlanir um að ná
launajafnrétti. Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra sagðist
mundu kalla saman valinn hóp til
að taka á þessu. Kvaðst hann
tilbúinn til að skoða beitingu
jákvæðrar mismununar og
jafnvel að aflétta launaleynd. SDG

NISSAN PATROL ELEGANCE
Nýskr. 09.06 - Sjálfsskiptur - Ekinn 1þús. km. - Allt að 100% lán.
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NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

!UKIN ¹HERSLA ¹ FRÁTTAFLUTNING

&*®,-)¨,!2 Í dag birtist lands-

!,¶).') .¹I TILLÎGUR NEFNDAR UM LAGALEGA UMGJÎRÈ STJËRNM¹LASTARFSEMI SEM KYNNTAR

HAFA VERIÈ FYRIR FORMÎNNUM STJËRNM¹LAFLOKKANNA FRAM AÈ GANGA VERÈA RËTT¾KAR
BREYTINGAR ¹ STARFSUMHVERFI STJËRNM¹LAFLOKKA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

'5..!2 (%,')
+2)34).33/.

3EGIR TILLÎGUR
NEFNDAR FELA Å SÁR
MIKLA BREYTINGU
&2¡44!",!¨)¨'6!

flokkanna, miða meðal annars að
því að fjárframlag komi frá hinu
opinbera til stjórnmálaflokkanna
í meira mæli heldur en nú og það
verði í höndum Ríkisendurskoðunar að móta reglur og hafa eftirlit með fjármálum flokkanna.
Gunnar Helgi Kristinsson,
prófessor í stjórnmálafræði, segir
það nokkur tíðindi nái þessar tillögur um breytingar á starfsum-

hverfi stjórnmálaflokka fram að
ganga. „Það má reikna með því, ef
þessar breytingar verða að veruleika, að stjórnmálaflokkarnir
seilist dýpra í vasa skattgreiðenda. Það liggur í hlutarins eðli.
Svo er líka hægt að velta því upp,
hvort réttlætanlegt sé, að banna
fyrirtækjum að leggja fé til
stjórnmálastarfsemi. Á þeim forsendum er hægt að deila um það
hvort breytingar, sem miða í þessa
átt, boði óþarflega mikla þrengingu á starfsumhverfi stjórnmálaflokka.“
Auk Sigurðar, Kjartans og
Árna Páls eiga Eyjólfur Ármannsson, Guðlaugur Þór Þórðarson,
Gunnar
Svavarsson,
Gunnar
Sverrir Ragnars, Helgi S. Guðmundsson, Kristín Halldórsdóttir
og Margrét S. Björnsdóttir sæti í
nefndinni.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

2ANNSËKN ¹ HAMINGJU ¥SLENDINGA

BÍLL DAGSINS

ÖVÅ MEÈ ELDRI VEFJUM LANDSINS

Nýr og endurbættur Vísir

34*«2.-,

6%¨52 „Næstu daga má búast við

.µ2 6¥3)2 6ÅSIR ER NÒ ¹ ¹TTUNDA ¹RI OG

Ríkir óhamingjusamir
sem vantar upp á eigið
2!..3«+.)2 Efnishyggja
ágæti.
hefur slæm áhrif á
Ragna segir að í heildvellíðan
og
andlega
ina sé efnishyggjufólk
heilsu Íslendinga. Þeir
minna sátt við lífið en
sem eru efnishyggnir
aðrir. Spurð um það
eru óhamingjusamari en
hvort efnishyggjuþjóðin
aðrir. Þetta eru niðursé óhamingjusöm þá
stöður rannsóknar sem
segist hún „stundum
doktor Ragna B. Garðgrínast með það, já“.
arsdóttir hefur unnið um
Ástæðan fyrir því að
efnishyggju, tekjur og
Íslendingar
mælast
áhrif þeirra á vellíðan.
hamingjusamasta þjóð í
Tekjur hafa áhrif á
heimi er sú að „við
samband efnishyggju og 2!'.! "
höfum efni á þunglyndisvellíðunar þannig að '!2¨!23$«44)2
lyfjum,“ segir Ragna og
háar
tekjur
virðast
vitnar í erlendar rannsóknir.
vernda fólk að einhverju leyti
„Meiri ójöfnuður í tekjum þjóða
fyrir neikvæðum áhrifum efnisstuðlar að meiri óhamingju. Það
hyggjunnar með undantekningu
verður gaman að sjá eftir nokkur
þó. Ef fólk ætlar að nota peninga
ár hvað alþjóðlegar kannanir sýna,
til að komast yfir efasemdir um
hvort hamingja hafi minnkað um
eigið ágæti þá verður þetta fólk
leið og ójöfnuðurinn hefur aukist
óhamingjusamara en ef það hefur
svakalega.“
ekki trú á því að peningar séu það
GHS

mönnum nýr, öflugri og stílhreinni visir.is eftir gagngera
endurskoðun. Stóraukin áhersla
er lögð á almennan fréttaflutning,
íþrótta- og viðskiptafréttir.
Að baki fréttahluta Vísis er
60 manna fréttastofa NFS auk
Fréttablaðsins en að jafnaði hafa
um tíu fréttamenn það meginhlutverk að skrifa fréttir á Vísi. Fréttir birtast bæði í textaformi og
sem sjónvarpsinnslög sem hægt
er að sjá og heyra á netinu.
Í síðustu viku sló Vísir persónulegt aðsóknarmet þegar 231.688
notendur nýttu sér þjónustu vefjarins samkvæmt samræmdri vefmælingu Modernus.
SDG

,ANDL¾KNIR UM .ORR¾NUM¹LIÈ

Kannski önnur
orsök en slysið

,®'2%',5-, „Það var ekkert
að finna að honum þegar hann
var skoðaður eftir því sem mér
skilst,“ segir Matthías Halldórsson landlæknir sem samkvæmt
beiðni frá móður Þórðar Einars
Guðmundssonar rannsakar tildrög
þess að sonur hennar lést um borð
í Norrænu. „Það eru til svo margar ástæður fyrir því að menn geti
dáið. Kannski var eitthvað annað
að honum en að hann lenti í slysi.
Þetta þarf allt að athuga betur.“
Matthías hefur kallað eftir gögnum um það hvernig mál Þórðar
var skráð á Heilsugæslustöðinni
á Egilsstöðum þar sem Þórður
var skoðaður eftir bílveltu: „Svo
öflum við væntanlega gagna frá
Færeyjum líka.“
GAR

+ÎNNUN MEÈAL STJËRNENDA

Flestir hætta á
milli 60–70 ára
!46)..5-, Stærstur hluti
stjórnenda ætlar að setjast í
helgan stein á milli sextugs og
sjötugs samkvæmt nýrri könnun
VR á meðal stjórnenda á almennum og opinberum vinnumarkaði.
Töluverður munur er á viðhorfi
stjórnenda á almennum og
opinberum markaði. Þannig
hyggja 25 prósent starfsmanna á
almennum markaði á starfslok
fyrir sextugt en einungis sjö
prósent stjórnenda hins opinbera.
Könnunin sýnir að 40 prósent
stjórnenda, yngri en 35 ára,
hyggjast hætta að vinna fyrir
sextugt en 22 prósent stjórnenda
sem eru á aldrinum 36–60 ára.
HS

F í t o n / S Í A

Gefðu þér
góðan tíma

Kringlan er komin í jólaskap
Njóttu þess að undirbúa jólin í rólegheitum með því að byrja
snemma. Fimmtudagskvöldin eru auk þess upplögð fyrir þá sem
vilja versla í ró og næði. Þú færð allt fyrir jólin í Kringlunni.

Opið til 21 í kvöld

Mán. til mið.
10.00 - 18.30

Fimmtudagur
10.00 - 21.00

Föstudagur
10.00 - 19.00

Laugardagur
10.00 - 18.00

www.kringlan.is / upplýsingasími 588 7788 / skrifstofa 568 9200

Sunnudagur
13.00 - 17.00

Nýtt kortatímabil
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b3VONA KANNANIR TAKA AÈ EINHVERJU
LEYTI MIÈ AF UMR¾ÈUNNI OG ÖAÈ HEFUR
VERIÈ RËLEGRA YFIR
VÎTNUM HJ¹ OKKUR ÖAR
SEM ENGIN PRËFKJÎR
EÈA SLÅKT HEFUR VERIÈ Å
GANGI SEM HEFUR VAKIÈ
MIKLA ATHYGLI ¹ OKKUR m
SEGIR 3TEINGRÅMUR *
34%).'2¥-52 3IGFÒSSON FORMAÈUR
* 3)'&²33/. 6INSTRI GR¾NNA 3TEIN
GRÅMUR BENDIR ¹ AÈ KÎNNUNIN SÁ ÖË
VEL YFIR KJÎRFYLGI
3TEINGRÅMUR TELUR EKKI AÈ BEINT
SAMHENGI SÁ MILLI FYLGISTAPS 6' OG
FYLGISAUKNINGAR & OG KÎNNUNIN SÁ
TEKIN Å ÎLDURËTI UMR¾ÈNA

 2¡442) ,%)¨
b¡G ER AUÈVITAÈ ¹N¾GÈ MEÈ AÈ VIÈ
SÁUM AÈ B¾TA VIÈ OKKUR OG HEF SVO
SEM VERIÈ SANNF¾RÈ
UM ÖAÈ LENGI AÈ VIÈ
MYNDUM GERA ÖAÈ
EFTIR ÖVÅ SEM LIÈI N¾R
KOSNINGUM m SEGIR
)NGIBJÎRG 3ËLRÒN
'ÅSLADËTTIR FORMAÈUR
).')"*®2'
3AMFYLKINGARINNAR
3«,2².
)NGIBJÎRG BENDIR
¹ AÈ TAKA VERÈI SVONA NIÈURSTÎÈUM
MEÈ FYRIRVARA b&JÎLMIÈLAUMR¾ÈA
SKIPTIR ALLTAF M¹LI ¶ANNIG AÈ OFT ERU
KANNANIR M¾LIKVARÈI ¹ HVAÈ ER Å
UMR¾ÈUNNI HVERJU SINNI OG ÁG GERI
R¹È FYRIR AÈ ÖAÈ EIGI TIL D¾MIS VIÈ UM
&RJ¹LSLYNDA FLOKKINN NÒm

"2µ.4 -,%&.)
¶ORGERÈUR +ATRÅN 'UNNARSDËTTIR
VARAFORMAÈUR 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS
SEGIR NIÈURSTÎÈ
UR KÎNNUNARINNAR
ATHYGLISVERÈAR (VAÈ
AUKIÈ FYLGI &RJ¹LSLYNDRA
VARÈAR VILL HÒN VARA
VIÈ ÖVÅ AÈ BRUGÈIST SÁ
VIÈ AÈSËKN ÒTLENDINGA
¶/2'%2¨52
MEÈ FLJËTF¾RNI
+!42¥.
b-ENN EIGA EKKI AÈ
VERA AÈ SL¹ SIG TIL RIDDARA MEÈ SVONA
UPPHRËPUNUM M¹LEFNIÈ ER MERKILEGRA
EN SVOm (ÒN TELUR AÈ LYKILLINN AÈ ÖVÅ
AÈ ÒTLENDINGAR AÈLAGIST SAMFÁLAGINU
SLYSALÅTIÈ SÁ ÅSLENSKUKUNN¹TTA 'ERA
EIGI AUKNAR KRÎFUR UM HANA OG UM LEIÈ
¹ AÈ AUÈVELDA AÈGENGI AÈ N¹MINU

5TANRÅKISR¹ÈHERRA

Saddam sæti
ábyrgð

Gerðu tvísköttunarsamning
því sem gerist í Evrópu.
Valgerður heimsótti starfsstöðvar Actavis og Lánstrausts í
Úkraínu í gær. Valgerður segir að
Úkraína sé spennandi fyrir
íslenska fjárfesta og mikill áhugi
sé á því að fá íslenska fjárfestingu
þangað. Hvað óstöðugt stjórnmálaástand varðar segist hún ekki
halda því fram að stöðugleiki sé
kominn á til framtíðar. „Það er
nokkuð fallvalt en það er heldur
engin leið til baka fyrir þessa þjóð.
Hún mun aðlagast að því sem
gengur og gerist í Evrópu þó að
vissulega sé hún ekki komin alveg
á beinu brautina,“ segir utanríkisGHS
ráðherra.

54!.2¥+)3-, Valgerður Sverris-

dóttir utanríkisráðherra og Viktor
Pynzenyk, fjármálaráðherra Úkraínu, undirrituðu í gær tvísköttunarsamning milli landanna. Valgerður segir mikinn áhuga á fleiri
samningum, svo sem fjárfestingasamningi og loftferðasamningi.
Svo sé borðleggjandi að gera fríverslunarsamning við EFTA á
fyrri hluta næsta árs þegar Úkraína hefur fengið aðild að Alþjóðaviðskiptastofnuninni.
„Ég tel það áhugavert fyrir
báða aðila. Miðað við þann áhuga
sem Úkraínumenn hafa á erlendri
fjárfestingu þá er mikilvægt að
þeir aðlagi sitt lagaumhverfi að

6!,'%2¨52
36%22)3$«44)2
54!.2¥+)32¨
(%22! 4ELUR

STJËRNM¹LA¹STAND
Å ²KRAÅNU FALLVALT
EN ÖJËÈIN SÁ
KOMIN ¹ BEINU
BRAUTINA

nýjum aðstæðum. Ég hef meðal
annars lagt áherslu á að fjárfestinga- og viðskiptaumhverfið þurfi
að vera sambærilegt EES-svæðinu,“ segir hún og telur koma á
óvart hve mikill áhugi er á að laga
viðskiptaumhverfið í Úkraínu að

54!.2¥+)3-, Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra telur
að Saddam Hussein, fyrrverandi Íraksforseti, verði að sæta
ábyrgð gjörða sinna. Úrskurðurinn sé lögmætur.
Fyrirséð hafi verið að
Hussein hlyti þungan dóm.
„Þó að íslensk stjórnvöld hafi
alltaf haft efasemdir um
beitingu dauðarefsinga þá nær
okkar lögsaga ekki yfir annað
en Ísland og við verðum að hafa
í huga að Saddam Hussein beitti
þjóð sína harðræði og lét drepa
þúsundir borgara, þar á meðal
konur og börn.“
GHS

Frjálslyndir á miklu flugi
Frjálslyndi flokkurinn eykur fylgi sitt verulega samkvæmt nýrri könnun Fréttablaðsins, en fylgi Framsóknarflokks og Vinstri grænna dalar. Samfylking bætir við sig, en fylgi Sjálfstæðisflokks minnkar lítillega.
3+/¨!.!+®..5. Fylgi Frjálslynda
flokksins eykst verulega samkvæmt
nýrri
skoðanakönnun
Fréttablaðsins. Flokkurinn mælist
nú með 11,0 prósenta fylgi og fengi
samkvæmt því sjö þingmenn kjörna
ef kosið yrði nú. Í síðustu könnun
blaðsins, sem gerð var 24. ágúst,
mældist fylgi Frjálslynda flokksins
2,1 prósent og er þetta því veruleg
aukning. Einnig mælist fylgið nú
meira en kjörfylgið, en flokkurinn
hlaut 8,8 prósent atkvæða í síðustu
kosningum og fjóra menn kjörna.
Ef miðað er við síðustu könnun
blaðsins er fylgisaukning Frjálslyndra á kostnað fylgis við Framsóknarflokk og Vinstri hreyfinguna
– grænt framboð.
Framsóknarflokkurinn mælist
nú með 6,8 prósenta fylgi og hefur
ekki mælst með minna fylgi í könnunum blaðsins. Flokkurinn myndi
samkvæmt því fá fjóra þingmenn
kjörna. Í síðustu könnun mældist
fylgið 10,7 prósent og hefur það því
dregist saman um 3,9 prósentustig.
Framsóknarflokkurinn hlaut 17,7
prósent atkvæða í síðustu þingkosningum og tólf þingmenn.
Fylgi Vinstri grænna dregst hins
vegar saman um 5,6 prósentustig
frá síðustu könnun blaðsins. Nú
segjast 13,3 prósent þeirra sem
tóku afstöðu myndu kjósa flokkinn
og fengi flokkurinn samkvæmt því
átta þingmenn. Vinstri grænir mælast hins vegar umfram kjörfylgi, en
flokkurinn hlaut 8,8 prósent
atkvæða í þingskosningunum 2003
og fimm menn kjörna.
Fylgi Sjálfstæðisflokks minnkar
lítillega frá síðustu könnun blaðsins. Nú segjast 38,5 prósent þeirra
sem tóku afstöðu myndu kjósa
Sjálfstæðisflokkinn, en fylgið var
39,7 prósent í síðustu könnun. Fylgi
við flokkinn er enn nokkuð yfir
kjörfylgi, en hann hlaut 33,7 prósent atkvæða í síðustu þingkosningu. Samkvæmt þessari nýju könnun myndi flokkurinn fá 25 þingmenn

kjörna en þinglokkur sjálfstæðismanna telur nú 23.
Fylgi Samfylkingar eykst lítillega frá síðustu könnun. Nú segjast
30,4 prósent myndu kjósa Samfylkingu, sem myndi þýða 19 þingmenn
kjörna eða einum færri en í kosningunum 2003. Í síðustu könnun
blaðsins mældist fylgið hins vegar
28,0 prósent. Fylgi við Samfylkingu
nú er nú mjög nálægt kjörfylgi, en
flokkurinn hlaut 30,9 prósent
atkvæða í síðustu þingkosningu.
Samanlagt fylgi stjórnarflokkana nú er 45,3 prósent og þingmannastyrkur reiknaður út frá því
eru 29 þingmenn. Væru þetta niðurstöður kosninga væri ríkisstjórnin
því fallin og vantar þrjá þingmenn
upp á að halda meirihluta á þingi.
Nokkur munur er á afstöðu svarenda eftir kyni og búsetu.
Frjálslyndi flokkurinn hefur
meira fylgi úti á landi en á höfuðborginni. 12,6 prósent svarenda
sem afstöðu tóku í landsbyggðarkjördæmum sögðust myndu kjósa
flokkinn, en 9,9 prósent á höfuðborginni. Fylgisaukning flokksins
kemur að stórum hluta frá kjósendum á landsbyggðinni, en þar bætir
Frjálslyndir við sig 11,0 prósentustigum. Lítill munur er á fylgi
Frjálslyndra eftir kyni.
Verulegur munur er á stuðningi
við
Framsóknarflokkinn
eftir
búsetu. Flokkurinn hefur 13,7 prósenta fylgi í landsbyggðarkjördæmum, en mælist einungis með 2,1 prósent á höfuðborgarsvæðinu. Þá er
stuðningur meðal karla aðeins meiri
en meðal kvenna. 8,0 prósent karla
segjast styðja flokkinn, en 5,3 prósent kvenna. Stór hluti fylgistapsins er meðal kvenna, þar sem fylgið
dregst saman um 6,4 prósentustig.
Sjálfstæðisflokkurinn
hefur
mun meiri stuðning íbúa á höfuðborgarsvæðinu en út á landi. Flokkurinn mælist með 41,7 prósent fylgi
á höfuðborgarsvæðinu, en 33,7 prósent á landsbyggðinni. Líkt og áður
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hefur Sjálfstæðisflokkurinn sterkari stöðu meðal karla en kvenna.
41,3 prósent karla segjast myndu
kjósa flokkinn en 34,9 prósent
kvenna. Helsti munur frá síðustu
könnun er að landsbyggðarfylgi
Sjálfstæðisflokks dregst saman um
5,5 prósentustig.
Fylgi Samfylkingarinnar mælist
nokkuð meira á höfuðborgarsvæðinu en í landsbyggðarkjördæmunum. Á höfðborgarsvæðinu mælist
fylgi flokksins 33,6 prósent, en 25,8
prósent á landsbyggðinni. Líkt og í
fyrri könnunum er staða flokksins
sterkari meðal kvenna en karla.
34,0 prósent kvenna segist myndu
kjósa Samfylkingu, en 27,7 prósent
kvenna. Helstu breytingar frá síðustu könnun eru meðal kvenna og á
höfuðborgarsvæðinu. Í báðum tilfellum eykst fylgið um um það bil
4,5 prósentustig.

OPSÑVSMBOEJÑ!Â
NPSHVO!"""

Vinstri græn eru sterkari meðal
kvenna en karla og hafa meira fylgi
á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. 15,8 prósent kvenna segist myndu kjósa flokkinn á móti 11,4
prósent karla. Þá segist 14,2 prósent íbúa á landsbygginni myndu
kjósa Vinstri græn, en 12,7 prósent
íbúa höfuðborgarsvæðisins.
Helstu breytingar frá síðustu
könnun er að fylgi flokksins dalar
um 9,3 prósentustig á höfuðborgarsvæðinu og 8,6 prósentustig meðal
kvenna.
Könnunin fór fram þriðjudaginn
7. nóvember. Hringt var í 800 kjósendur og skiptust svarendur jafnt
milli kynja og hlutfallslega eftir
kjördæmum. Spurt var: Hvaða
flokk myndir þú kjósa ef boðað
yrði til kosninga nú? Svarhlutfall
var 59,1 prósent.
SVANBORG FRETTABLADIDIS

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val
á réttri dýnu alla ﬁmmtudaga á milli kl. 16 og 18.
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Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500
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3TAÈA "USH FORSETA BREYTIST VERULEGA Å KJÎLFAR ÖINGKOSNINGANNA

Demókratar ráða fjárlögum
Ætlar þú að setja nagladekk
undir bílinn í vetur?
*¹

 
 

.EI
3052.).' $!'3).3 ¥ $!'

Stundar þú bankaviðskipti á
netinu?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

"!.$!2¥+). „Með meirihluta í
fulltrúadeild geta demókratar
stjórnað fjárlögunum í raun og
veru. Þar hafa þeir mesta valdið,“
segir Silja Bára Ómarsdóttir,
stjórnmálafræðingur og forstöðumaður
Alþjóðamálastofnunar
Háskóla Íslands, um það hvaða
völd demókratar fái í raun nú
þegar tvö ár eru eftir af kjörtímabili Bush forseta.
„Þeir stjórna líka nefndarstörfunum og geta því sett af stað rannsóknir og yfirheyrslur.“
Óvissa mun hins vegar ríkja
áfram, jafnvel allt fram að jólum,
um það hvort demókratar hafi náð

3),*! "2! «-!23$«44)2 3EGIR AÈ

"USH G¾TI NÒ FENGIÈ SVIGRÒM TIL AÈ
VINNA MEÈ DEMËKRÎTUM AÈ M¹LEFNUM
INNFLYTJENDA

meirihluta í öldungadeildinni líka,
en takist þeim það hafa þeir mun

meiri áhrif á utanríkismálin heldur
en eingöngu með meirihluta í fulltrúadeildinni.
„Aðallega yrði það þó bara móralskur styrkur fyrir demókrata að
hafa meirihluta í báðum deildum.
Það munar miklu fyrir þá að fara
sterkir inn í forsetakosningarnar,
sem athyglin fer núna að beinast
að.“
Allir virðast nokkuð vissir um
að Bush verði fyrst og fremst
minnst fyrir stríðið í Írak og hernað gegn hryðjuverkamönnum, en
Silja Bára bendir á að núna opnist
möguleiki fyrir Bush til að láta til
sín taka í innflytjendamálum. GB

+JËSENDUR TAKA AFSTÎÈU

Helstu mál repúblikana felld
"!.$!2¥+). !0 Kjósendur í Suður-

Dakóta höfnuðu á þriðjudaginn
lögum, sem ríkisþingið hafði
einróma samþykkt fyrr á árinu,
um bann við fóstureyðingum. Þá
höfnuðu kjósendur í Arizona
stjórnarskrárbreytingu, sem
hefði bannað samkynhneigðum að
ganga í hjónaband. Í Missouri
samþykktu kjósendur hins vegar
lög sem heimila stofnfrumurannsóknir.
Allt þetta þrennt telst vera
áfall fyrir repúblikana. Alls var
kosið um 205 sérmálefni af ýmsu
tagi í 37 ríkjum Bandaríkjanna í
kosningunum á þriðjudaginn. GB

Rumsfeld hættir

OPINN FUNDUR UM
SAMGÖNGUMÁL Í KVÖLD

Repúblikanar hafa misst meirihluta sinn á Bandaríkjaþingi. Demókratinn
Nancy Pelocy verður forseti fulltrúadeildar. Bush sá sér ekki annað fært en að
láta Donald Rumsfeld, einn af nánustu samstarfsmönnum sínum, hætta.

Bjarni Benediktsson efnir til
opins fundar um samgöngumál
í Suðvesturkjördæmi á
kosningaskrifstofu sinni að
Garðatorgi 7 í kvöld kl. 20.
Gestur fundarins verður
Eysteinn Harldsson,
bæjarverkfræðingur
í Garðabæ.

TRYGGJUM TRAUSTA FORYSTU
BJARNA BENEDIKTSSON Í 2. SÆTIÐ
WWW.BJARNIBEN.IS

. .

Ég er TILBÚIN
til að vinna að framgangi
íslensks þekkingarþjóðfélags.
Ég er TILBÚIN
til að vinna að
fjölskylduvænna samfélagi.
Ég er TILBÚIN
til að standa vörð um
frelsi einstaklingsins.

Kosningaskrifstofa Bryndísar er að Bæjarlind 14 í Kópavogi. Upplýsingasími 554 1508

"!.$!2¥+). !0 Donald Rumsfeld
hættir sem varnarmálaráðherra í
Bandaríkjunum. George W. Bush
forseti skýrði frá þessu á blaðamannafundi í gær, daginn eftir að
Repúblikanaflokkurinn
missti
meirihluta sinn á þingi.
Bush sagðist ætla að tilnefna
Robert Gates, fyrrverandi yfirmann leyniþjónustunnar CIA, sem
eftirmann Rumsfelds í embættinu. Gates er nú háskólarektor í
Texas og náinn vinur forsetafjölskyldunnar. Hann var yfirmaður CIA á árunum 1990 til 1991,
þegar Bush eldri var forseti.
Í síðustu viku sagðist Bush
vera staðráðinn í að halda Rumsfeld í varnarmálaráðuneytinu til
enda kjörtímabilsins, en í gær
sagði hann að „eftir ígrunduð samtöl“ hafi þeir Rumsfeld orðið ásáttir um að nú sé „réttur tími til að
skipta um forystu í varnarmálaráðuneytinu.“
Bush hrósaði Rumsfeld í ræðu
sinni í gær, sagði hann hafa verið
„framúrskarandi leiðtoga á breytingatímum,“ en jafnframt sagði
Bush að þeir áttuðu sig báðir á því
að nú þyrfti „ný sjónarmið“ í
varnarmálaráðuneytið.
Rumsfeld hefur verið afar
umdeildur og jafnvel hátt settir
ráðamenn í hernum hafa hvað
eftir annað krafist þess að hann
segði af sér. Rumsfeld þykir bera
einna stærsta ábyrgð á stríðsrekstrinum í Írak, en óánægja
Bandaríkjamanna með hernaðinn
þar átti stóran hlut í fylgistapi

 ",!¨!-!..!&5.$) ¥ 7!3().'4/. "USH FORSETI HLÕÈIR ÅBYGGINN ¹ SPURNINGU FR¹

BLAÈAMANNI

repúblikana í þingkosningunum á
þriðjudaginn.
Demókratar náðu meirihluta í
fulltrúadeild Bandaríkjaþings og
hafa að öllum líkindum tryggt sér
meirihlutann í öldungadeildinni
einnig, þótt enn sé ekki fengin
endanleg niðurstaða um það.
Nancy Pelosi tekur við embætti
forseta fulltrúadeildarinnar af
repúblikananum Dennis Hastert.
Hún verður þar með fyrsta konan
til þess að gegna þessu embætti.
Hún hefur verið leiðtogi demókrata í fulltrúadeildinni undanfarin

!LLAR LÅKUR ¹ ENDURTALNINGU Å 6IRGINÅURÅKI

Óvissa um úrslit
vikum saman
"!.$!2¥+). !0 Demókratar náðu

Menntun er verðmæti

www.torhildur.is

meirihluta í báðum deildum
Bandaríkjaþings, en enn er þó
ekki ljóst hvort meirihlutinn í
öldungadeildinni stenst því reiknað er með því að farið verði fram á
endurtalningu atkvæða í Virginíuríki.
Demókratinn Jim Webb lýsti
seint í gær yfir sigri á repúblikananum George Allen í Virginíu, en
sá sigur var naumur. Samkvæmt
lögum Virginíuríkis er þeim frambjóðanda, sem tapar í kosningum,
heimilt að fara fram á endurtalningu ef munurinn er innan við eitt
prósent. Ef munurinn er minni en
hálft prósent þá ber ríkið kostnaðinn af endurtalningunni.
Ekki verður þó hægt að fara
fram á endurtalningu fyrr en
endanlegar niðurstöðutölur kosninganna verða gefnar út, en í ár
verður það ekki fyrr en 27. nóvember í Virginíu. Að því búnu hefur sá
frambjóðandi sem beið lægri hlut
tíu daga frest, eða til 7. desember,
til þess að krefjast endurtalningar.
Endanlegrar niðurstöðu úr endurtalningu gæti því þurft að bíða þar
til fram yfir miðjan desember.
Verði niðurstaðan óbreytt, þá

&2¡44!",!¨)¨!&0

fjögur ár og þykir býsna vinstrisinnuð í afstöðu sinni til margra
umdeildra mála.
Hún sagði í gær að demókratar
væru staðráðnir í að „stjórna
heiðarlegasta, opnasta og siðlegasta þingi sögunnar.“
Bush forseti óskaði demókrötum í gær til hamingju með sigurinn. „Ég geri mér grein fyrir að
margir Bandaríkjamenn greiddu
atkvæði í gærkvöld til þess að láta
í ljós óánægju sína með að ekki
hafi orðið nægar framfarir,“ sagði
hann.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

+/3.).'!2 ¥ ".!
¶REYTA KOMIN Å REPÒBLÅKANA
b¶ETTA ER Å SAMR¾MI VIÈ ÖAÈ SEM
BÒIST VAR VIÈ %N ÒRSLITIN MUNU ENGU
BREYTA UM SAMSKIPTI OKKAR VIÈ
"ANDARÅKJAMENN m
SEGIR (ALLDËR "LÎN
DAL ÖINGMAÈUR
3J¹LFST¾ÈISFLOKKS
OG FORMAÈUR UTAN
RÅKISM¹LANEFNDAR
!LÖINGIS !UÈVITAÈ
HAFÈI ¥RAKSSTRÅÈIÈ
¹HRIF OG ÕMISLEGT
FLEIRA OG SVO VAR
(!,,$«2
KOMIN
ÖREYTA EFTIR
",®.$!,
AÈ REPÒBLIKANAR
HÎFÈU VERIÈ LENGI VIÈ VÎLD "USH
HEFUR EKKI TEKIST AÈ HALDA SÅNU FYLGI
ÖAÈ HEFUR LEGIÈ FYRIR LENGI OG ER
KJARNI M¹LSINSm

FALL FYRIR "USH STJËRNINA
$%-«+2!4).. &!'.!2 3)'2) *IM 7EBB

VANN NAUMAN SIGUR ¹ 'EORGE !LLEN Å
6IRGINÅU EN ÎLL KURL ERU ÖË EKKI KOMIN TIL
GRAFAR ENN
&2¡44!",!¨)¨!&0

hafa demókratar 51 þingsæti á
móti 49 þingsætum repúblikana
og því ótvíræðan meirihluta í
öldungadeildinni. Fari hins vegar
svo að repúblikanar hljóti þingsætið í Virginíu, þá verða báðir
flokkarnir með 50 þingsæti. Þá
kemur til kasta varaforseta Bandaríkjanna, repúblikanans Dick
Cheney, sem er þingforseti öldungadeildar og hefur sem slíkur úrslitavald í atkvæðagreiðslum.
GB

b¶AÈ ER ÕMISLEGT SKEMMTILEGT Å NIÈUR
STÎÈUNUM m SEGIR ¶ËRUNN 3VEINBJARNAR
DËTTIR ALÖINGISMAÈUR 3AMFYLKINGAR 4IL
D¾MIS AÈ KONA ÒR FLOKKI DEMËKRATA
VERÈUR FYRSTA
KONAN TIL AÈ GEGNA
FORSETAEMB¾TTI Å
FULLTRÒADEILDINNI
3VO N¹ÈI FYRSTI
SËSÅALISTINN KOSN
INGU ÖEGAR ËH¹ÈUR
FRAMBJËÈANDI Å
¶«25.. 36%).
6ERMONT N¹ÈI INN
"*!2.!2$«44)2 Å ÎLDUNGADEILDINA
¥ ÖAÈ HEILA TEKIÈ ER NIÈURSTAÈAN ¹FALL
GAR
FYRIR "USH STJËRNINAm

6%)345 36!2)¨
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2ANNSËKN FÅKNIEFNALÎGREGLU ¹ TILRAUNUM TIL SMYGLS ¹ HASSI OG KËKAÅNI MIÈAR VEL

Tveir teknir vegna smyglmála
,®'2%',5-, Lögreglan í Reykja-

 Hvað heitir sýslumaðurinn á
Akranesi?
 Hvað fólst í gjörningi sem
Curver setti upp um síðustu helgi?
 Hvað heitir næsti forseti
Níkaragva?
3* 36®2  3¥¨5 

vík handtók í fyrrakvöld tvo menn
í tengslum við rannsókn á tveimur
fíkniefnasmyglmálum, sem fíkniefnadeildin hefur unnið að. Þeir
hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald í hálfan mánuð.
Annar þessara manna var handtekinn í tengslum við hraðsendingu frá Danmörku sem innihélt
hass í kílóavís. Fíkniefnalögreglan
náði sendingunni þegar hún kom
til landsins og voru tveir Íslendingar handteknir í kjölfarið. Fjórir
menn sitja nú í gæsluvarðhaldi
vegna þessa máls.
Hinn maðurinn var handtekinn
í tengslum við tilraun til að smygla

Unga konu til áhrifa
Ný atvinnutækifæri

inn kókaíni í skóm. Tveir menn
urðu uppvísir að því athæfi
fimmtudaginn 12. október og einn
daginn eftir. Mennirnir komu til
landsins með flugvél frá Kaupmannahöfn. Þangað höfðu þeir
komið frá Hollandi, þar sem þeir
fengu efnin. Þessir menn voru
allir úrskurðaðir í gæsluvarðhald.
Fjórði maðurinn var handtekinn
nokkru síðar og einnig úrskurðaður
í gæsluvarðhald. Sá sem handtekinn var í fyrrakvöld er sá fimmti
sem tekinn er vegna málsins.
Tveir síðastnefndu sitja í gæsluvarðhaldi en hinum þremur hefur
verið sleppt.
JSS

(!33 ¥ (2!¨3%.$).'5 &JËRIR MENN

SITJA NÒ INNI VEGNA HRAÈSENDINGAR FR¹
$ANMÎRKU SEM INNIHÁLT HASS Å KÅLËAVÅS

6¾NDISHVERFI Å (AMBORG

Tengt Absolut
Vodka
36¥¶*«¨ Sænska vodkað Absolut
Vodka er markaðssett í Hamborg
með því að tengja vodkað við
vændið í kringum Reeperbahn. Á
auglýsingum í borginni stendur
„Absolut Herbertstrasse“ en
Herbertstrasse er í hjarta
vændishverfisins.
Jacob Broberg, talsmaður Vin &
Sprit í Svíþjóð, segir við Aftonbladet að hann skilji að auglýsingin
geti stuðað fólk, haft verði
samband við skrifstofu fyrirtækisins í Hamborg til að kanna hvort
auglýsingin sé ásættanleg. Vændi
er löglegt í Þýskalandi og Reeperbahn er þekkt um alla Evrópu fyrir
vændi.
GHS

Menningarmiðstöð
verður sett í útboð
Mistök urðu til þess að menningarmiðstöð var hluti af viljayfirlýsingu borgarinnar
við hjúkrunarheimilið Eir um uppbyggingu fyrir eldri borgara. Viljayfirlýsingin
verður látin standa. Menningarmiðstöðin fer í útboð náist samningar.

Fjölskyldan
Jafnrétti
k ynntu þér stefnumálin á w w w.br yndisisfold.com

Bryndís Ísfold

6. sæti

Prófkjör Samfylkingarinnar í Reykjavík, 11. nóvember nk.
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"/2'!2-, Björn Ingi Hrafnsson,
formaður borgarráðs, segir mistök hafa verið gerð í orðalagi
þegar viljayfirlýsing á milli borgarinnar og sjálfseignarstofnunarinnar Eirar, hjúkrunarheimilis,
um uppbyggingu þjónustu fyrir
aldraða í Spönginni í Grafarvogi
var undirbúin. Vegna mistakanna
bættist við bygging fjögur þúsund
fermetra menningarmiðstöðvar
en samþykkt var í borgarráði í
október að viljayfirlýsingin næði
aðeins til uppbyggingar 1100 fermetra þjónustumiðstöðvar auk
þjónustuíbúða. Viljayfirlýsingin
verður látin standa og Eir sér um
útboð ef samningar nást.
Björn Ingi fer með samningagerðina við Eir fyrir hönd borgarinnar. „Það gætir ósamræmis í
orðalagi á milli samþykktar borgarráðs og viljayfirlýsingarinnar.
Yfir það verður farið en enginn
skaði er skeður því viljayfirlýsingin tekur aðeins til þess sem á
að ræða. Hún er ekki bindandi á
neinn hátt. Eir lýsti yfir áhuga á
byggingu menningarmiðstöðvar í
tengslum við uppbyggingu þjónustu-

<¨Â^![V\bZcch`Vd\\diigkVa

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki
- mest lesið

villtur
& ö›ruvísi
Villibrá›armatse›ill
í nóvember.
Bor›apantanir í síma 444 5050
e›a vox@vox.is

&5.$52 "/2'!22¨3 -ISTÎK VORU GERÈ Å ORÈALAGI VILJAYFIRLÕSINGAR EFTIR AÈ BORGARR¹È

FJALLAÈI UM UPPBYGGINGU FYRIR ALDRAÈA Å 3PÎNGINNI Å 'RAFARVOGI 9FIRLÕSINGIN VERÈUR L¹TIN
STANDA

miðstöðvar og íbúða fyrir aldraða
og það er ástæðan fyrir þessu
orðalagi í yfirlýsingunni. Samningsvinnan er í gangi og verður borin
undir borgarráð til samþykktar í
endanlegri mynd.“
Sýnt er að bygging menningarmiðstöðvar er útboðsskyld eins og
segir í lögfræðiáliti frá því í júní
2005. Björn Ingi staðfestir það og
einnig að náist samkomulag við
Eir á grundvelli viljayfirlýsingarinnar muni sjálfseignarfélagið
annast útboðið.
Um misræmið á milli viljayfirlýsingarinnar og samþykkta borgarráðs segir Dagur B. Eggertsson,
borgarfulltrúi Samfylkingarinnar,
að ekki hafi aðeins verið reynt að
fara á bak við borgarráð og á svig

við skýrar innkaupareglur borgarinnar í stórum verkefnum, heldur
feli viljayfirlýsingin líklega í sér
brot á lögum um opinber innkaup
og útboðsskyldu sveitarfélaga.
„Allt er varðar undirbúning þessa
máls, og hvernig hefur verið haldið
á málsmeðferðinni í heild sinni,
er með ólíkindum. Það er eitthvað
sem passar ekki og menn verða
að gera hreint fyrir sínum
dyrum.“
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
borgarstjóri er stjórnarformaður
Eirar. Hann sagði sig því frá
samningsgerð og afgreiðslu hugsanlegra samninga borgarinnar við Eir
og getur því ekki tjáð sig um málið
í fjölmiðlum.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

ARGUS / 06-0552

Fram til áram
óta fá
nýir viðskipta
vinir í
DMK gjafabré
f fyrir
tvo í Borgarle
ikhúsinu.

Tímamót!

DMK markar tímamót í bankaþjónustu við fólk á fullri ferð út í lífið.

Það er í nógu að snúast á árunum í kringum lok framhaldsnáms, þegar atvinnuferillinn er að byggjast upp,
fjölskyldan að vaxa og dafna, framtíðaríbúðin í sjónmáli og svo mætti lengi telja. Ný DMK þjónusta SPRON miðar
að því að mæta þörfum þeirra sem standa í þessum sporum og gera fjármálin einfaldari, hagkvæmari og þægilegri.
Samsetning DMK þjónustunnar og helstu kostir eru:*
• DMK DEBETKORT – fæst án árgjalds og með 200 fríum færslum
• DMK KREDITHEIMILD – fylgir debetkortinu og er bæði vaxtalaus og
án nokkurs kostnaðar
• DMK YFIRDRÁTTARHEIMILD – hefðbundin og á hagstæðum vöxtum
• DMK TILTEKTARLÁN – óhagstæðum skammtímaskuldum breytt í eitt
hagstætt lán, aðeins 1% lántökugjald
• DMK LÉTTLÁN – viðskiptavinir stýra afborgunum í takt við getu hverju
sinni, aðeins 1% lántökugjald

• DMK 90% ÍBÚÐALÁN – og sérkjör á brunatryggingu fyrir þá sem
eru að kaupa sína fyrstu íbúð
• DMK RÁÐGJÖF – sérsniðin ráðgjöf að þörfum fólks á leið út í lífið
• DMK REGLULEGUR SPARNAÐUR – er verðlaunaður með sérstöku
mótframlagi, styrkjum og sérkjörum
• DMK 50% AFSLÁTTUR – af árgjaldi kreditkorta SPRON
• DMK TILBOÐ – hjá völdum verslunum
og þjónustufyrirtækjum

Skoðaðu framtíðina með DMK og sæktu um á spron.is
Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
* skv. útlánareglum SPRON
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Fullkomið hljóðver í Vogunum
!46)..5-, „Með því að byggja

+2«+«$¥,!+*®4 4), 3®,5 (ÎFUÈ OG

HALI AF KRËKËDÅL HANGA UPPI MEÈAN
KJÎTSALINN SKER NIÈUR V¾NA BITA TIL SÎLU
¹ MARKAÈI Å (AIKOU Å SUNNANVERÈU
+ÅNA
&2¡44!",!¨)¨!0

fullkomnasta hljóðver á Íslandi
úti í sveit og við hliðina á alþjóðaflugvelli gerum við ráð fyrir að
geta markaðssett það í útlöndum,“
segir í erindi tveggja manna úr
Vogunum til sveitarstjórnarinnar
í Vatnsleysustrandarhreppi.
Þeir Valdemar Gestur Valdemarsson og Sigurður Bergsteinn
Lárusson sem saman eiga einbýlishús við Skólatún í Vogunum áætla
að hljóðverið verði reist á landareign þeirra skammt frá íbúðarhúsinu og að það verði um 200 fermetrar. Þess utan vilja þeir
Valdemar og Sigurður fá leyfi til
að byggja tíu gistihús sem hvert

um sig á að vera þrjátíu fermetrar. Húsin segja þeir myndu nýtast
jafnt fyrir íslenska sem innlenda
ferðamenn.
„Við teljum að rekstur hljóðvers gæti vel heppnast ef rétt
væri að verki staðið. Heimildir
herma að það hafi aldrei verið
byggt hljóðver á Íslandi alveg frá
grunni,“ skrifa Valdemar og Sigurður sem hafa fengið jákvæðar
undirtektir í bæði atvinnunefnd
og byggingarnefnd Vatnsleysustrandarhrepps.
GAR

)NNFLYTJENDUR Å 3VÅÖJËÈ

Flýja vegna
fordóma
Háskólamenntaðir
36¥¶*«¨

innflytjendur flýja frá Svíþjóð í
stórum stíl þar sem þeir fá ekki
vinnu við hæfi vegna kynþáttafordóma í sænskum fyrirtækjum,
að sögn sænska tímaritsins
Veckans Affärer.
„Innflytjendur í Svíþjóð eru
heimsins best menntaðir en við
erum verst í heiminum við að
ráða þá,“ segir dagblaðið
Aftonbladet.
Veckans Affärer hefur
kortlagt leynilega kynþáttafordóma í sænsku atvinnulífi sem
valda því að innflytjendur eru
sjaldan kallaðir í viðtöl og enn
sjaldnar ráðnir.
GHS

6/'!2 2EKSTUR FULLKOMINS HLJËÈVERS
G¾TI VEL HEPPNAST Å 6ATNSLEYSUSTRANDAR
HREPPI SEGJA TVEIR STËRHUGA HÒSEIGENDUR
Å 6OGUM

.452,¥& ¥ -)¨".5- -IKIÈ ER UM FÅKNIEFNI Å MIÈB¾NUM UM HELGAR OG SÎLUMENN DAUÈANS VÅÈA ¹ FERÈ &ERMINGAR¹RIÈ VIRÈIST

SKIPTA SKÎPUM HJ¹ MÎRGUM BÎRNUM ÖVÅ Ö¹ FJÎLGAR VERULEGA ÖEIM SEM KOMA VIÈ SÎGU HJ¹ "ARNAVERNDARNEFND VEGNA FÅKNIEFNA
NEYSLU -YNDIN ER ÒR SAFNI

Fíkniefnaneysla 13
ára barna er vandi
Barnaverndarnefnd Reykjavíkur hefur afskipti af mörgum þrettán ára börnum
sem hafa neytt fíkniefna. Mál sumra þeirra koma ítrekað á borð nefndarinnar.
Stundum finnast heilu fíkniefnapokarnir hjá börnunum.
"!2.!6%2.$!2-, „Þegar börn
eru komin á fermingarárið, það
er að segja orðin þrettán ára, þá
koma þau ítrekað og í töluvert
mörgum tilvikum við sögu hjá
Barnaverndarnefnd vegna fíkniefnaneyslu.“
Þetta segir Halldóra Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri Barnaverndarnefndar
Reykjavíkur
vegna fréttar Fréttablaðsins um
reglulegar komur tólf til fjórtán
ára barna á slysa- og bráðamóttöku Landspítala vegna fíkniefnaneyslu.
Halldóra segir að það ferli sem
barnið fari í hjá Barnaverndarnefnd eftir að tilkynnt hafi verið
um eiturlyfjaneyslu þess sé mismunandi eftir því hvernig vandanum sé háttað. Sé barnið að stíga
sín fyrstu skref í neyslu, þá er

foreldrum yfirleitt leiðbeint um
hvernig þeir geti tekið á málinu í
samráði við skóla barnsins og
þjónustumiðstöð í heimahverfi
þess.
„En ef neyslan er ítrekuð og
alvarleg þá er farið að athuga
önnur úrræði, svo sem svokallaða
greiningarvistun á Stuðlum með
tilliti til þess að barnið verði
mögulega sent á meðferðarheimili. Sum þessara barna eru ef til
vill með geðræna kvilla, þannig
að við erum í samstarfi í hverju
máli við foreldra, skóla, barna- og
unglingageðdeildina og aðra þá
sem komið hafa að lífi barnsins.
Þá veitir Foreldrahúsið foreldrum góðan stuðning. Aukin áhersla
sérfræðinga nú er sú, að reynt sé
sem mest að hjálpa foreldrunum
heima. Í þyngstu málunum er þó

oft svo komið að fjölskyldan og
heimilið ráða ekki við ástandið.“
Spurð um aðkomu fíkniefnalögreglu að þessum málum segir
Halldóra það gerast mjög oft að
lögreglan komi að þessum börnum og flytji þau á slysa- og bráðamóttöku. Barnaverndarnefnd fái
í mjög mörgum tilvikum tilkynningu bæði frá lögreglu og slysadeild.
„Sjálfsagt er misjafnt eftir
málum hvort farið er í lögreglurannsókn á því hvernig barnið
komst yfir efnið. Lögreglan reynir
það sjálfsagt þegar hægt er, en
oft er það mjög illrekjanlegt.
Stundum fáum við poka af eiturlyfjum inn á borð hjá okkur sem
hafa fundist heima hjá barni til að
mynda. Við komum slíku alltaf í
hendur lögreglu.“ JSS FRETTABLADIDIS
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Arnór Guðjohnsen
knattspyrnumaður, Kópavogur

Ásdís Halla Bragadóttir
forstjóri, Garðabær

Ólafur G Einarsson
fv. ráðherra, Garðabær

Rósa Guðbjartsdóttir
bæjarfulltrúi, Hafnarfjörður

Ásta Þórarinsdóttir
hagfræðingur, Kópavogur

„Ragnheiður Elín er kraftmikil og
býr yfir mikilli þekkingu og dýrmætri
reynslu af stjórnmálum. Henni treysti
ég til að vinna af heilum hug að
íþrótta- og æskulýðsmálum. Ég hvet
alla til að styðja hana í 4. sætið á lista
sjálfstæðismanna í Suðvesturkjördæmi.”

,,Ragnheiður hefur allt sem góður
þingmaður þarf að hafa. Hún
hefur sterka sýn, góða menntun og
ómetanlega reynslu. En umfram allt
er hún heilsteyptur og heiðarlegur
einstaklingur sem vill vinna að því að
skapa enn betra samfélag fyrir alla.
Þess vegna styð ég hana eindregið í 4.
sætið.”

„Ragnheiður Elín á erindi á Alþingi
vegna menntunar sinnar, fjölbreyttra
starfa, áhuga á þjóðmálum og
mótaðra skoðana á þeim. Með fágaðri
framkomu og yfirveguðum málflutningi
auðveldar hún okkur valið. Tryggjum
henni 4. sætið á framboðslista
Sjálfstæðismanna
í kjördæmi okkar.”

„Ragnheiður Elín er afar málefnaleg
og skeleggur talsmaður sjálfstæðisstefnunnar. Hún hefur dýrmæta reynslu
af stjórnmálastarfi og verður glæsilegur
þingmaður.”

„Kjörorð Ragnheiðar Elínar er að
byggja á þeim árangri sem ríkisstjórnin
hefur náð á síðustu árum. Það er
traustvekjandi. Hún hefur einnig sýnt
og sannað að í henni býr kjarkur og
dugur til að breyta og bæta. Skörp sýn
hennar og ný nálgun í málefnum eldri
borgara er gott dæmi um hvers vegna
hún ætti að sitja á Alþingi.”

Gunnar Einarsson
bæjarstjóri í Garðabæ

Jónmundur Guðmarsson
bæjarstjóri á Seltjarnarnesi

Sigríður Rósa Magnúsdóttir
bæjarstjórnarfulltrúi, Álftanes

Sigríður Anna Þórðardóttir
alþingismaður, Mosfellsbær

„Ragnheiður Elín er fylgin sér, fljót að
greina kjarna máls og er ekki með óþarfa
málalengingar. Slíka eiginleika vil ég að
minn þingmaður hafi. Ég treysti henni
mjög vel til að lagfæra og nútímavæða
mál sem hún hefur lagt áherslu á í sinni
kosningabaráttu s.s. lækkun skatta,
bættan aðbúnað eldri borgara og
umferðarmál á höfuðborgarsvæðinu.
Ég hvet kjósendur til að setja Ragnheiði
Elínu í 4. sæti á lista Sjálfstæðismanna
í Suðvesturkjördæmi.”

„Ragnheiður Elín er sterkur
einstaklingur sem vegna starfa
sinna býr að mikilli yfirsýn yfir helstu
viðfangsefni stjórnmálanna og
hugsjónir okkar sjálfstæðismanna.
Áralöng störf við hlið ráðherra og skýr
sýn á sjálfstæðisstefnuna er dýrmætt
veganesti fyrir unga stjórnmálakonu
og ávinningur fyrir kjósendur
Sjálfstæðisflokkins. Ragnheiður Elín á
brýnt erindi á þing.”

„Ég styð Ragnheiði Elínu í 4. sætið
því ég veit að hún mun beita
sér fyrir bættum samgöngum á
höfuðborgarsvæðinu. Ég styð hana
einnig vegna þess að hún hefur
yfirgripsmikla þekkingu á málefnum
samfélagsins og mun byggja áfram
á þeim árangri sem náðst hefur
undanfarin misseri.”

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson
vinnumarkaðsfræðingur og
varabæjarfulltrúi, Mosfellsbær
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Ég hef þekkt Ragnheiði Elínu í 17 ár
og er hún glæsilegur fulltrúi sinnar
kynslóðar. Hún er skarpgreind og
vinnusöm og það býr í henni mikill
kraftur og elja. Reynsla hennar og
menntun mun nýtast vel inn á Alþingi
okkar Íslendinga. Ég treysti Ragnheiði
Elínu til að byggja á þeim mikla árangri
sem náðst hefur í íslensku samfélagi
síðustu ár. Ég styð Ragnheiði Elínu í 4.
sæti og hvet þig til að gera slíkt hið
sama. Ragnheiði Elínu á þing!

@g^higcH^\jgÂVgYii^g\_VaY`Zg^!HZai_VgcVgcZh
AVj[ZnAkZhi_gcb{aV[g¨Â^c\jg!HZai_VgcVgcZh
BV\cZV9VkÂhYii^g

ÓaV[jg;#=VgVaYhhdca\bVÂjg!Bdh[ZaahW¨g
ÓaV[jgygcC^ZahZc[dgg^iVg^!<VgÂVW¨g
Óa[7#@g^hi_{chYii^g

„Ragnheiður Elín Árnadóttir er öflugur
talsmaður sjálfstæðisstefnunnar. Hún
er traust og fylgin sér í öllum sínum
verkum.”

H^\jgÂjg>#7_gchhdc[_{g[Zhi^c\Vghi_g^!=V[cVg[_gÂjg
H^\jgÂjgAd\^Hc¨aVcYcZb^!HZai_VgcVgcZh
H^\ÄgÂjgÌgbVcca\[g¨Â^c\jg!<VgÂVW¨g
H`a^=VchZcCZb^KZgoajcVgh`aVÏhaVcYh!<VgÂVW¨g
HiZ[{c:^cVghhdch`^ehi_g^!HZai_VgcVgcZh
HiZ[{c@dcg{Âhhdc
[gVb`k¨bYVhi_g^ÏHÏd\W¨_Vg[jaaig^!<VgÂVW¨g

HijgaVÃdghiZ^chhdc
`ZccVg^d\kVgVW¨_Vg[jaaig^!<VgÂVW¨g
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I]ZYg@g^hi_{chhdca\gZ\ajbVÂjg!Bdh[ZaahW¨g
I^ccVIgVjhiVYii^gan[_V[g¨Â^c\jg
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ÃdgWZg\jg6ÂVahiZ^chhdc

GV\c]Z^ÂjgHaZnHiZ[{chYii^g
GV\c]^aYjg<diih`{a`hYii^g

Ãdg\ZgÂjg6ccV6gcVgYii^gh`aVhi_g^d\
[dgbVÂjg;aV\hh_{a[hi¨Â^hbVccV<VgÂVW¨
Ãdg\gbjg<#?g\ZchhdcbgVg^!@eVkd\jg

cZb^!HZai_VgcVgcZh

haj"d\bVg`VÂhhi_g^!GZn`_Vk`

hcngi^[g¨Â^c\jg!HZai_VgcVgcZh

Ãdg\gbjgHi#ÌgcVhdc

=jaYV9gVHingb^hYii^g

GV\c]^aYjg>c\V<jÂW_VgihYii^g

gn\\^h"!]Z^aWg^\Â^h"d\jb]kZg[^hhi_g^=H!GZn`_VcZhW¨

hi_gcZcYVg{Â\_V[^!=V[cVg[_gÂjg

W¨_Vg[jaaig^!<VgÂVW¨g

ÃgH^\jg\Z^ghhdc

=gV[c]^aYjg@dcg{ÂhYii^gW`Vg^!<VgÂVW¨g
>c\^<#>c\Vhdc[gVb`k¨bYVhi_g^!<VgÂVW¨g
>c\^?]Vcc<jÂbjcYhhdc

GV\cÅÃgV<jÂ_d]chZc

W¨_Vg[jaaig^!HZai_VgcVgcZh^
ÃgV7_VgcVYii^gBdh[ZaahW¨g

i\ZgÂVgbVÂjg!<VgÂVW¨g

H^\]kVijg7_VgcVhdc

?]VccV@g^hi_{chYii^g

[gVb`k¨bYVhi_g^!HZai_VgcVgcZh

gZ`higVghi_g^=Z^ahj]hh^ch!HZai_VgcVgcZh

H^\gÂjg6ccVÃgÂVgYii^g

?c={`dcBV\chhdc

VaÄ^c\^hbVÂjg!Bdh[ZaahW¨g

[gVb`k¨bYVhi_g^!HZai_VgcVgcZh
@VgaKVa\Z^g?chhdc`ZccVg^!<VgÂVW¨g
@{g^HabjcYVghdchajhi_g^!GZn`_Vk`
@aVgVAhV=ZgkVaYhYii^gÄ_cjhijhi_g^!<VgÂVW¨g
@g^hicHiZ[{chYii^g]{g\gZ^Âhaj`dcV!@eVkd\jg
@g^hi_{cÌgbVcchhdc_{gchb^Âjg!GZn`_Vk`

H^\gÂjg9h<jÂ_chYii^g

[gVb`k¨bYVhi_g^d\kVgVW¨_Vg[jaaig^!<VgÂVW¨g
H^\[hH^\[hhdcign\\^c\Vg{Â\_V[^!=V[cVg[_gÂjg

kZg`[g¨Â^cZb^!<VgÂVW¨g

H^\gÂjgÓbVghYii^gk^Âh`^eiV[g¨Â^c\jg!<VgÂVW¨g
H^\gcA^a_V<jÂW_VgihYii^g
]V\[g¨Â^c\jg!<VgÂVW¨

H^\gcDYYhYii^g]hbÂ^g!GZn`_Vk`
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$¾MI ERU UM AÈ M¹L DAGI UPPI Å STJËRNSÕSLUNNI SEGIR UMBOÈSMAÈUR !LÖINGIS
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Fjögur ráðuneyti reglulaus
34*«2.3µ3,! Fleiri opinberar stofn-

anir hafa reglur og viðmið um
skráningu og afgreiðslu á opinberum málum í ár en árið 2002. Þó eru
enn svartir sauðir í stjórnsýslunni.
Þannig hafa fjögur ráðuneyti og
fimm stofnanir hvorki sett sér
reglur né viðmið um málshraða.
Nokkur misbrestur er á því að
erindum sé svarað innan eðlilegra
tímamarka og dæmi eru um að mál
hreinlega dagi uppi í ráðuneytunum. Þetta kemur fram í athugun
umboðsmanns Alþingis, sem embættið lét gera á árunum 2002, 2003
og 2006.
Reglubundnu eftirliti ráðuneyta
með stöðu og afgreiðslu mála

hefur hrakað nokkuð. Ekkert ráðuneyti af þeim fjórum sem höfðu
slíkt eftirlit árið 2002 hefur það í
dag. Þó hefur fimmta ráðuneytið
tekið upp slíkt eftirlit á tímabilinu.
Samkvæmt stjórnsýslulögum
ber stjórnvöldum að afgreiða mál
eins fljótt og auðið er. Þrátt fyrir
það eru einungis tvö ráðuneyti af
tólf með skráðar reglur um málshraða, en sex ráðuneyti fylgja
ákveðnum viðmiðum um slíkt.
Könnunin tók til 32 stofnana og
byggðist á annars vegar upplýsingum frá stofnunum og hins vegar
á könnun á afgreiðslu 700 erinda
sem þeim bárust árið 2002.
KËÖV

0!00¥236)..! ¶AÈ GETUR VERIÈ TÅMAFREKT
AÈ F¹ SUMAR OPINBERAR STOFNANIR TIL AÈ
SVARA ERINDUM ÖËTT ÖEIM SÁ SKYLT AÈ
HRAÈA AFGREIÈSLU SAMKV¾MT LÎGUM ¥
NÕRRI SKÕRSLU UMBOÈSMANNS !LÖINGIS
KEMUR FRAM AÈ ÖESSI M¹L ERU AÈ ÖOKAST
Å RÁTTA ¹TT
&2¡44!",!¨)¨0*%452

«L¾SI OG LÅTIL MENNTUN Å LESTRI OG SKRIFT H¹IR ÒTLENDINGUM ¹ ÅSLENSKUN¹MSKEIÈUM

Kennir konum að lesa heima
)..&,94*%.$!-, Soumia Islami
túlkur aðstoðar konur frá Marokkó sem eru ólæsar eða illa læsar
og aðrar sem kunna ekki latneska
stafrófið þannig að þær geti farið
á grunnnámskeið í íslensku. Soumia segir engin úrræði fyrir þessar
konur og því haldi hún sex vikna
námskeið heima hjá sér.
Talsvert ólæsi er meðal innflytjenda, sérstaklega kvenna, og
lítið er um úrræði fyrir konur sem
eru ólæsar eða illa læsar. Konur
sem lítið kunna að lesa og skrifa
latneskt stafróf hafa líka lítið sem
ekkert gagn af námskeiðum í
íslensku fyrir útlendinga.
Björg Árnadóttir, forstöðumaður Námsflokka Reykjavíkur, segist oft verða vör við að fólk hafi
ekkert grætt á námskeiðum í
íslensku vegna lestrarerfiðleika.
Fólk frá Asíulöndum eigi sérstaklega erfitt með þetta. Amal Tamimi túlkur segir að arabar eigi líka
oft erfitt með íslenskuna en í
Arabalöndum sé 50–70 prósenta
ólæsi.
Námsflokkarnir eru með sérkennara í lestri fyrir Íslendinga
og útlendinga en hún annar ekki
eftirspurninni. Ingibjörg Hafstað,
kennslustjóri í íslensku í Alþjóðahúsi, segir það forgangsverkefni
að gera könnun á því hvað þetta sé

(%,$52 .-3+%)¨ &92)2 «,3! 3OUMIA ¹SAMT SYNI SÅNUM %LÅASI !NDRA 3OUMIA

)SLAMI TÒLKUR KENNIR KONUM AÈ LESA OG SKRIFA ÖANNIG AÈ Ö¾R GETI FARIÈ ¹ N¹MSKEIÈ Å
ÅSLENSKU FYRIR ÒTLENDINGA
&2¡44!",!¨)¨'6!

stór hópur, þjálfa síðan kennara
og ganga í það að halda námskeið.
Björg segist einnig verða vör

við að erlendir karlar banni stundum konum sínum að sækja námskeið í íslensku.
GHS

Mad gør dig glad!

Þú sparar 300 kr. kg
ROASTBEEF

2.998

ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg

Þú sparar 900 kr. kg
LAMBAFILLET

30%

Í HEILU

1.485

kr.
kg

NÓATÚNS BAYONNESKINKA

danskar pylsur

69

kr.
stk.

CARLSBERG
LÉTTÖL 500 ML

69

kr.
stk.

MEÐ SÆLKERAFYLLINGU

1.998

kr.
kg

1.298

kr.
kg

afsláttur

Pølsemester

TUBORG GRÖN
LÉTTÖL 500 ML

GRÍSALUNDIR

kr.
kg

35%

afsláttur

GOURMET RAFTASKINKA

2.798

MEÐ KRYDDJURTUM

Þú sparar 800 kr. kg

40%

afsláttur

974

DANSKAR KJÖTBOLLUR
ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg

Goða dönsk

lifrarkæfa

30

afsláttur

Odense
tertur

20%

afsláttur

Danskar

freistingar!

DÖNSK FLESKSTEIK
SKORIN Í PÖRU

798

kr.
kg

Allt að
GRÍSAHNAKKI

ÚRBEINAÐUR ÚR KJÖTBORÐI

Merrild
Senseo

MERRILD
KAFFI

299

kr.
pk.

1.098

kr.
kg

60%

Bakkedlösnsikum hætti
að

afsláttur

Closan

Neutral

á baðið!

fyrir líkamann

20%

20

afsláttur

afsláttur
Velbekomme!
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3KIPULAGSBREYTINGAR GERÈAR ¹ STJËRNSKIPULAGI !KUREYRAR

Störf sviðsstjóra lögð niður
!+52%92) Breytingar hafa verið
gerðar á stjórnskipulagi Akureyrar. Kristján Þór Júlíusson
bæjarstjóri segir að verið sé að
færa aukna ábyrgð og völd til
nefnda og stofnana bæjarins.
Nýja skipulagið var staðfest á
bæjarstjórnarfundi í Hrísey á
mánudag.
„Við erum að sameina nefndir,
einfalda verkaskiptingu og leggja
niður svokallað sviðaskipulag.
Þetta er áfangi í verkefnum sem
við mörkuðum á kjörtímabilinu
1998–2002 og héldum áfram 2002
til 2006,“ segir Kristján Þór.
Stærsta breytingin er tilfærsla
á verkefnum undir nefnd sem

36)¨!3+)05,!'
,!'4 .)¨52 b6IÈ

ERUM AÈ SAMEINA
NEFNDIR EINFALDA
VERKASKIPTINGU OG
LEGGJA NIÈUR SVO
KALLAÈ SVIÈASKIPU
LAG m SEGIR +RISTJ¹N
¶ËR *ÒLÅUSSON
B¾JARSTJËRI ¹
!KUREYRI

fjallar um samfélags- og mannréttindamál, þá verður aukin
áhersla á íþrótta- og tómstundastarf og aukin ábyrgð nefnda
færð inn í umhverfismálin.
Mannabreytingar eiga sér stað

og einn maður hættir því störf
sviðsstjóra eru lögð niður. Jafnréttisfulltrúi verður deildarstjóri
yfir nokkrum starfseiningum og
framkvæmdastjóri
samfélagsog mannréttindaráðs. Þá er Akureyrarstofa í mótun en hún mun
sjá um menningarmál, atvinnumál og kynningarmál.
Karl Guðmundsson, fyrrverandi
sviðsstjóri
félagssviðs,
hefur verið ráðinn bæjarritari.
Baldvin Halldór Sigurðsson, bæjarfulltrúi Vinstri grænna, gagnrýnir að starfið hafi ekki verið
auglýst og segir það bráðnauðsynlega vinnureglu að auglýsa öll
störf.
GHS

"*®2' "%.*!-¥.3$«44)2 6IÈ SËTUGAN VEGG Å STIGAGANGINUM Å &ERJUBAKKA  (ÒN SEGIR ËHUGNANLEGT AÈ HUGSA TIL ÖESS AÈ

N¹GRANNAR HENNAR HAFI N¾STUM BRUNNIÈ INNI

Hjón slösuðust alvarlega í eldsvoða

Timberland PRO
softshell jakki

12.900 kr.

Eldur kviknaði í íbúð á annarri hæð. Íbúarnir voru meðvitundarlausir þegar
reykkafarar komu að þeim. Grunur er um að sígarettuglóð hafi valdið brunanum.
Timberland PRO
vatnsheld úlpa

7.900 kr.

Fullkomið skjól

Timberland PRO
goretex úlpa

23.990 kr.

Timberland PRO
öryggisskór
Dugguvogur

13.990 kr.

&%2*5"!++)  %LDUR KVIKNAÈI

Å ÅBÒÈ ¹ ANNARRI H¾È HÒSSINS
2EYKKAFARAR BJÎRGUÈU HJËNUM
¹ SEXTUGSALDRI SEM VORU INNI Å
ÅBÒÈINNI

komu að þeim. Klukkan 22.33 var
búið að koma þeim út úr húsinu.
Vegna hættu á reykeitrun taldi
slökkviliðið ekki óhætt að koma
öðrum íbúum út úr húsinu í gegnum stigaganginn. Íbúarnir biðu
því inni í íbúðum sínum, eða úti á
svölum, á meðan slökkvilið kom
hjónunum út, slökkti eldinn og
reykræsti stigaganginn. Því var
lokið um klukkan tólf á miðnætti.
Flestir íbúarnir í stigaganginum
sváfu í íbúðum sínum um nóttina.
„Íbúarnir í stigaganginum voru
mjög stressaðir og vankaðir eftir
þetta: mér gekk ekki vel að sofna.
Það er óhugnanlegt að vita til þess
að nágrannar mínir hafi næstum

því brunnið inni. Ég mun verða
lengi að jafna mig á þessu,“ segir
Björg Benjamínsdóttir, íbúi á
fyrstu hæð í Ferjubakka 12.
Íbúð hjónanna er mikið skemmd
eftir brunann. Auk þess skemmdist parkett á gólfinu í íbúðinni
fyrir ofan. Umfang tjónsins liggur
ekki fyrir en Lögreglan í Reykjavík vinnur að rannsókn málsins.
Talið er að eldsupptök megi rekja
til sígarettuglóðar í sófa í stofu
íbúðarinnar.
Alls 54 íbúðir eru í húsinu, sem
er um 4.900 fermetrar að stærð,
og því var mildi að eldurinn skyldi
ekki hafa breiðst meira út.
INGI FRETTABLADIDIS

&JËRIR BRUNAR ¹ ÖREMUR DÎGUM
Knarrarvogur

SÆBRAUT

ur

vog

ar
Súð

%,$36/¨) Hjón á sextugsaldri slösuðust alvarlega í eldsvoða í fjölbýlishúsi í Ferjubakka í Breiðholtinu á mánudagskvöldið. Þau voru
flutt á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi. Hjónin eru með
alvarlega brunaáverka og er þeim
haldið í öndunarvél.
Eldurinn kom upp í íbúð hjónanna sem er á annarri hæð. Aðra
íbúa stigagangsins sakaði ekki, en
tuttugu manns búa í níu íbúðum í
stigaganginum.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út klukkan 22.16
vegna elds í húsinu. Allt tiltækt lið
var sent á staðinn.
Þegar slökkviliðið kom í fjölbýlishúsið var stigagangurinn
fullur af svörtum reyk. Hurðin á
íbúð hjónanna var brunnin af hjörunum. „Það var mikill eldur í íbúðinni og rúðurnar voru farnar að
springa að innanverðu,“ segir Sigurbjörn Guðmundsson, aðstoðarvarðstjóri hjá slökkviliðinu.
Fjórir reykkafarar fóru inn í
íbúð hjónanna, í gegnum útidyraog svalahurðina. Hjónin voru meðvitundarlaus þegar reykkafarar

46%)2  '*®2'3,5
%,$36/¨!2 Þrír hafa slasast alvarlega í fjórum

VIÐ ERUM HÉR!
Endurvinnslan Reykjavík

"25.).. 6)¨ (2).'"2!54 ¥ +%&,!6¥+ 3ÅÈASTLIÈNA ÖRJ¹ DAGA
HAFA ORÈIÈ FJËRIR BRUNAR Å HEIMAHÒSUM ¶RÅR ERU ALVARLEGA SLASAÈ
IR EFTIR ELDSVOÈANA

eldsvoðum sem orðið hafa í heimahúsum síðustu
þrjá sólarhringa.
Á Húsavík á sunnudagskvöldið stakk maður
konu í bakið og kveikti í íbúðinni sem þau voru
gestkomendur í. Konan var flutt á gjörgæsludeild
á Akureyri.
Á mánudag kviknaði í mannlausri íbúð á
Akureyri og á mánudagskvöldið sluppu kona og
tvö börn hennar út úr brennandi íbúð í Keflavík.
Á þriðjudagskvöld varð mikill bruni í íbúð í
fjölbýlishúsi í Ferjubakka í Breiðholtinu. Slökkviliðið bjargaði íbúunum, hjónum á sextugsaldri, út
úr íbúðinni. Þau eru nú á gjörgæsludeild. IFV
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Framhaldsnám
á Patreksfirði
34*«2.-, Í bígerð er að hefja

nám á framhaldsskólastigi á Patreksfirði.
Rekin verður framhaldsskóladeild fyrir nema á fyrsta og öðru
ári framhaldsskóla og verður faglegur rekstur hennar á ábyrgð
Fjölbrautaskóla Snæfellinga á
Grundarfirði.
Erfiðar samgöngur við Ísafjörð hamla samskiptum við
Menntaskólann á Ísafirði.
Deildin er hugsuð fyrir íbúa Vesturbyggðar og Tálknafjarðar.
Menntamálaráðherra skýrði
frá þessu í svari við fyrirspurn
Jóns Bjarnasonar, VG, á Alþingi.
BÖS

-ARGVÅSLEG ¹FORM UM VARÈVEISLU MINJA FR¹ VARNARLIÈINU ¹ -IÈNESHEIÈI

Phantom-þotan verður áfram á Íslandi
34*«2.-, Skel orrustuþotu af
Phantom-gerð, sem er í eigu
Bandaríkjahers, verður áfram á
Íslandi. Samningur um það verður
undirritaður á næstunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra upplýsti það á
Alþingi í gær.
Í svari ráðherra við fyrirspurn
Kolbrúnar Halldórsdóttur, VG,
kom fram að ýmsar ráðstafanir
hafa verið gerðar til að varðveita
söguna um veru varnarliðsins á
Keflavíkurflugvelli. Þjóðminjaverði hefur meðal annars verið
falið að gera ráðherra grein fyrir
hvað beri að varðveita og Fornleifavernd ríkisins hefur verið
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FLUGMINJANEFNDA HAFI VERIÈ SKIPUÈ (ÒN MUN SKOÈA KOSTI ÖESS AÈ STOFNA OG STARF
R¾KJA SAFN UM FLUGSÎGU OG FLUGMINJAR

áhrif varnarliðsins á íslenskt samfélag margvísleg og því vert að

varðveita muni sem tengdust áralangri veru þess í landinu.
BÖS

LANGAR ÞIG
ÚT Í HEIM?
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FYRIR VALINU

fengin til að gera slíkt hið sama
hvað snertir jarðfastar minjar.
Þá hefur sérstök flugminjanefnd verið skipuð en henni er
ætlað að skoða kosti þess að stofna
og starfrækja safn um flugsögu
og flugminjar.
Til er félag um flug- og sögusetur í Reykjanesbæ og hefur það
safnað gripum frá varnarliðinu.
Er hugsanlegt að félagið fái gamalt flugskýli á varnarsvæðinu
undir starfsemi sína. Enn fremur
hefur Friðþór Eydal, sem um árabil var upplýsingafulltrúi varnarliðsins, safnað saman ýmsum
munum.
Ráðherra kvað menningarleg
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Margaret Chan
hreppir hnossið
'%.& !0 Kínverski fuglaflensufræðingurinn Margaret Chan
verður næsti framkvæmdastjóri
Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar,
WHO. Framkvæmdastjórn
stofnunarinnar komst að þessari
niðurstöðu í gær, eftir þriggja
daga fundarhöld þar sem greidd
voru atkvæði milli þeirra ellefu
sem voru í framboði til embættisins.
Endanleg staðfesting á
tilnefningu Chan fer þó fram á
morgun á fundi alþjóðaheilbrigðisþingsins, sem til þessa hefur
alltaf fallist á tilnefningu
framkvæmdastjórnarinnar.
GB

&ORVAL 6INSTRI GR¾NNA

Björn stefnir
á þriðja sætið
34*«2.-, Björn Valur Gíslason

hefur ákveðið að stefna á þriðja
sæti lista flokksins í Norðausturkjördæmi fyrir
alþingiskosningarnar næsta
vor.
Björn Valur
er einn af
stofnendum VG
og hefur
starfað í flokknum frá stofnun
hans. Hann sat
"*®2. 6!,52
á sínum tíma á
'¥3,!3/.
Alþingi fyrir
Alþýðubandalagið sem varamaður Steingríms J. Sigfússonar.
Björn Valur lauk prófi frá
Stýrimannaskólanum í Reykjavík
árið 1984 og hefur síðan starfað
sem stýrimaður og skipstjóri á
bátum og togurum.
HS
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&¹ EKKI LEYFI FYRIR SKILTI
+" BANKI F¾R EKKI AÈ SETJA UPP EIN
KENNISSKILTI VIÈ INNKEYRSLU AÈ ÒTIBÒI
BANKANS Å -OSFELLSB¾ 3KIPULAGS OG
BYGGINGARNEFND B¾JARINS SEGIST EKKI
FALLAST ¹ UPPSETNINGU SKILTISINS EINS OG
ÖAÈ ER ÒTLISTAÈ Å TEIKNINGUM BANKANS
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"LOKKIR ¹ 'RAFARBAKKA
 BÕLINU 'RAFARBAKKA ¹ &LÒÈUM ER NÒ
VERIÈ AÈ SKIPULEGGJA NÕJA BYGGÈ MEÈ
 ÅBÒÈUM Å ÖREMUR TVEGGJA H¾ÈA
BLOKKUM %INNIG ER ¾TLUNIN AÈ REISA
TËLF FRÅSTUNDAHÒS Å LANDI 'RAFARBAKKA ))

ICELANDAIR KYNNIR KVENNAFERÐIR
SÍNAR OG DREGIÐ VERÐUR UM FERÐ
FYRIR TVO UM KVÖLDIÐ

KÓSÍ

KONUKVÖLD Í GARÐHEIMUM

FIMMTUDAGINN 9. NÓVEMBER KL. 19.00 - 22.00
KYNNIR KVÖLDSINS: BJARNI ARA
LÉTTAR VEITINGAR, KYNNINGAR
OG UPPÁKOMUR

FRÍTT INN!

LUKKUPOTTUR - FJÖLDI VINNINGA Í BOÐI

HANDSNYRTING OG FÖRÐUN Í BOÐI FRÁ MIST, TÍSKUSÝNING FRÁ
VERSLUNINNI RÍTU, HEKLA VERÐUR MEÐ PRUFUKEYRSLU Á NÝJUM COLT,
KYNNINGAR FRÁ URTASMIÐJUNNI, TE OG KAFFI OG MARGT FLEIRA!

20% AFSLÁTTUR

AF ÖLLU JÓLASKRAUTI, FÖNDRI, SERÍUM OG KERTUM
FRÁ 19.00 - 22.00
BLÓMASKREYTAR SÝNA ÞAÐ NÝJASTA Í AÐVENTUSKREYTINGUM
OG SÝNIKENNSLA Í JÓLAKORTAGERÐ Á FÖNDURLOFTINU.
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AUDUNN FRETTABLADIDIS

Glíman um varnir herlausrar þjóðar
Síðan 1. október síðastliðinn
er Ísland algerlega herlaust land. Hversu söguleg
þáttaskil felast í þessari
staðreynd er enn að síast
inn í vitund bæði landans
og umheimsins. Auðunn
Arnórsson fjallar um varnarmál Íslands á nýrri öld.
Fyrsta grein.
Til að gera sér grein fyrir þýðingu
þessarar breytingar á högum
Íslands hjálpar að rifja upp nokkrar sögulegar staðreyndir:
Hinn 30. september 2006 lauk
55 ára óslitinni veru bandarísks
herliðs á Íslandi, eða réttara sagt
65 ára, þar sem að á fyrstu árunum eftir lok síðari heimsstyrjaldar dvöldu hér í reynd liðsmenn
bandaríska flughersins (í gervi
borgaralegra
verktaka),
þótt
formlega séð væri ósk íslenzkra
stjórnvalda virt um að hér væri
ekki erlent herlið á friðartímum.
Rúm 66 ár eru síðan Ísland
dróst fyrst inn í hringiðu hernaðarátaka í Evrópu með hernámi
Breta, en þá hafði landið í 20 ár,
frá því það varð fullvalda ríki,
verið lýst „ævarandi hlutlaust“ og
að það hefði hvorki gunnfána né
her. Hlutleysisstefnan var endanlega aflögð með inngöngunni í Atlantshafsbandalagið árið 1949 og
með
varnarsamningnum
við
Bandaríkin árið 1951 framseldu
íslenzk stjórnvöld ábyrgð sína á
að tryggja landvarnir lýðveldisins
í hendur risaveldisins í vestri.

.!4/ MANNVIRKI OG
NÕTT VARNARSV¾ÈI
NATO-herstöðin á Miðnesheiði er
nú auð og yfirgefin. Heilt bæjarfélag með íbúðarhverfum, þjónustukjörnum, skólum, kirkjum, keilusölum og kvikmyndahúsi er
mannlaus draugabær. Ráðstöfun
allra þessara fasteigna er verkefni
sem bíður nýs hlutafélags í eigu
ríkisins.
Hið nýja hlutafélag fær þó ekki
allt land og öll mannvirki innan
gömlu varnarsvæðisgirðingarinn-

ar til ráðstöfunar. Íslenzk stjórnvöld hafa þegar skilgreint hluta af
svæðinu sem varanlegt varnarsvæði. Inni á þessu svæði eru
nokkur af sérhæfðustu varnarmannvirkjum landsins, svo sem
sprengjuheldu orrustuþotuflugskýlin sem byggð voru með ærnum
tilkostnaði á níunda áratugnum,
að mestu fyrir fé úr Mannvirkjasjóði NATO.
Alls eru mannvirki í eigu NATO
145 talsins á landinu, flest inni á
gamla varnarliðssvæðinu. Helztu
slíku mannvirkin utan vallarsvæðisins eru ratsjárstöðvarnar á
Stokksnesi, Gunnólfsvíkurfjalli og
Bolafjalli. Umráðin yfir sumum
þessara NATO-mannvirkja, svo
sem flugbrautir alþjóðaflugvallarins og slökkvistöðin, eru að fullu
komin í hendur íslenzkra yfirvalda,
en Bandaríkjaher er enn formlega
séð notandinn að öðrum. Þetta
kemur til af því að Bandaríkjaher
gat ekki sagt sig eins fljótt frá gildandi samningum um afnot af þessum mannvirkjum gagnvart NATO
og hann gat skilað eigin eigum til
Íslendinga.
Að sögn Jóns Egils Egilssonar,
yfirmanns varnarmálaskrifstofu
utanríkisráðuneytisins, er Bandaríkjaher ábyrgur vörsluaðili þessara NATO-mannvirkja fram til 1.
október 2007, en þá færist umráðaábyrgðin til íslenskra stjórnvalda.
Á þessum tíma muni verða nánar
um það samið milli Íslands, Bandaríkjanna og NATO hvernig framtíðarnotkun þessara mannvirkja
verði háttað. Þau sem eru inni á því
svæði sem íslenzk stjórnvöld hafa
nú þegar skilgreint sem varanlegt
varnarsvæði (sbr. kort) verði
áfram varnarmannvirki, en gera
megi ráð fyrir að flest hinna sem
eru utan þessa skilgreinda varnarsvæðis verði tekin til borgaralegra
nota eða úreldingar og niðurrifs.

.ÒVERANDI VARNARSV¾ÈI
&LUGVALLARSV¾ÈI
6ARNARSV¾ÈI
!ÈGENGI VEGNA VARNA

(AFNIR

/LÅUBIRGÈASTÎÈ
.!4/ Å (ELGUVÅK
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/LÅULEIÈSLA
&LUGVERNDARSV¾ÈI

&LUGSTÎÈ ,EIFS
%IRÅKSSONAR
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6ARNARLIÈSB¾RINN

6ARNARSV¾ÈI .!4/

9TRI MÎRK VARNARSV¾ÈIS
TIL VESTURS OG SUÈURS
FYLGJA NÒVERANDI GIRÈINGU

¥SLENZKIR VERKTAKAR ANNAST ALLT
Með því að vera ábyrgur vörsluaðili viðkomandi NATO-mannvirkja
er Bandaríkjaher skuldbundinn til
að annast gæzlu og grundvallarviðhald þeirra og bera tilfallandi
kostnað af því. Þetta húsbóndahlutverk er þó ekki í höndum

6ARNARSV¾ÈI FYRIR
BROTTFÎR HERSINS
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INS &LUGBRAUTIRNAR ERU MEÈAL MANNVIRKJA Å EIGU .!4/ EN ÖAU ERU ALLS  ¹ LANDINU

6%¨25¨ 6!2.!234%90! ¥SLENZKT VEÈURFAR HEFUR SETT MARK SITT ¹ SPRENGJUHELDA

STEYPU ORRUSTUÖOTUFLUGSKÕLANNA ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI &LUGLEIÈAÖOTA Å FLUGTAKI Å
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6ITUNDARVAKNING UM EIGIN LANDVARNA¹BYRGÈ
¥ INNGANGSORÈUM SKÕRSLU UTANRÅK
ISR¹ÈUNEYTISINS FR¹ ¹RINU  UM
ÎRYGGIS OG VARNARM¹L ¥SLANDS VIÈ
ALDAMËT ER MINNT ¹ AÈ EIN MEGIN
SKYLDA SÁRHVERS FULLVALDA RÅKIS ER AÈ
¹BYRGJAST ÎRYGGI OG VARNIR ÖEGNA
SINNA "ENT ER ¹ AÈ Å STJËRNARSKR¹ LÕÈ
VELDISINS ¥SLANDS VAR TIL ¹RSINS 
AÈ FINNA ¹KV¾ÈI UM LANDVARNA
SKYLDU EN ÖAR KOM FRAM AÈ bSÁRHVER
VOPNF¾R MAÈUR ER SKYLDUR TIL AÈ TAKA
Ö¹TT Å VÎRN LANDSINS EFTIR ÖVÅ SEM
N¹KV¾MAR KANN AÈ VERÈA M¾LT FYRIR
UM Å LÎGUMm
!F ¹KV¾ÈINU SEM REKJA M¹ AFTUR TIL
STJËRNARSKR¹RINNAR SEM +RISTJ¹N )8
$ANAKONUNGUR F¾RÈI ¥SLENDINGUM
¹RIÈ  M¹TTI R¹ÈA AÈ ¹ ÅSLENZK
UM STJËRNVÎLDUM HVÅLDI SÒ SKYLDA AÈ
GERA VIÈEIGANDI R¹ÈSTAFANIR TIL VARN
AR LANDINU OG AÈ ¹ HERÈUM bSÁRHVERS
VOPNF¾RS MANNSm Å LANDINU HVÅLDI SÒ
SKYLDA AÈ HLÕÈA KALLI TIL AÈ LEGGJA SITT

AF MÎRKUM TIL VARNA LANDSINS KV¾È
IÈ UM LANDVARNASKYLDUNA VAR FELLT ÒT
ÒR STJËRNARSKR¹NNI ER MANNRÁTTINDA
KAFLI HENNAR VAR ENDURSKOÈAÈUR MEÈ
ÖEIM RÎKUM AÈ ÖAR V¾RI UM LAGABËK
STAF AÈ R¾ÈA SEM EKKI HEFÈI NEINA
PRAKTÅSKA ÖÕÈINGU Å LANDI SEM EKKI
HÁLDI ÒTI NEINUM EIGIN HER
%FTIR AÈ ¥SLAND ER NÒ ORÈIÈ EINA LAND
IÈ Å .!4/ ÖAR SEM EKKI EINN EINASTI
HERMAÈUR ER STAÈSETTUR ER EÈLILEGT AÈ
UPP KOMI SÒ SPURNING HVORT BROTT
FELLING ÖESSA ¹KV¾ÈIS HAFI VERIÈ MIS
R¹ÈIN 6ITUNDIN UM AÈ ¹ ÅSLENZKA LÕÈ
VELDINU HVÅLDI SAMA ¹BYRGÈ ¹ VÎRNUM
LANDSINS OG ÎÈRUM SJ¹LFST¾ÈUM RÅKJ
UM M¹ SEGJA AÈ HAFI LEGIÈ Å DVALA ALLT
FR¹ ÖVÅ ÅSLENZK STJËRNVÎLD FRAMSELDU
ÖESSA SKYLDU SÅNA Å HENDUR BANDARÅSK
UM ¹RIÈ  .Ò ÖEGAR HINN ERLENDI
HER ER FARINN HAFA SKAPAZT FORSENDUR
TIL AÈ ¥SLENDINGAR VAKNI AFTUR TIL VITUND
AR UM ÖESSA ¹BYRGÈ SÅNA

bandarískra hermanna lengur. Það
er einn fulltrúi í sendiráði Bandaríkjanna sem hefur það formlega
með höndum og ræður síðan
íslenzka verktaka til að sinna eftirliti með mannvirkjunum og viðhaldi þeirra.
Samkvæmt upplýsingum frá
varnarmálaskrifstofunni er starfræksla
fjarskiptamiðstöðvar
Bandaríkjahers við Grindavík
heldur ekki í höndum liðsmanna
hersins lengur. Hana annast
íslenzkir verktakar líka samkvæmt samningi við fulltrúa
Bandaríkjahers.
Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar
um ný verkefni íslenzkra stjórnvalda við brottför varnarliðsins
kemur fram, að stefnt sé að því að
tryggja framtíðarrekstur ratsjárstöðva NATO hérlendis, en þær
eru hluti af loftvarnakerfi bandalagsins. Það sé nauðsynlegt til að
tryggja öryggi íslenzku lofthelginnar. Bandaríkjaher ber um sinn
áfram kostnaðinn af rekstri þeirra
en hættir því um miðjan ágúst
2007. Tímann þangað til á að nýta
til að ná samkomulagi um reksturinn, en kostnaðurinn af honum
nemur hundruðum milljóna króna
á ári.
Þar sem rekstur ratsjárstöðvanna og sérstaklega úrvinnsla
gagnanna frá þeim, sem fer fram

samkvæmt NATO-stöðlum, er
hernaðarlegt verkefni bætist þar
enn eitt verkefnið á herðar Íslendinga, sem hermenn sinna í öðrum
löndum en borgaralegir starfsmenn verða að sinna hér.

.Õ VARNARSTEFNA Å MËTUN
Með ákvörðuninni um að skilgreina hluta af gamla varnarliðssvæðinu sem varanlegt varnarsvæði hafa íslenzk stjórnvöld
þegar markað stefnu um að viðhalda í landinu hernaðarlegum
varnarviðbúnaði, þótt ekki standi
til að stofna íslenzkan her. Varnarsvæðið nýja á að auðvelda heræfingar, sem samkvæmt nýja samkomulaginu við Bandaríkjamenn
á að halda hér að jafnaði einu sinni
á ári, hugsanlega með þátttöku
fleiri NATO-þjóða.
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra greindi frá því í samtali
við Fréttablaðið í liðinni viku að til
greina komi að bjóða öðrum NATOríkjum en Bandaríkjunum afnot af
Keflavíkurflugvelli. Eftir fund með
kollegum sínum frá hinum Norðurlandaþjóðunum sagði hún að norrænu grannþjóðirnar í NATO, Norðmenn og Danir, myndu íhuga
þennan möguleika.
Með þessu þrennu – nýja varnarsamkomulaginu við Bandaríkin,
ákvörðuninni um að viðhalda til

frambúðar sérskilgreindu varnarsvæði á Miðnesheiði og hugmyndum um að önnur NATO-ríki fái
afnot af Keflavíkurflugvelli – má
segja að markað sé upphaf nýrrar
varnarstefnu fyrir íslenzka lýðveldið.

²TGJÎLD TIL VARNARM¹LA Å FJ¹RLÎG
Með rekstri ratsjárstöðvanna, sem
væntanlega færist yfir á herðar
íslenzkra skattgreiðenda á næsta
ári, nýja varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli, styrkingu Landhelgisgæzlunnar og fleiri ráðstöfunum sem íslenzka ríkið hefur
þurft að grípa til í því skyni að
tryggja öryggi landsins eftir brottför bandaríska varnarliðsins,
hefur í reynd verið lagður grunnur að nýjum lið í fjárlögum
íslenzka ríkisins.
Hvort Ísland muni þurfa að
verja tveimur prósentum af landsframleiðslu sinni til varnarmála
eins og NATO ætlast til að öll
aðildarríki þess geri, á eftir að
koma í ljós. Það myndi þýða
útgjöld upp á um 20 milljarða
króna á ári. En eitt er víst: Sú tíð
er endanlega liðin að Ísland hafði
jafnvel tekjur frekar en útgjöld af
varnarmálum sínum.
 -/2'5. 'REFST UNDAN HORN
STEINUM ÎRYGGISSTEFNUNNAR
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„ ORÐRÉTT“
Ráð við feimni
b¡G ER NÒ BARA VENJULEGUR
GAUR OG FEIMINN OG STRESS
AÈUR YFIR ÖVÅ AÈ ÁG MYNDI
SNÒAST VIÈ Å SVEFNI ¶AÈ
GERÈIST ÖË EKKI ¶AÈ HJ¹LPAÈI
VISSULEGA TIL VIÈ FEIMNINA AÈ
VERA MEÈVITUNDARLAUSn
#526%2 4(/2/$$3%. 3%- ,
.!+).. /' -%¨6)45.$!2,!53
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Kjarkur, dugnaður
og þor
b¶AÈ ÖARF KJARK DUGNAÈ OG
ÖOR TIL AÈ TAKA SIG UPP OG
FLYTJA TIL ËKUNNUGS LANDS p
KANNSKI YFIR H¹LFAN HNÎTTINN
p MEÈ EKKERT NEMA SJ¹LFAN
SIG OG BÎRNIN Å FARTESKINUn
¶«2(),$52 ¶/2,%)&3$«44)2 ¥
'2%). 5- !¨&,544 &«,+

&RÁTTABLAÈIÈ  NËVEMBER

nær og fjær
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$ËSENT Å STJËRNM¹LAFR¾ÈI VIÈ (¹SKËLANN
¹ "IFRÎST

Bókhaldið
verði opnað
b¶AÈ AÈ BËKHALD FLOKKANNA SKULI
VERA LOKAÈ VEKUR TORTRYGGNI UM
AÈ STJËRNM¹LAFLOKKARNIR SÁU AÈ
EINHVERJU LEYTI ¹ M¹LA HJ¹ EINSTAKA
FYRIRT¾KJUM EÈA HAGSMUNAAÈILUM
SEM GREIÈI INN Å REKSTUR ÖEIRRA ¶ETTA
ER AFAR SL¾MT Å LÕÈR¾ÈISRÅKI OG ÖAÈ
ER ORÈIÈ MIKILV¾GT AÈ BREYTA ÖESS
UM RASSVASAREKSTRI OG F¾RA BËKHALD
FLOKKANNA UPP ¹ BORÈIÈ ¶¹ GETUR
ALMENNINGUR KYNNT SÁR HVERJIR ERU AÈ
STYRKJA STJËRNM¹LAFLOKKANA OG UM
HVE H¹AR FJ¹RH¾ÈIRm
%IRÅKUR SEGIR BEST AÈ STJËRNM¹LA
FLOKKARNIR SÁU STYRKTIR AÈ MESTU MEÈ
OPINBERU FÁ OG SLÅKT KOMI EINNIG Å
VEG FYRIR SPILLINGU b5MR¾ÈAN UM
OPIÈ BËKHALD STJËRNM¹LAFLOKKANNA
ER BÒIN AÈ VERA Å UMR¾ÈUNNI MJÎG
LENGI EN HINGAÈ TIL HEFUR 3J¹LFST¾ÈIS
FLOKKURINN VERIÈ ANDVÅGUR ÖVÅ AÈ ÖAÈ
V¾RI OPNAÈm
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Lilli orðinn 25 ára
b¶AÈ ER ALLTAF EITTHVAÈ AÈ FRÁTTA m SEGIR (ELGA
3TEFFENSEN BRÒÈULEIKARI SEM ER ¹ KAFI Å BRÒÈU
LEIKHÒSINU NÒ SEM ENDRAN¾R b6IÈ ERUM ÖRJ¹R
KONUR Å ,EIKBRÒÈULANDI SEM ERUM AÈ SETJA UPP
NÕJA SÕNINGU SEM ER BÒIN TIL ÒR FJËRUM HLUTUM
®RN RNASON ER LEIKSTJËRI OG HANN ER MJÎG HRESS
EINS OG ÖÒ GETUR ÅMYNDAÈ ÖÁR 6IÈ ¾TLUM AÈ
REYNA AÈ HEFJA SÕNINGAR FYRIR JËL ¡G HEF VERIÈ ¹
FULLU SPANI MEÈ TV¾R SÕNINGAR OG SÕNT Å LEIKSKËL
UM OG Å KIRKJUM ÒTI UM ALLT LAND ®NNUR SÕN
INGIN ER 3ELURINN 3NORRI EN HIN HEITIR .ÒMI ¹
FERÈ OG FLUGI ¶AÈ LEIKRIT ER SETT UPP
FYRIR ,ANDSBJÎRG EN SAGAN ER EFTIR
3JËN OG FJALLAR UM .ÒMA SEM
ER MEÈ SJÎ HÎFUÈ OG LENDIR
Å ÕMSUM ¾VINTÕRUMm
(ELGA SEGIR SITT LÅF
GANGA ÒT ¹ BRÒÈUR OG BÎRN
b¶AÈ ER GAMAN AÈ VAKNA ¹

N %RLENDUR 3VEINSSON HEITIR
FYRRVERANDI AÈALVARÈSTJËRI Å
LÎGREGLUNNI SEM NÒ ER KOMINN
¹ EFTIRLAUN (ANN HEFUR LESIÈ
ALLAR B¾KURNAR UM ALNAFNA SINN
Å BËKUM !RNALDAR )NDRIÈASONAR
EN EKKI SÁÈ -ÕRINA ENN Ö¹
(ANN KANN ENGA SKÕRINGU ¹ ÖVÅ
AF HVERJU !RNALDUR KAUS AÈ NEFNA
AÈALSÎGUHETJUNA EFTIR SÁR &ËSTUR
DËTTIR ALVÎRU %RLENDAR HEITIR %VA
¶AR MEÈ ERU TILVILJANIRNAR
EKKI UPPTALDAR ÖVÅ FAÈIR
!RNALDAR )NDRIÈI '
¶ORSTEINSSON SKRIFAÈI
HANDRITIÈ AÈ KVIK
MYNDINNI  AF STÎÈ
INNI ¶EGAR %RLENDUR
VAR Å LÎGGUNNI BAR
HANN NÒMERIÈ 

MORGNANA OG BYRJA AÈ SINNA ÖESSU OG ÖAÈ M¹
ALVEG SEGJA AÈ HJ¹ MÁR RENNI VINNAN OG HOBBÅIÈ
SAMAN Å EITT ¶AÈ ER FR¹B¾RT AÈ SÕNA FYRIR BÎRN
ÖVÅ ÖAU ERU BESTU ¹HORFENDURNIR OG SEGJA SÅNA
MEININGU ALVEG UMBÒÈALAUSTm
"RÒÈUBÅLLINN ER KOMINN Å VETRARFRÅ b(ANN
KEMUR AFTUR N¾STA SUMAR OG ÖAÈ
VERÈUR  ¹RIÈ MITT MEÈ HANN m
GERI AÈRIR BETUR ,ILLI API ER ORÈ
INN  ¹RA OG HANN F¾R ALLTAF
AÈ VERA MEÈ ¡G ER AÈ
HUGSA UM AÈ GERA BOLI
MEÈ MYNDUM AF HONUM
p FËLK HEFUR VERIÈ AÈ STINGA
UPP ¹ ÖVÅ VIÈ MIG p EN ÖAÈ
ER BARA VERST HVAÈ ÁG ER LÅTIL
BISNESSMANNESKJAm

Helstu spaða austurlenskrar dægurtónlistar má án
efa finna í hljómsveitinni
Súellen. Hljómsveitin fór
í pílagrímsferð til Dallas
fyrir tveim árum og er nú á
leið til Færeyja til tónleikahalds. Heimildarmynd um
drauma og vonir sveitarinnar er á lokastigi.
„Rokk í Reykjavík rak okkur í bílskúrinn árið 1983 eins og svo
marga aðra og upphaflega spiluðum við pönk. En svo villtumst við
af leið,“ segir Guðmundur R. Gíslason, söngvari Súellen. Hann segir
líklegt að hljómsveitin snúi aftur á
byrjunarreit og fari að spila pönk
á ný. „Við höfum reynt ýmsar tónlistarstefnur í gegnum tíðina en
ekki hlotið náð hjá frjálsu útvarpsstöðinni Bylgjunni síðan um 1990.
Þess vegna ætlum við að demba
okkur í pönkið enda spilar Bylgjan
aðallega framsækna tónlist og
Bjarni Ara tónlistarstjóri mun
örugglega fíla pönkið okkar.
Kannski við fáum hann til að
syngja dúett með mér til að gefa
þessu aukna fyllingu. Þá myndi
þetta falla betur að tónlistarstefnu
Bylgjunnar sem er aðdáunarverð.“
Guðmundur er forseti bæjarstjórnar í Fjarðabyggð fyrir
Fjarðalistann. Hann segir að ferða-

Lotus Professional borðpappírsvörur
Til hátíðabrigða
Í verslun RV að Réttarhálsi eru
nú á tilboði Lotus LinStyle
dúkar og servíettur í mörgum
litum. Einnig eru á tilboði
ýmsar gerðir af servíettum,
diskamottum og „löberum“
með jólamynstri.
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lagið til Færeyja sé tilkomið vegna
þess að Þróttur Neskaupstað og
Sandavogur íþróttafélag hafa
verið í góðum samskiptum í mörg
ár. Sandavogur heldur upp á aldarafmæli sitt á laugardaginn og
munu Þróttarar heimsækja Sandavog af því tilefni og Súellen spila
fyrir dansi í afmælisveislunni.
„Færeyjar eru alveg frábær staður,“ segir Guðmundur. „Þetta er
held ég eini staðurinn fyrir utan
Ísland þar sem maður getur sest
upp í leigubíl og sagt hvert maður
vill fara á íslensku. Við stefnum að
því að verða stærri í Færeyjum en
Eyvör er á Íslandi og erum búnir
að senda slatta af diskum út. Mér
skilst að Súellen sé nú mikið spiluð
í færeyska útvarpinu. Til að nota
ferðina sem best ætlum við að
spila á skemmtistaðnum Rex í
Þórshöfn daginn áður.“
Spurður um málefni samkynhneigðra í Færeyjum sem mikið
hefur verið í umræðunni upp á síðkastið segist Guðmundur ekki eiga

von á að Súellen láti til sín taka í
réttindabaráttunni. „Súellen styður samkynhneigða hvar sem þeir
búa í heiminum, en við ætlum nú
bara að reyna að halda uppi stuðinu þarna, ekki prédika neitt.“
Þrír meðlima Súellen búa fyrir
austan en tveir á höfuðborgarsvæðinu svo hljómsveitin kemur
einungis saman þegar von er á
fjölmenni og/eða það er almennilega borgað. Fyrir tveim árum fór
sveitin í pílagrímsferð til Dallas.
„Við reyndum mikið að hitta Lindu
Gray, leikkonuna sem lék Sue
Ellen, og komumst í samband við
umboðsmanninn hennar. Því miður
varð ekkert af því að við hittum
hana. Mér skilst að hún hafi nóg að
gera, er víst mikið að leika á Broadway, var meðal annars í Píkusögum.“
Í ferðinni til Dallas hljóðritaði
hljómsveitin tvö lög og gerði sjónvarpsþátt sem var á lokastigi
þegar Færeyjaferðin kom upp á.
„Við bætum líklega myndefni frá

,).$! '2!9 3%- 35% %,,%. 6AR EKKI
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Færeyjum við,“ segir Guðmundur.
„Hver veit nema myndin heiti
Dallas-Sandavogur á endanum?
Það er að minnsta kosti góður titill.“
GUNNARH FRETTABLADIDIS

$ANADROTTING FËR Å BUDDUNA

Keypti styrktarlínu hjá
íslenskum karlakór
RV6219B

Takmarkað magn er í boði af sumum
jólavarningi. Fyrstur kemur fyrstur fær.

Eggert Bjarnason
sölumaður hjá RV
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Fyrst Dallas svo Færeyjar!

Þegar gæðin skipta máli
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Á söngæfingu og aðalfundi eldri
félaga Karlakórs Reykjavíkur um
síðustu helgi var formlega afhentur danskur hundraðkall frá Margréti Þórhildi Danadrottningu.
Erlingur Hansson kórfélagi skýrir
framlag
drottningar
svona:
„Nýlega var Íslendingur nokkur
við formlega athöfn í Kaupmannahöfn.
Drottningin var viðstödd og
gekk á milli og ræddi við gesti.
Þegar kom að Íslendingnum barst
talið að karlakóramenningunni
hér, en Íslendingar eru ásamt
Finnum og Rússum helstu karlakóraþjóðir heims. Sagðist drottning vera mikill aðdáandi íslenskra
karlakóra og hún þekkti til ýmissa
einsöngvara, meðal annars til
Stefáns Íslandi og Guðmundar
Jónssonar.
Drottning spurði hvað menn
syngju lengi og fékk það svar að

menn syngju fram í rauðan dauðann. Margrét var frædd um það að
eldri félagar Karlakórs Reykjavíkur væru með sinn eigin kór
sem kæmi fram einu sinni á ári á
vortónleikum.
Hún var einnig frædd um það
að kórfélagar söfnuðu rekstrarfé
með því að selja styrktarlínur í
tónleikaprógramminu. Þegar hér
var komið sögu fór drottning í
budduna sína, tók fram 800 krónur
danskar og bað um að fá að kaupa
línu. Íslendingurinn tók við fénu
og kom því til mín, enda hef ég
safnað mörgum styrktarlínum
fyrir kórinn í gegnum tíðina. Ég
kom peningunum áleiðis til gjaldkera og þannig stendur á því að
það stendur „Margrét Þórhildur“ í
síðasta
tónleikaprógramminu
okkar. Mér fannst við hæfi að
minnast þessa óvenjulega atviks
og samkvæmt minni beiðni var
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!ÈD¹ANDI ÅSLENSKRA KARLAKËRA

kórnum afhentur táknrænn 100
króna seðill danskur. Ætli hann
verði ekki bara rammaður inn.“
GLH
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Innifalið í verðinu fyrir eldhúsið sem hér er
sýnt eru skápar á tækjavegg og sökkull en ekki
vaskur, blöndunar tæki, rafmagnstæki og ljós.

BAÐHERBERGI OG FATASKÁPAR 2006
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Hið einfalda og stílhreina með því hráa og lifandi í nýja Mano háglans
eldhúsinu frá Kvik. Hér er að Ànna allt sem fagurkeri getur óskað sér, Áott
hönnun, notagildi og hágæða hráefni.
ELDHÚS 2006
ALLIR EIGA RÉTT Á FLOTTU BAÐHERBERGI

Fallegu, hvítu háglans hurðarnar eru höldulausar og eru opnaðar með
útskornu gripi í köntunum.

ALLIR EIGA RÉTT Á FLOTTU ELDHÚSI

Komdu og fáðu bæklinginn með heim.
Við teiknum fyrir þig nýja eldhúsið.
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www.kvik.com

Kvik Reykjavik . Skútuvogur 11A . 104 Reykjavik . Tlf. 540 3800
Opið: Mán - föstud. 10.00-18.00 . Laugard. 11.00-16.00
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fréttir og fróðleikur

RNI 0¹LL RNASON FYRRVERANDI STARFSMAÈUR
UTANRÅKISR¹ÈUNEYTISINS HEFUR SKÕRT FR¹ ÖVÅ AÈ
HANN GETI EKKI MEÈ GËÈU MËTI GEFIÈ SKÕRSLU
HJ¹ 3ÕSLUMANNINUM ¹ !KRANESI VEGNA
RANNSËKNAR HANS ¹ MEINTUM ËLÎGM¾TUM
HLERUNUM Å UTANRÅKISR¹ÈUNEYTINU ¹ TÅUNDA
¹RATUGNUM ÖVÅ Ö¹ BRJËTI HANN GEGN
TRÒNAÈI ER HANN GEKKST UNDIR ÖEGAR
HANN TËK ÖAR TIL STARFA RNI 0¹LL TELUR
SIG VERÈA AÈ FJALLA UM ÕMISLEGT SEM
VARÈI ÎRYGGISM¹L R¹ÈUNEYTISINS OG
ANNAÈ SEM VARPA MUNI LJËSI ¹ ÖAÈ
EFTIRLIT SEM FRAM FËR MEÈ MÎNNUM
Å HANS STÎÈU SEM FËRU MEÈ
M¹L ER VARÈA ÎRYGGI RÅKISINS
Å TENGSLUM VIÈ STARF SITT Å
UTANRÅKISR¹ÈUNEYTINU (ANN
SEGIST EINNIG ÖURFA AÈ SKÕRA
FR¹ VIÈ SKÕRSLUTÎKUNA

HVERNIG STAÈIÈ SÁ AÈ ÒTG¹FU ÎRYGGIS
VOTTORÈA ¹ H¾STA STIGI
(VAÈ ERU ÎRYGGISVOTTORÈ
%MB¾TTI RÅKISLÎGREGLUSTJËRA SÁR
UM AÈ GEFA ÒT ÎRYGGISVOTTORÈ
UM EINSTAKLINGA SEM ERU ¹ LEIÈ
TIL STARFA FYRIR .!4/ OG HEFUR
UTANRÅKISR¹ÈUNEYTIÈ MILLIGÎNGU ÖAR UM ¥
FLESTUM ÎÈRUM RÅKJUM FER LEYNIÖJËNUSTAN
MEÈ RANNSËKN ¹ EINSTAKLINGUM SEM GEFA
ÖARF ÒT ÎRYGGISVOTTORÈ UM
®RYGGISVOTTUNIN FER FRAM EFTIR REGLUM
.!4/ ÖAR SEM FARIÈ ER FRAM ¹
UPP¹SKRIFT ÅSLENSKRA YFIRVALDA
UM ¹REIÈANLEIKA ÖEIRRA SEM
STARFA MUNU ¹ VEGUM .!4/
5PPLÕSINGAR OG SKJÎL HJ¹
.!4/ ERU FLOKKUÈ Å FJÎGUR
TRÒNAÈARSTIG ÖAÈ H¾STA

FYRST .!4/ #/3-)# 4OP 3ECRET
.!4/ 3ECRET .!4/ #ONFIDENTIAL
OG .!4/ 2ESTRICTED ®RYGGIS
VOTTORÈ ERU GEFIN ÒT FYRIR HVERT
TRÒNAÈARSTIG -ESTA RANNSËKN
¹ UMS¾KJANDA ER VIÈHÎFÈ UM
H¾STA TRÒNAÈARSTIG .!4/ 4OP

3ECRET
(VAÈ ER RANNSAKAÈ
¶EGAR UM ER AÈ R¾ÈA ÎRYGGISVOTTORÈ ¹
H¾STA STIGI ER KAFAÈ NIÈUR Å M¹LEFNI UMS¾KJ
ANDA TÅU ¹R AFTUR Å TÅMANN 5TANRÅKISR¹ÈUNEYTIÈ
FYLLIR ÒT EYÈUBLAÈ UM TILTEKINN EINSTAKLING
ÖAR SEM FRAM KOMA NÎFN ¹ VENSLAFËLKI HVAR
UMS¾KJANDINN HEFUR BÒIÈ OG HVAÈ HANN
HEFUR STARFAÈ VIÈ SÅÈASTLIÈIN TÅU ¹R HVORT
HANN HAFI DVALIST Å ÒTLÎNDUM HVORT HANN
HAFI HREINT SAKAVOTTORÈ HVERNIG FJ¹RHAGS
STAÈA HANS ER OG ÕMISLEGT FLEIRA
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Unga fólkið
síst verra

&RÁTTABLAÈIÈ GREINDI FR¹ ÖVÅ Å G¾R
AÈ TVÎ UNGMENNI HEFÈU EKIÈ BÅLUM
SÅNUM ÒT AF ¹ 6ESTURLANDI Å FYRRADAG
«LI ( ¶ËRÈARSON ER FYRRVERANDI
FORMAÈUR 5MFERÈARR¹ÈS
+ANN UNGT FËLK
EKKI AÈ KEYRA
b*Ò ÖAÈ KANN
FLEST VEL AÈ KEYRA
EN SUMIR KUNNA
EKKI AÈ KEYRA
HVORT SEM ÖEIR
ERU UNGIR EÈA
GAMLIRm
¶AÈ VIRÈIST
SKORTA ¹ AÈ
«,) (
ÖAÈ L¾RI ¹ ALLAR
¶«2¨!23/.
AÈST¾ÈUR
b¶AÈ ER N¹KV¾M &YRRVERANDI FOR
LEGA ÖAÈ SEM ER MAÈUR 5MFERÈAR
R¹ÈS
%N  PRËSENT AF
FËLKI HVORT SEM
ÖAÈ ER UNGT EÈA GAMALT KANN SKIL
¹ ÖESSU 6IÈ HÎFUM ALLTAF VERIÈ AÈ
VANDR¾ÈAST MEÈ ÖESSI FIMMT¹N
PRËSENTm
¶ANNIG AÈ ÖAÈ ER EKKERT SÁRSTAKT
UPP ¹ UNGA FËLKIÈ AÈ KLAGA
b.EI ÁG VIL ALLS EKKI MEINA ÖAÈ
NEMA SÅÈUR SÁ ¶AÈ ERU HINS
VEGAR EINSTAKLINGAR SEM ALLTAF ERU
TIL VANDR¾ÈA EN ÖEIR ERU LÅKA TIL
MEÈAL ELDRA FËLKSm
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Barist um annað og þriðja sæti
Árni M. Mathiesen
fjármálaráðherra þykir
öruggur um kosningu í
fyrsta sæti sjálfstæðismanna

í Suðurkjördæmi. Níu berjast um annað og þriðja sætið,
þar af sex núverandi eða
fyrrverandi þingmenn. Alls
taka þrettán þátt í prófkjöri
flokksins á laugardag, átta
karlar og fimm konur.
Sjálfstæðisflokkurinn á þrjá þingmenn í Suðurkjördæmi, þau Drífu
Hjartardóttur, Guðjón Hjörleifsson og Kjartan Ólafsson. Árni
Ragnar Árnason fór fyrir lista
flokksins í síðustu kosningum en
féll frá þegar skammt var liðið á
kjörtímabilið og settist Kjartan á
þing í hans stað.
Þingmennirnir þrír sækjast
allir eftir endurkjöri og eiga í
höggi við reynda þingmenn jafnt
sem nýliða í landsmálapólitík.
Tveir þingmenn úr Suðvesturkjördæmi vilja á listann í Suðurkjördæmi, þeir Árni M. Mathiesen
fjármálráðherra og Gunnar Örn
Örlygsson sem var kjörinn á þing
fyrir Frjálslynda flokkinn en gekk
í Sjálfstæðisflokkinn vorið 2005.
Þá gefa tveir fyrrverandi þingmenn flokksins kost á sér, Árni
Johnsen og Kristján Pálsson.
Allir stefna þingmennirnir
núverandi og fyrrverandi á eitt
þriggja efstu sætanna og það sama
gera Björk Guðjónsdóttir, forseti
bæjarstjórnar Reykjanesbæjar,
Kári H. Sölmundarson sölustjóri
og Grímur Gíslason framkvæmdastjóri.
Sjálfstæðismaður í Vestmannaeyjum lýsti mannvalinu í prófkjörinu á þann veg að menn stæðu
í raun frammi fyrir lúxusvandamáli, erfitt væri að gera upp á
milli fólks.
Þótt Árni Johnsen sækist eftir
1.-2. sæti, er það samdóma álit viðmælenda Fréttablaðsins í kjördæminu að Árni Mathiesen gangi að
fyrsta sætinu vísu. Baráttan snýst
því um annað og þriðja sætið.
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RNI - -ATHIESEN FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA
RNI *OHNSEN FYRRVERANDI ALÖINGISMAÈUR
$RÅFA (JARTARDËTTIR ALÖINGISMAÈUR
+JARTAN «LAFSSON ALÖINGISMAÈUR
+RISTJ¹N 0¹LSSON FYRRVERANDI ALÖINGISMAÈUR
'UÈJËN (JÎRLEIFSSON ALÖINGISMAÈUR
"JÎRK 'UÈJËNSDËTTIR FORSETI B¾JARSTJËRNAR 2EYKJANESB¾JAR
'UNNAR ®RN ®RLYGSSON ALÖINGISMAÈUR
+¹RI ( 3ÎLMUNDARSON SÎLUSTJËRI
'RÅMUR 'ÅSLASON FRAMKV¾MDASTJËRI
(ELGA ¶ORBERGSDËTTIR HJÒKRUNARFORSTJËRI
5NNUR "R¹ +ONR¹ÈSDËTTIR SVEITARSTJËRI 2ANG¹RÖINGS EYSTRA
"IRGITTA *ËNSDËTTIR +LASEN N¹TTÒRUL¾KNIR

Árni Johnsen er í hópi umdeildustu borgara landsins og kjósendum eru vel kunnir kostir hans og
gallar. Árni hefur sem fyrr rekið
öfluga prófkjörsbaráttu og engum
dylst krafturinn sem í honum býr.
Þrátt fyrir að sitjandi þingmenn séu jafnan taldir eiga betri
möguleika í prófkjöri en aðrir
vegna fjölmiðlaumfjöllunar sem
þeir njóti í starfi þykir það ekki
gagnast Drífu, Guðjóni og Kjartani að ráði. Verk þeirra hafi ekki
vakið mikla eftirtekt. Á hinn bóginn er það talið Kjartani til tekna
að vera eini frambjóðandinn úr
Árnessýslu og Drífa gæti notið
þess sérstaklega að vera kona.
Guðjón berst hins vegar um
atkvæði Vestmannaeyinga við
Árna Johnsen og Grím Gíslason.

5- 02«&+*®2)¨
+JÎRFUNDUR STENDUR VÅÈAST HVAR
FR¹ KL   +OSIÈ ER ¹  STAÈ Å
KJÎRD¾MINU !ÈEINS FLOKKSBUNDNIR
SJ¹LFST¾ÈISMENN HAFA KOSNINGA
RÁTT !TKV¾ÈIN VERÈA AÈ LÅKINDUM
TALIN ¹ SUNNUDAG !LLS  KUSU
3J¹LFST¾ÈISFLOKKINN Å SÅÈUSTU
KOSNINGUM

Flestir
kjósendur
Suðurkjördæmis búa á Suðurnesjunum
og þaðan eru Kristján Pálsson,
Björk Guðjónsdóttir og Gunnar
Örn Örlygsson. Kristján sat á
þingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn í
tvö kjörtímabil en var ósáttur við
hlutskipti sitt þegar stillt var upp
á lista fyrir síðustu kosningar.
Hann sagði sig úr flokknum og fór
í sérframboð en hafði ekki erindi
sem erfiði. Það er mat viðmælenda blaðsins úr kjördæminu að
Kristján kunni að þurfa að gjalda
fyrir að hafa boðið sig fram gegn
flokknum fyrir fjórum árum. Þá
er það sömuleiðis skoðun manna
að Gunnar Örn muni eiga erfitt
uppdráttar enda hafi hann ekki
fallið nægilega vel að flokknum og
liðsmönnum hans.
Björk Guðjónsdóttir, Grímur
Gíslason og Helga Þorbergsdóttir
eru öll talin geta blandað sér í baráttuna um væntanleg þingsæti en
þau eru hvert úr sinni áttinni í
kjördæminu; Björk af Suðurnesjum, Grímur úr Vestmannaeyjum
og Helga frá Vík í Mýrdal.
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BJORN FRETTABLADIDIS
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Löggæsla ónóg í Suðurkjördæmi

Frambjóðendur í þrjú
efstu sætin á lista Sjálfstæðisflokksins í prófkjöri
flokksins í Suðurkjördæmi
er sammála um að stjórnvöld hafi ekki staðið sig
nægilega vel í mikilvægum
málaflokkum. Ljóst er að
áherslur frambjóðenda eru
ólíkar, ef horft er til svara
þeirra við tíu spurningum
sem Fréttablaðið lagði fyrir.
Allir frambjóðendurnir, sem svara
spurningum Fréttablaðsins í dag,
eru sammála um að íslensk stjórnvöld geri ekki nóg til þess að
sporna við fíkniefnavandanum.
Ekki er óeðlilegt að túlka þessi
svör sem áfellisdóm yfir verkum
stjórnvalda, þótt frambjóðendur
virðist margir hverjir líta svo á að
„aldrei sé nóg gert“ til þess að
vinna gegn þeim vágesti sem
fíkniefnavandinn er. En kjósendur
geta, út frá þessum svörum, gert
þá kröfu að frambjóðendur leggi
meira á sig, heldur en þeir hafa
gert til þessa, í eilífri baráttu við
fíkniefnavandann. Sú barátta fer
fram á sviði stjórnmálanna eins
og annars staðar.
Stækkun
álvers
Alcan
í
Straumsvík virðist við fyrstu sýn
ekki tengjast íbúum, og þar með
kjósendum, í Suðurkjördæmi
beint. Svörin frambjóðenda bera
þess merki. Álverið er í Hafnarfirði og það sveitarfélag tilheyrir
ekki Suðurkjördæmi. En líklegt
má telja að leita þurfi eftir orku
yfir í Suðurkjördæmi ef til stækkunarinnar kemur, þótt ekkert sé
ljóst í þeim efnum enn þá. Að því

leytinu til tengist stækkunin þeirri
grundvallarspurningu, sem með
skýrum rökum má segja að sé
hápólitísk, hvort nýta eigi orkulindirnar í Suðurkjördæmi til
atvinnuuppbyggingar í heimabyggð, líkt og Kjartan Ólafsson
þingmaður, einn frambjóðenda,
kemur að í svari sínu.
Löggæsla og hugsjónir
Frambjóðendur telja löggæslu í
Suðurkjördæmi ekki nægilega
góða. Skýr svör þeirra geta ekki
misskilist. Þeir svara því allir
skýrt, nema Árni Mathiesen fjármálaráðherra, að efla þurfi löggæslu í Suðurkjördæmi. En ekki
verður framhjá því horft að skýr
svör frambjóðenda gefa það til
kynna að efla þurfi löggæslu og
kjósendur geta, út frá þessum
svörum, gert þá kröfu að frambjóðendur beiti sér fyrir því að
löggæsla í Suðurkjördæmi verði
efld nái þeir markmiði sínu í prófkjörinu.
Fæstir frambjóðenda hafa sett
sig inn í efnisatriði kaupa ríkisfyrirtækisins Íslandspósts á prentfyrirtækinu Samskiptum, sem nýlega
var gengið frá. Kaupin hafa verið
umdeild, vegna þess að auðvelt er
að álykta sem svo, að ríkisvaldið sé
með kaupunum að þenjast út að
óþörfu. Athyglisvert er að fjármálaráðherra skuli svara því til að
„hann hafi ekki kynnt sér þau mál“
og geti ekki tekið afstöðu. Færa má
rök fyrir því, sem umdeilanleg
geta verið, að óeðlilegt sé að fjármálaráðherra sé ekki með í ráðum
og þekki ekki til málsins efnislega.
En svör ráðherra benda til þess að
það hafi verið óþarft, í þessu tilfelli, fyrir ráðherra að vera með í
ráðum þegar Íslandspóstur keypti
Samskipti.
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6AR STUÈNINGUR ÅSLENSKRA STJËRNVALDA VIÈ INNR¹SINA Å ¥RAK MISTÎK
 AÈ HEIMILA ST¾KKUN ¹LVERS !LCAN Å 3TRAUMSVÅK
 AÈ OPNA BËKHALD STJËRNM¹LAFLOKKANNA
6AR RÁTT HJ¹ RÅKISFYRIRT¾KINU ¥SLANDSPËSTI AÈ KAUPA PRENTFYRIRT¾KIÈ
3AMSKIPTI
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6ERÈ Å KRËNUM



-IÈAÈ VIÈ VERÈLAG ¹ ÎLLU LANDINU
(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

hagur heimilanna

Skókaup bestu og verstu kaupin
b¡G ER MIKILL SKËFÅKILL OG ÁG HUGSA AÈ VERSTU KAUP
SEM ÁG HEF GERT HAFI VERIÈ SKËKAUP ¡G MAN Å
SVIPINN EFTIR SKËM SEM ÁG KEYPTI Å +OLAPORT
INU EN HEF ALDREI FARIÈ Å 3VO BAÈ ÁG EINU
SINNI UM P¾JUSKË MEÈ H¹UM H¾LUM Å
JËLAGJÎF EN KOMST SÅÈAN AÈ ÖVÅ AÈ ÁG ER
ENGIN P¾JA SVO SKËRNIR RYKFALLA INN Å SK¹P
3KËRNIR KOSTUÈU  KRËNUR OG ÖË
ÁG HAFI EKKI KEYPT Ö¹ SJ¹LF HEFÈI ÁG
EFTIR ¹ AÈ HYGGJA GJARNAN VILJAÈ
F¹ EITTHVAÈ NYTSAMLEGRA Å
ÖESSUM JËLAPAKKAm (ALLDËRA
SEGIST EIGA MIKIÈ AF SKËM OG
¹ NÒVERANDI HEIMILI HENNAR
ERU HÒN MEÈ EIN  PÎR
OG ¹ ANNAÈ EINS SAFN Å HÒSI
FORELDRA SINNA ²T FR¹ ÖESSU
MAGNI M¹ LÅKLEGA SEGJA AÈ
SKËR SÁU MINN VEIKLEIKIm

N $ÕRAST  ËDÕRAST

(ALLDËRA SEGIR AÈ BESTU KAUPIN SEM HÒN HAFI
GERT SÁU LÅKLEGA GÒMMÅSKËR SEM HÒN KEYPTI FYRIR
  ¹RUM OG ENDIST ENN (ÒN SEGIST SJALDAN
KAUPA ËÖARFA OG ÖARF AÈ GANGA UM
ÅBÒÈINA TIL AÈ RIFJA UPP FREKARI SL¾M
KAUP SEM HÒN HEFUR GERT b(ÁR
KEM ÁG AUGA ¹  ¹RA GAMLA
ÒLPU AF BRËÈUR MÅNUM SEM
ÁG NOTA ENN OG FLEST MÅN
FÎT ERU AF ÎMMU MINNI
SEM VAR MIKIL SMEKK
KONA OG ÖAU FÎT NÕTAST
MÁR MJÎG VEL !F ÖEIM
FÎTUM SEM NÕTAST MÁR AF HENNI
ERU KJËLAR PEYSUR OG SKYRTURm 4IL AÈ
UNDIRSTRIKA HVAÈ (ALLDËRA ER LÅTIL P¾JA
SEGIST HÒN VERA AÈ SETJA HALL¾RISLEGAN
EINLEIK ¹ FJALIRNAR EFTIR ¹RAMËT SEM BER
TITILINN 0OWER OF ,OVE

'«¨ (²32¨
2¨ 3%- 30!2! 4¥-!
N Áslaug Friðriksdóttir framkvæmdastjóri Sjá segist fá ávaxtabílinn heim
með grænmeti og ávexti og þá sé alltaf
til eitthvað ferkst fyrir börnin og í
eldamennskuna.
b3AUMASKAPUR HEFUR
ALDREI LEGIÈ VEL FYRIR
MÁR EN Å STAÈINN HEF
ÁG NOTAÈ HEFTARANN TIL
AÈ FALDA BUXUR ¶EGAR
FALDURINN ¹ BUXUNUM FER AÈ SÅGA ¹N
ÖESS AÈ ÁG HAFI ¹TTAÈ MIG ¹ ÖVÅ Å T¾KA
TÅÈ TIL AÈ SAUMA ER AFBRAGÈSR¹È AÈ
NOTA HEFTARANNm
SLAUG SEGIR AÈ TIL AÈ SPARA SÁR
TÅMANN AÈ ÎÈRU LEYTI HAFI HÒN NÕTT
SÁR AÈ VERSLA ¹ NETINU b¡G HEF MEÈAL
ANNARS KOMIST AÈ ÖVÅ AÈ H¾GT ER AÈ
F¹ SOKKABUXUR SENDAR HEIM ¹ SÅÈUNNI
WWWPRIMAVERAISm

Í augnablikinu
eru allir uppteknir

2ÒÈUSKÎFUR
¶ËTT SUMIR REYNI AÈ NOTA KRÅTARKORT GEISLADISKAHULSTUR
EÈA ANNAÈ SEM FINNST Å BÅLNUM ER V¾NLEGRA TIL ¹RANG
URS AÈ EIGA GËÈA RÒÈUSKÎFU Å BÅLNUM NÒ ÖEGAR VETUR
INN SKELLUR ¹ OG BÒAST M¹ VIÈ ÖVÅ VERSTA Å MORGUNS¹RIÈ
$ÕRUSTU RÒÈUSKÎFU LANDSINS M¹ F¹ HJ¹ "ÅLANAUST (ÒN
KOSTAR  KRËNUR «DÕRASTA SKAFA LANDSINS KOSTAR
 KRËNUR ¹ TILBOÈI ¹ BENSÅNSTÎÈVUM 3HELL ¶AÈ M¹
ÖVÅ F¹ T¾PLEGA  ËDÕRAR FYRIR EINA DÕRA 3Ò ËDÕRASTA
ER ÒR MJÒKU PLASTI OG BARA ER H¾GT AÈ NOTA AÈRA HLIÈ
HENNAR $ÕRASTA SKAFAN ER HINS VEGAR MEÈ BURSTA OG
B¾ÈI GÒMMÅ OG PLASTBLAÈI

N «KEYPIS ÖJËNUSTA

3ORPA GEFUR MARGNOTA POKA
 ENDURVINNSLUSTÎÈVUM 3ORPU OG Å 'ËÈA HRIÈINUM
M¹ NÒ F¹ ËKEYPIS FLOKKUNARPOKA ¶ETTA ER ÒRVALS ÖJËN
USTA OG MIKIL HAGR¾ÈING FYRIR VIÈSKIPTAVINI SEM MARGIR
HAFA NOTAST VIÈ ËHENTUGA PLASTPOKA 3ORPUPOKARNIR
ERU AF HENTUGRI ST¾RÈ OG AUÈVELDA ALLA FLOKKUN OG
SKIPULAG 'R¾NI POKINN ER ¾TLAÈUR FYRIR DAGBLÎÈ
TÅMARIT OG AUGLÕSINGAPËST EN Å ÖANN GR¾NA ¹ AÈ SETJA
FERNUR 3KILAÈ ER ÒR POKUNUM Å N¾STA GRENNDARG¹M
EÈA ¹ N¾STU ENDURVINNSLUSTÎÈ 3ORPU OG ÖEIR ERU STERKIR OG ÖVÅ MARGNOTA

N "REYTTAR REGLUR UM HANDFARANGUR

(AFA EKKI ¹HRIF ¹ VERSLUN Å FRÅHÎFNINNI
¶R¹TT FYRIR HERTAR REGLUR UM HANDFARANGUR
Å ,EIFSSTÎÈ GETA FARÖEGAR SAMT SEM ¹ÈUR
KEYPT ALLAN VÎKVA SVO SEM KREM OG AÈRAR
SNYRTIVÎRUR Å FRÅHÎFNINNI ¹ FLUGSTÎÈINNI ¶ETTA
GILDIR B¾ÈI UM Ö¹ SEM ERU AÈ FARA ÒR LANDI
OG Ö¹ SEM ERU AÈ KOMA TIL LANDSINS 4EKIÈ
SKAL FRAM AÈ NÕJAR ÎRYGGISREGLUR HAFA EKKI
¹HRIF ¹ VERSLUN INNAN BIÈSV¾ÈIS FLUGSTÎÈVA
%VRËPSKA EFNAHAGSSV¾ÈISINS EN VÎRUR SEM
SELDAR ERU ¹ ÖVÅ S¾VÈI HAFA S¾TT SÁRSTAKRI
VOTTUN &ËLK ÖARF EINUNGIS AÈ GEYMA KASSAKVITTANIR OG G¾TA ÖESS AÈ OPNA EKKI
UMBÒÈIR UTAN UM VÎRUR FYRR EN KOMIÈ ER INN Å LANDIÈ ¹ ¹FANGASTAÈ

Lagadeild

Málstofa
um lagalegan grundvöll hvalveiða
Háskóla Íslands, Lögbergi, stofu 101,
föstudaginn 10. nóvember 2006 kl. 12.15-14.00

Fátt er leiðinlegra en að
hanga í símanum og bíða
eftir því að fá samband við
þjónustuaðila. Þegar farið
var á stúfana á þriðjudaginn fyrir viku og þjónusta
símafyrirtækjanna könnuð
kom í ljós að mest þurfti
að bíða í 22 mínútur eftir
sambandi.
Upplýsingalína Símans – 118 – er
eflaust það númer á Íslandi sem
flestir hringja í. Á virkum degi berast þangað um 30.000 símtöl. Á
annatímum starfa um 50 manns við
að svara hjá 118 og verður að segjast eins og er að þjónustan var góð
þegar
neytendasíðan
athugaði
málið. Klukkan rúmlega þrjú var
engin bið, og þremur tímum síðar
var biðin aðeins um ein mínúta.
Gott hjá 118.
Annað var upp á
teningnum þegar
hringt var í þjónustuver Símans –
800 7000 – og reynt
að fá samband við
deildina sem sér
um
tæknilega
aðstoð. Mjög mikið
%6! -!'.²3
álag er á deildinni,
$«44)2 5PP
enda sér hún um
LÕSINGAFULLTRÒI
meðal annars að
3ÅMANS
veita upplýsingar
um ADSL-tengingar og allt sem
tengist Skjánum. Klukkan rúmlega
þrjú sagði tölvuknúin rödd Brynhildar Guðjónsdóttur leikkonu að
símtalið væri það þriðja í röðinni.
Það tók 2,22 mínútur að fá samband
með „Love Shack“ með The B-52‘s í
eyrunum. Það verður að segjast
eins og er að hljómur í flestum símtækjum er ekki upp á marga fiska
og því var lítt upplífgandi að hlusta
á poppslagarann. Þessi rúmlega
tveggja mínútna bið var þó grín við
hliðina á heljarvistinni við símann
sem skall á klukkan rúmlega sex

"%¨)¨ ¥ 3¥-!.5- %KKI ÖAÈ SKEMMTILEGASTA SEM H¾GT ER AÈ EYÈA TÅMANUM Å

þegar aftur var hringt í 800 7000 og
beðið um tæknilega ráðgjöf. Þá var
símtalið það fimmtánda í röðinni og
biðin samtals 21,34 mínútur. Enn
voru ýmsir poppslagarar leiknir af
popp-klassík stöð Breiðbandsins á
milli þess sem Brynhildur flutti
fréttir af því hvernig sá sem beið
mjakaðist áfram í röðinni. Diskólög
eins og „YMCA“ og „Disco Inferno“
heyrðust í bland við lög með Madness og Jimmy Buffett og bíðandinn lét hugann reika um þá ýmsu
iðju sem hann gat frekar hugsað sér
að eyða tímanum í.
„Þetta gengur yfirleitt mjög vel
en það koma dagar þegar verið er
að uppfæra kerfið og þá er álagið
meira,“ segir Eva Magnúsdóttir,
upplýsingafulltrúi Símans. „Það eru
oft flókin tæknimál sem fólk þarf
að fá svör við, en við erum alltaf að
bæta þekkingu starfsmanna svo
afkastagetan aukist. Við höfum að
auki fjölgað starfsfólki jafnt og þétt
svo ég held að þetta sé allt á réttri
leið.“

Draga má þá ályktun að símabið
hjá fyrirtækjum sé í réttu hlutfalli
við hlutdeildina sem símafyrirtækin hafa á markaðinum. Þannig er
Vodafone með rúmlega helmings
markaðshlutfall á við Símann og
biðin var líka helmingi styttri þegar
hringt var í Vodafone, 1414, og beðið
um netaðstoð. Klukkan þrjú var
biðin 1,42 mínútur og Good Vibration með Beach Boys heyrðist á
meðan í sama dósasándinu. Klukkan rúmlega sex sama dag var biðin
sléttar 12 mínútur og enn var boðið
upp á poppslagara, meðal annars
Killing me softly sem hljómaði
mjög viðeigandi. Ókostur við biðina
hjá Vodafone er að engar upplýsingar eru gefnar um hvar maður er
í röðinni heldur sagði röddin bara
með jöfnu millibili að enn væru allir
þjónustufulltrúar uppteknir.
Styst var biðin hjá Hive í 414
1616. Klukkan þrjú var engin bið og
klukkan rúmlega sex var biðin bara
2,24 mínútur.
GUNNARH FRETTABLADIDIS

4ÎLUVERÈUR MUNUR ¹ H¾STA OG L¾GSTA VERÈI ¹ SMURÖJËNUSTU FYRIR BÅLA

Dagskrá:
12.15 Inngangur: Tómas H. Heiðar,
þjóðréttarfræðingur í utanríkisráðuneytinu,
forstöðumaður Hafréttarstofnunar Íslands.
12.30 Fyrirlestur: Stefán Ásmundsson,
skrifstofustjóri í sjávarútvegsráðuneytinu,
aðalfulltrúi Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu.
13.00 Fyrirlestur: Richard Caddell,
lagaprófessor við Háskólann í Wales, Bangor.
13.30 Fyrirspurnir og umræður.
14.00 Slit.

Allir velkomnir

Mestur verðmunur fyrir jeppa
Verðmunur á hæsta og lægsta
verði á smurþjónustu fyrir fólksbíl er rúmlega 1.300 krónur, eða 66
prósent, að því er fram kemur í
nýlegri verðkönnun ASÍ.
Kannað var verð á þjónustu við
þrjár stærðir bíla, fólksbíla, jeppling og stærri jeppa, og reyndist
Vélaverkstæði Hjalta við Melabraut í Hafnarfirði ódýrast í öllum
flokkum. Þar kostaði smurning á
fólksbíl 1.992 krónur en dýrust
var hún á Smurstöðinni Fosshálsi
en þar kostaði sambærileg þjónusta 3.310 krónur og er verðmunurinn 66 prósent.
Þjónusta fyrir jeppling var
einnig ódýrust hjá Vélaverkstæði
Hjalta en þar kostaði hún 2.378 en

3-52¶*«.534! 6ÁLAVERKST¾ÈI (JALTA Å

(AFNARFIRÈI VEITIR ËDÕRUSTU SMURÖJËNUST
UNA VIÈ FËLKSBÅLA JEPPLINGA OG JEPPA

dýrust var þjónustan hjá Gúmmívinnustofunni Réttarhálsi, 3.992

krónur og er verðmunurinn 1.600
krónur, eða 67 prósent.
Mestur var verðmunurinn á
þjónustu stórra jeppa. Hjá Vélaverkstæði Hjalta kostaði smurning á stóran jeppa 2.689 krónur en
dýrust var þjónustan hjá Smurstöðinni Fosshálsi og Smurstöðinni Stórahjalla 2 í Kópavogi þar
sem hún kostaði 4.750 krónur og
er verðmunurinn 2.061 króna, eða
tæp 77 prósent.
Þrjár smurstöðvar neituðu
þátttöku í verðkönnuninni. Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur, Bæjarflöt 13, Smur- og dekkjaþjónusta
Breiðholts og Hjólbarða- og smurþjónustan Klöpp, Vegmúla 2.
HS
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Peningaskápurinn ...
%KKI FERÈ TIL FJ¹R

TTU AÈ TAKMARKA TJËNIÈ

%NDI VAR BUNDINN ¹ ¹RALANGA DEILU
!TLANTSSKIPA OG 3AMSKIPA Å
(¾STARÁTTI NÒ Å BYRJUN VIKUNNAR
!TLANTSSKIP HÎFÈU FARIÈ FRAM
¹ B¾TUR UPP ¹ RÒMLEGA 
MILLJËNIR KRËNA VEGNA VANEFNDA
¹ SAMNINGI UM FLUTNINGA SEM
FÁLÎGIN HÎFÈU GERT MEÈ SÁR
¹RIÈ  OG ENDURNÕJAÈ ¹RIÈ
 !TLANTSSKIP SÎGÈU AÈ
SAMIÈ HEFÈI VERIÈ UM ¹KVEÈNA
L¹GMARKSFLUTNINGA SEM SÅÈAN HEFÈU
EKKI GENGIÈ EFTIR OG VILDU F¹ B¾TUR
EINS OG FLUTT HEFÈI VERIÈ ÖAÈ MAGN
SEM UPP ¹ VANTAÈI ¶VÅ HÎFÈAÈI
FÁLAGIÈ M¹L TIL BËTA Å APRÅL 
¹ ÖEIM GRUNDVELLI AÈ  4%5
G¹MAEININGAR HEFÈI VANTAÈ UPP
¹ AÈ SAMNINGURINN HEFÈI VERIÈ
UPPFYLLTUR

Boðar umsvif erlendra
banka hér á landi
Íslenskur fjármálageiri hefur tekið
stakkaskiptum á örfáum árum og
og telst nú á meðal burðarása í
íslensku viðskipta- og efnahagslífi,
að sögn Ólafs Ísleifssonar, lektors
við viðskiptadeild Háskólans í
Reykjavík.
Ólafur kynnti nýja úttekt
háskólans á íslenskum fjármálamarkaði, á stofnfundi Samtaka
fjármálafyrirtækja á þriðjudag.
Þar kemur meðal annars fram
að eigið fé bankanna nemi um 530
milljörðum króna, sem svari til
helmings landsframleiðslunnar. Til
samanburðar var hlutfallið talsvert minna fyrir sex árum eða sem
nemur sjö prósentum af landsframleiðslu.
Í úttektinni kemur fram að á
sama tíma og verg landsframleiðsla hafi aukist um 19,1 prósent
á árunum 2001 til 2005 hafi
fjármálageirinn vaxið mun hraðar,

-!2+!¨305.+4!2
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BÅLAFRAMLEIÈANDANS 6OLKSWAGEN

Forstjóri Volkswagen hættir
&2 34/&.&5.$) 3!-4!+!..! «LAFUR
¥SLEIFSSON SEGIR ÅSLENSKA BANKA HALDA
¹FRAM AÈ F¾RA ÒT KVÅARNAR ¹ N¾STU ¹RUM

eða um 85,7 prósent. Þá nemi hlutfall fjármálageirans til hagvaxtar
á sama árabili um 34,5 prósentum.
Ólafur segir íslensku bankana,
sem líti á sig sem evrópsk fyrirtæki, vaxa hraðar en aðra banka
um þessar mundir og muni þeir
halda áfram að færa út kvíarnar á
næstu árum. Þá sé á sama hátt líklegt að erlend fjármálafyrirtæki
hasli sér völl á íslenskum markaði,
að sögn Ólafs.
JAB

Bernd Pischetsrieder, forstjóri
þýsku bílasmiðjunnar Volkswagen, hefur sagt starfi sínu lausu
frá og með næstu áramótum.
Martin Winterkorn, yfirmaður
Audi, tekur við af honum.
Að sögn breska ríkisútvarpsins
kemur uppsögn Pischetsrieder
nokkuð á óvart enda hafði hann
nýverið endurnýjað samning sinn
við fyrirtækið fram til ársins
2012. Stjórn fyrirtækisins hefur
ekki skýrt frá ástæðum uppsagnarinnar að öðru leyti en því að hann
ætli að hætta 31. desember næstkomandi.
JAB

¥ FYRRASUMAR FÁLLST (ÁRAÈSDËMUR
2EYKJAVÅKUR ¹ Ö¹ KRÎFU
DËMNUM VAR ¹FRÕJAÈ
TIL (¾STARÁTTAR SEM
SENDI M¹LIÈ AFTUR
HEIM Å HÁRAÈ ¶¹
VAR FYRSTA DËMNUM
SNÒIÈ VIÈ OG FALLIST ¹
KRÎFU 3AMSKIPA UM
AÈ BËTAKRAFAN V¾RI
ËSANNGJÎRN ENDA
HEFÈU !TLANTSSKIP ¹TT AÈ LEITA ALLRA
LEIÈA TIL AÈ NÕTA RÕMIÈ SEM LOSNAÈI TIL
FLUTNINGA FYRIR AÈRA OG TAKMARKA ÖANNIG
TJËN SITT ¶ENNAN DËM SEM KVEÈINN
VAR UPP Å SEPTEMBER SÅÈASTLIÈNUM
STAÈFESTI SVO (¾STIRÁTTUR Å VIKUNNI
OG GERÈI !TLANTSSKIPUM AÈ BORGA
3AMSKIPUM  ÖÒSUND KRËNUR Å
M¹LSKOSTNAÈ

¶INGLÕSTUM FASTEIGNASAMNINGUM
¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU Å OKTËBER
F¾KKAÈI UM  PRËSENT FR¹ SAMA TÅMA
Å FYRRA SAMKV¾MT UPPLÕSINGUM SEM
&ASTEIGNAMAT RÅKISINS BIRTI NÕLEGA
'REININGARDEILD 'LITNIS SEGIR SAM
DR¹TTINN ÖË MINNI EN SÅÈASTLIÈNA ÖRJ¹
M¹NUÈI
6IÈSKIPTAVINIR BANKANNA HALDA
FRAMVIRKRI STÎÈU Å KRËNUM FYRIR H¹TT ¹
FIMMTA HUNDRAÈ MILLJARÈA .ETTËSTAÈA
BANKANNA Å ERLENDUM GJALDEYRI VAR
J¹KV¾È UM  MILLJARÈ Å LOK OKTËBER
3EÈLABANKI )NDËNESÅU L¾KKAÈI
STÕRIVEXTI UM  PUNKTA ¹ ÖRIÈJUDAG
OG STANDA ÖEIR Å   PRËSENTUM
¶ETTA ER  STÕRIVAXTAL¾KKUN BANKANS
¹ ¹RINU ST¾ÈAN ER SNÎRP VERÈ
BËLGUL¾KKUN SEM HEFUR FARIÈ ÒR  
PRËSENTUM Å SEPTEMBER Å   PRËSENT
Å ÖESSUM M¹NUÈI

(ERÈA TÎKIN ¹
BÎNKUNUM
Stærstu eigendur íslensku bankanna verða
stærri. Hlutur stærstu
eigenda minni í Skandinavíu en á móti er
ríkið þar umsvifamikið í
fjármálakerfinu.

Eignarhald á íslensku viðskiptabönkunum og Straumi-Burðarási
hefur verið að þrengjast á síðustu
misserum. Forstjóri FME, Jónas
Fr. Jónsson, gerði þessa þróun að
umtalsefni á aðalfundi stofnunarinnar í vikunni. „Á sama tíma og
íslenskir bankar hafa stækkað og
aukið umsvif sín erlendis hefur
eignarhald þeirra þrengst og eignarhlutdeild
stærstu eigendanna aukist. Í
dag
nemur
meðaltals eignarhlutur tveggja
stærstu
hluthafa bankanna
fjögurra um 43
prósentum,“
"*®2'«,&52 4(/2 sagði Jónas í
"*®2'«,&33/.
ræðu sinni.
"JÎRGËLFSFEÈGAR ERU
Forstjórinn
ST¾RSTU EIGENDUR
telur að stórir
Å ,ANDSBANKANUM
eignarhlutir eða
OG 3TRAUMI
viðskiptatengsl
á milli banka og eigenda þurfi ekki
að vera óeðlileg en þar gætu þó
legið ákveðnar áhættur. „Þær
áhættur snúa bæði að heilbrigði
og trausti einstakra fjármálafyrirtækja en einnig að orðspori
íslenska markaðarins í heild. Það
er hlutverk Fjármálaeftirlitsins
að reyna að koma í veg fyrir skaðleg áhrif þröngs eignarhalds ... “
Eignarhald í Glitni, Kaupþingi
og Straumi hefur þrengst á þessu
ári. FL Group hefur með kraftmiklum hætti aukið hlut sinn í
Glitni úr tæpum tíu prósentum um
áramót í 29 prósent og er orðinn
stærsti eigandi bankans. Exista,
stærsti eigandinn í Kaupþingi, jók
hlut sinn í fyrravetur og einnig í
sumar þegar félagið tók yfir VÍS
sem á hlutabréf í Kaupþingi. Hlutur Exista nemur rúmum fjórðungi
hlutafjár í Kaupþingi.
Eftir átökin í Straumi í sumar
varð FL Group stærsti eigandi
Straums þegar fyrirtækið eignaðist fjórðungshlut. Á dögunum

(!..%3 3-2!3/. &ER FYRIR &, 'ROUP

SEM ¹ SKÎMMUM TÅMA ER ORÈINN ST¾RSTI
HLUTHAFINN Å 'LITNI

keypti Samson Global Holding,
félag Björgólfsfeðga, sautján prósenta hlut í Straumi og fór með
hlut sinn yfir þrjátíu prósent.
Tveir stærstu hluthafarnir í
Straumi ráða því yfir 56 prósentum hlutafjár.
Fréttablaðið bar saman eignarhald á stærstu bönkum Norðurlanda. Þar kemur í ljós að stærstu
eigendur banka á hinum Norðurlöndunum eiga að jafnaði nokkuð
minni hlut en kjölfestufjárfestar á
Íslandi. Eignarhlutur Björgólfsfeðga í Landsbankanum er sá
mesti í stærstu bönkum Norðurlanda. Nemur hlutur þeirra í gegnum Samson um 41 prósenti. Aðeins
í norska bankanum DnBNOR fer
hlutur stærsta eigandans, í öðrum
norrænum banka en íslenskum,
yfir þrjátíu prósent.
Ísland sker sig einnig úr að því
leyti að ríkið hefur alfarið dregið
sig úr rekstri stærstu fjármálafyrirtækjanna. Ríkið er hins vegar
áberandi hluthafi í stærstu bönkunum í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. Fimmtungur hlutafjár í Nordea, stærsta fjármálafyrirtæki
Norðurlanda, er þannig í eigu
sænska ríkisins. EGGERT FRETTABLADIDIS

"!++!"2¨52 3T¾RSTU HLUTHAFARNIR Å
%XISTA SEM R¾ÈUR FÎR Å +AUPÖINGI
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Pliva snýr taprekstri í plús
Króatíska lyfjafyrirtækið Pliva
skilaði 67,4 milljóna bandaríkjadala hagnaði á fyrstu níu mánuðum
ársins. Þetta svarar til 4,6 milljarða íslenskra króna sem er talsverður viðsnúningur frá afkomunni á sama tíma í fyrra þegar
fyrirtækið tapaði 34,1 milljón dal
eða rúmlega 2,3 milljörðum króna.
Bandaríska
lyfjafyrirtækið
Barr keypti Pliva í síðasta mánuði
fyrir 2,5 milljarða bandaríkjadali
eða 170,5 milljarða íslenskra króna
eftir harða samkeppni við Actavis.
Tekjur Pliva lækkuðu hins vegar
á milli ára þrátt fyrir aukna sölu á
lyfjum undir merkjum fyrirtækisins. Þær námu 797,4 milljónum
dala eða 55 milljörðum króna, á

¶/23+52 6ERÈ ¹ FISKIMÎRKUÈUM L¾KKAÈI
UM   PRËSENT Å SÅÈUSTU VIKU FR¹ VIKUNNI ¹
UNDAN (AFA BER Å HUGA AÈ VERÈ ¹ FISKI VAR
Ö¹ Å H¾STU H¾ÈUM

Ýsuverð hefur
lækkað aðeins

Eignir TM tvöfölduðust á ári
Miklar sveiflur á afkomu félagsins milli ársfjórðunga.
(®&5¨34®¨6!2 0,)6! +RËATÅSKA LYFJAFYR
IRT¾KIÈ HEFUR SNÒIÈ TAPI Å FYRRA Å HAGNAÈ
¹ FYRSTU NÅU M¹NUÈUM ÖESSA ¹RS

árinu sem er 12,2 prósenta samdráttur frá síðasta ári. Í uppgjöri
Pliva kemur fram að sé að mestu
tilkominn vegna minni tekna í
Bandaríkjunum í kjölfar þess að
einkaleyfi fyrirtækisins fyrir söluhæsta lyfi fyrirtækisins fram til
þess rann út fyrir ári.
Sala jókst hins vegar um 3,8
prósent á flestum mörkuðum að
heimamarkaðinum í Króatíu undanskildum. Þar dróst salan saman
um 6 prósent á milli ára.
JAB

TM hagnaðist um 1.088 milljónir
króna á þriðja ársfjórðungi samanborið við 2.554 milljónir á sama
tímabili í fyrra. Miklar sveiflur
hafa verið á afkomu TM á árinu,
fyrir árið í heild nemur hagnaður
félagsins 464 milljónum króna en
tap á öðrum ársfjórðungi var yfir
1,2 milljarðar króna.
Sem fyrr eru það fjárfestingar
sem bera uppi afkomu TM en tekjur af þeim voru rúmur 2,1 milljarður króna á þriðja ársfjórðungi
af um 3,9 milljarða heildartekjum.
TM tapaði um 175 milljónum
króna á vátryggingastarfsemi á
fyrstu níu mánuðum ársins en
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fram kemur að afkoma af þessum
lið fari batnandi. Tjónahlutfall
hækkar um tæp tíu prósentustig á
milli ára og var 97,9 prósent í lok
september. Stjórnendur félagsins
munu beita sér fyrir aðgerðum í
því augnamiði að bæta vátryggingareksturinn.
Heildareignir TM hafa ríflega
tvöfaldast á einu ári. Þær voru
tæpur 31 milljarður í lok september 2005 en voru komnar í 63,6
milljarða ári síðar. Aukningin
skýrist af tilkomu norska tryggingafélagsins NEMI og fjárfestingafélagsins ISP inn í samstæðuna.
EÖA
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Meðalverð á fiski lækkaði um 3,2
prósent eða rúmar 5 krónur á kíló
frá vikunni á undan á fiskimörkuðum landsins í síðustu. Meðalverð var 156,74 krónur á kíló samanborið við 161,88 krónur á kíló
vikuna á undan. Hafa ber í huga að
fiskverðið var í hæstu hæðum
fyrir hálfum mánuði.
Framboð jókst um 64 prósent á
milli vikna og því verður meðalverðið að teljast meira en viðunandi, að sögn Fiskifrétta.
Líkt og áður seldist mest af ýsu
á mörkuðunum eða 797 tonn. Meðalverðið fyrir slægða ýsu var
155,03 krónur á kíló sem er 14,58
krónum minna en vikuna á undan.
Þá seldust 538 tonn af þorski á
meðalverðinu 240,73 krónur fyrir
slægðan þorsk, 17,19 krónum
minna en fyrir hálfum mánuði. JAB

 ,!5'!6%') %KKI VERÈUR GRIPIÈ TIL
AÈGERÈA VEGNA UMKVÎRTUNAR 4AX &REE

Bregðast ekki
við kvörtun
Samkeppnsieftirlitið sér ekki
ástæðu til íhlutunar vegna kvörtunar Tax Free á Íslandi ehf. um
meinta misnotkun Global Refund
á Íslandi ehf. á stöðu sinni á markaðnum.
Taldi Tax Free á Íslandi að
langvarandi taprekstur Global
Refund hafi verið fjármagnaður
með aukningu hlutafjár frá móðurfélaginu sem sé öflugt alþjóðlegt fyrirtæki. Væri aðgerðin til
þess fallin að útrýma samkeppni á
íslenkum markaði og því brot á 11.
grein samkeppnislaga.
Samkeppniseftirlitið telur ekki
ástæðu til að ætla að Global Refund hafi á árinu 2003 verið ráðandi
á markaðnum sem mál þetta tekur
til. Því eigi 11. grein samkeppnislaga ekki við. Á hinn bóginn telur
eftirlitið að ekki sé loku fyrir það
skotið að félagið gæti, í krafti fjárhagslegra tengsla við móðurfélag
sitt, á skömmum tíma styrkt svo
stöðu sína að það teljist ráðandi á
markaðnum. Því kunna málefni
fyrirtækisins að koma til frekari
skoðunar Samkeppniseftirlitsins
og mun það óska eftir að fá upplýsingar um frekari fjárstuðning af
hálfu móðurfélagsins.
HHS
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Sigur fyrir heiminn

S
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igur demókrata í kosningunum í Bandaríkjunum eru
góðar fréttir fyrir heimsbyggðina. Loksins er komin
fyrirstaða í bandarískt stjórnkerfi við þeirri einhliða
og ágengu stefnumörkun sem Bush, Cheney, Rumsfeld
og félagar í Hvíta húsinu hafa komist upp með í skjóli
handgengis úr hófi fram, meirihluta repúblikana í báðum deildum þingsins.
Kosningar í Bandaríkjunum hafa svo áratugum skiptir komið
gjörvallri heimsbyggðinni við, en þó aldrei jafn mikið og undanfarin fimmtán ár, því eftir fall Sovétríkjanna stóðu Bandaríkin
uppi sem eina stórveldi heimsins. Verulegu máli skiptir þar af
leiðandi hvernig bandarískir ráðamenn skilgreina stöðu landsins í samfélagi þjóðanna.
Til dæmis er ekki ólíklegt að við byggjum við töluvert aðra
heimsmynd ef Hæstiréttur Bandaríkjanna hefði dæmt demókratann Al Gore inn í Hvíta húsið árið 2000 í stað Bush yngri.
Bush var úrskurðaður sigurvegari og hann leiddi til valda með
sér frostherta menn úr löngu loknu köldu stríði. Þessir menn
trúa á einhliða rétt Bandaríkjanna til að fara fram með sín mál
án samráðs við alþjóðasamfélagið.
Sorglegt er að líta yfir hvernig þeim hefur farist stjórn stórveldisins úr hendi. Það segir meira en mörg orð að sú skoðun
er orðin útbreidd á heimsvísu að ágeng utanríkisstefna Bandaríkjanna sé mesta ógnin við heimsfriðinn; meiri en kjarnorkutilraunir Norður-Kóreu og tilburðir Írans til að kjarnorkuvæðast.

Það tók Bush og félaga innan við sex ár að rústa
ímynd Bandaríkjanna. Skal engan undra þegar afrekaskráin er skoðuð.
Áður en Bush komst til valda voru Bandaríkjamenn almennt
álitnir boðberar frelsis og lýðræðis. Og það ekki að ósekju. Eftir
fall járntjaldsins stóðu Bandaríkin uppi sem sigurvegarar í hugmyndafræðilegri baráttu milli austurs og vesturs.
Á vissan hátt má segja að þjóðir heimsins hafi falið Bandaríkjamönnum hlutverk alheimslögreglu sem þeir tóku hiklaust
að sér. Þeir fóru fyrir hernaðarbandalaginu sem flæmdi Íraka úr
Kúvæt með blessun Sameinuðu þjóðanna, og þeir komu Evrópuþjóðum í enn eitt skiptið til hjálpar þegar þær horfðu í algjöru
úrræðaleysi á fólskuverk Serba á Balkanskaga.
Það tók Bush og félaga innan við sex ár að rústa ímynd Bandaríkjanna. Skal engan undra þegar afrekaskráin er skoðuð: fullkomið klúður við stríðsrekstur og uppbyggingu Íraks, pyntingar í Abu Graib og Guantanamo, brot á Genfarsáttmálanum,
persónunjósnir innanlands og fangaflutningar CIA milli leynifangelsa í austanverðri Evrópu.
Sigur demókrata í þingkosningnum gefur tilefni til væntinga
um að böndum verði komið á Bush og félaga og að Bandaríkjamenn hverfi aftur til fyrri hátta. Fyrir vikið er hægt að vonast
eftir örlítið betri heimi.
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(J¹SETA

3TËRT SPURT

3IGURRËS ¶ORGRÅMSDËTTIR KEPPIR
Å PRËFKJÎRI 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS Å
3UÈVESTURKJÎRD¾MI 6AR HÒN SPURÈ Å
&RÁTTABLAÈINU Å G¾R HVORT ÖAÈ HEFÈI
VERIÈ RÁTT HJ¹ FYRIRT¾KINU ¥SLANDSPËSTI
AÈ KAUPA PRENTFYRIRT¾KIÈ 3AM
SKIPTI 3VAR STJËRNM¹LAMANNSINS VAR
b%KKI SKOÈUN ¹ ÖVÅm 'OTT SVAR HJ¹
FRAMBJËÈANDA SEM BÕÈUR SIG FRAM
FYRIR FLOKK SEM VILL STUÈLA AÈ
ATHAFNAFRELSI EINSTAKLINGSINS
3ITJA HJ¹ ÖEGAR KEMUR AÈ
RÅKISV¾ÈINGU %IGENDUR OG
STARFSFËLK PRENTFYRIRT¾KJA ¹
¥SLANDI SEM ÖURFA NÒ AÈ
KEPPA VIÈ RÅKISFYRIRT¾KI
SEM VELTIR FIMM ÖÒS
UND MILLJËNUM KRËNA
ER ÎRUGGLEGA ¹N¾GT
MEÈ Ö¹ HJ¹SETU

b¶ETTA ER GÎMUL SAGA OG NÕ Å 3J¹LF
ST¾ÈISFLOKKNUM HÁR Å 2EYKJAVÅK AÈ
KONUR BERA ÖAR JAFNAN SKARÈAN HLUT
FR¹ BORÈI m SAGÈI )NGIBJÎRG 3ËLRÒN
'ÅSLADËTTIR Å &RÁTTABLAÈINU EFTIR PRËF
KJÎR 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS Å 2EYKJAVÅK
&LOKKSMENN LEGGI LITLA ¹HERSLU ¹ JAFN
RÁTTISM¹L "IRGIR RMANNSSON SPYR
¹ HEIMASÅÈU SINNI HVORT NÒ SÁ EKKI
T¾KIF¾RI TIL AÈ VARPA LJËSI ¹ ¹RANGUR
KVENNA Å PRËFKJÎRUM 3AMFYLKINGAR
INNAR b"ENDIR ÒTKOMAN TIL ÖESS AÈ
ÖEIR ;FLOKKSMENN 3AMFYLKINGARINNAR=
LEGGI LITLA ¹HERSLU ¹ ÖAU M¹L 6AR
EKKI GËÈRA KVENNA VÎL Å ÖESSUM
PRËFKJÎRUMm SPYR "IRGIR

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

550 5600

- mest lesið

b¡G HEF EKKI PENINGA HELDUR
PENNANN EINAN AÈ VOPNI m SEGIR

BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Vatnaskil fyrir vestan
R

epúblikanar hafa ráðið lögum
og lofum í Bandaríkjunum
síðan 1994, þegar þeir náðu meiri
hluta í báðum deildum Bandaríkjaþings. Demókratinn Bill Clinton
hafði þá verið forseti í tvö ár, og
repúblikanar snerust gegn honum
og málstað hans af mikilli hörku og
reyndu án árangurs að bola honum
frá völdum fyrir það eitt að segja
ósatt um einkamál. Atlagan kom
ýmsum á óvart, því að Clinton átti
ýmislegt sammerkt með repúblikönum; hann er til dæmis hlynntur
dauðarefsingu. Aðförin að Clinton
var að því er virðist öðrum þræði
hefnd fyrir ófarir Nixons forseta,
en hann hafði neyðzt til að segja af
sér embætti 1974, því að ella hefði
þingið vikið honum úr embætti
fyrir alvarleg afbrot. Nixon varð
uppvís að því að hafa lagt á ráðin
um innbrot til að komast yfir skjöl
og koma fyrir hlerunarbúnaði (!) í
skrifstofum demókrata í Watergate-byggingunni í Washington og
hylma yfir með innbrotsþjófunum
og hindra framgang réttvísinnar.
Barry Goldwater, virtur öldungadeildarþingmaður repúblikana um
langt árabil og forsetaframbjóðandi þeirra 1964, lýsti Nixon flokksbróður sínum sem óforbetranlegum lygara. Munurinn á atlögunum
gegn Nixon og Clinton er sá, að
helztu leiðtogar repúblikana á
þingi stóðu með demókrötum að
uppreisninni gegn Nixon, en repúblikanar réðust gegn Clinton upp á
sitt eindæmi af annarlegum ástæðum og í andstöðu við alla demókrata á þingi.
Leiðslurnar eru stundum langar
í stjórnmálum. Kveikjan að veldi
repúblikana á Bandaríkjaþingi
síðan 1994 er líklega breytingin,
sem varð á landslagi stjórnmálanna
í suðurríkjunum, þegar aðskilnaðarstefnunni þar var hrundið í for-
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setatíð demókratans Lyndons B.
Johnson þrjátíu árum áður með
lýðréttindalögunum 1964. Þessi lög
tóku fyrir mismunun eftir kynþætti, þjóðerni og kynferði og
tryggðu blökkumönnum sama rétt
og hvítum fyrir lögum. Nú var ekki
lengur hægt að meina svertingjum
aðgang að skólum, strætisvögnum
eða veitingahúsum svo sem tíðkazt
hafði um suðurríkin allar götur
fram að því, jafnvel í höfuðborginni Washington. Hundrað árum
áður hafði repúblikaninn Abraham
Lincoln sem forseti beitt sér fyrir
afnámi þrælahalds gegn vilja
demókrata í suðurríkjunum og haft
sigur 1865, svo að blökkumenn þar
suður frá og annars staðar um
landið tortryggðu demókrata lengi
eftir það. Með lýðréttindalögunum
1964 snerist dæmið við. Langflestir blökkumenn hafa æ síðan stutt
demókrata í kosningum, og gamlir
fordómar gegn blökkufólki, og þeir
eru lífseigir í suðurríkjunum,
færðust yfir í raðir repúblikana.
Arthur Miller, leikskáldið, lýsti
þessu vel fyrir nokkrum árum,
þegar hann sagðist enga rökræna
skýringu geta fundið á hyldjúpri
andúð margra repúblikana á Clinton forseta aðra en þá, að Clinton
væri í reyndinni fyrsti blökkuforseti Bandaríkjanna.

Við þessa landslagsbreytingu
bættist það, að ýmsir guðsmenn
tóku að hasla sér völl á stjórnmálavettvangi og skipuðu sér margir í
raðir repúblikana. Markmiðið var
að laða trúaða kjósendur, sem ella
hefðu setið hjá, til fylgis við repúblikana í guðs nafni með því að
lofa færri fóstureyðingum og þess
háttar. Repúblikanar hafa þó ekki
gert neitt til að fækka fóstureyðingum, enda hefur fjöldi fóstureyðinga staðið í stað miðað við
fólksfjölda síðan 1994, heldur hafa
þeir aðallega notað stuðning grunlausra kjósenda til að létta skattbyrði auðmanna og ráðast inn í
Írak á upplognum forsendum.
Thomas Frank lýsir þessu vel í bók
sinni What’s the Matter with Kansas? How Conservatives Won the
Heart of America (2004). Að því
hlaut að koma, að kjósendur sæju í
gegn um blekkingarnar.
Og nú er ballinu að ljúka. Demókratar hafa nú aftur náð meiri
hluta í fulltrúadeild Bandaríkjaþings og trúlega einnig í öldungadeildinni, og þeir geta því sett
Bush forseta stólinn fyrir dyrnar
þau tvö ár, sem eftir eru af kjörtímabili hans. Demókratar geta þá
beitt þingstyrk sínum til að láta
rannsaka meint misferli ríkisstjórnar Bush í Íraksstríðinu og
annars staðar. Bandarísk lög leyfa
þinginu að rannsaka mál sem þetta
og búa málsgögn í hendur ákæruvaldinu. Án þessarar löggjafar
hefði líklega ekki verið hægt að
koma lögum yfir Nixon forseta á
sínum tíma. Alþingi þyrfti að setja
Íslandi sams konar lög, svo að
hægt sé að komast til botns í mikilvægum álitamálum hér heima,
til dæmis um meintar ólöglegar
hleranir. Leyndin verður að víkja.
Saga Íslands verður að vera rétt
skráð.

Vorblót Ögmundar
ins voru smámunir í samanburðinum. Að
auki leggja bankarnir hundruð milljóna til
menningar- og mannúðarmála árlega. En
þetta skiptir Ögmund engu máli, því þotuliðinu er fórnandi.
ingmaðurinn Ögmundur Jónasson
Fjármálafyrirtækin eru líka eftirsóttur
boðar fagnaðarerindi vinstri manna á
vinnuveitandi fyrir vel menntað og metnaðheimasíðu sinni. Þar talar einn af leiðarfullt ungt fólk. Þau hafa t.a.m. opnað ný
togum stjórnarandstöðunnar og skrif hans
tækifæri fyrir Íslendinga sem stundað hafa
hljóta því að hafa nokkuð vægi. Á dögunlangskólanám á erlendri grundu. Og vissuum var að finna skýr skilaboð til starfslega er þeim umbunað fyrir vel unnin störf,
manna íslenskra fjármálafyrirtækja þar.
0¡452 2.)
en það er líka nauðsynlegt til þess að
Þar sagði hann meðal annars: „Misskipting
*«.33/.
íslensku fyrirtækin geti haldið í úrvals
og ranglæti þrífst og breiðir úr sér sem
starfsfólk í alþjóðlegu umhverfi. En Ögmundur
aldrei fyrr. Spurningin er þá eftirfarandi: Er jafnaðgefur lítið fyrir þessi nýju tækifæri fyrir ungt fólk á
arsamfélaginu fórnandi fyrir 12 milljarða og nokkra
Íslandi, hann varðar ekkert um „nokkra stráka og
stráka og stelpur í silkigöllum; þotuliðið? Eða eigum
stelpur í silkigöllum“ sem standa í vegi fyrir framvið að snúa spurningunni við: Er þotuliðinu fórnandi
tíðarlandi félagshyggjunnar. Þeim er fórnandi!
fyrir meiri jöfnuð og félagslegt réttlæti? Mitt svar er
játandi,…“
Það er full ástæða til þess að halda þessum orðum
Því miður fylgdu yfirlýsingum þingmannsins
Ögmundar til haga, þau gefa einstaka innsýn í hugarekki nánari útlistanir á því hvernig þessi fórnaratheim íslenskra vinstri manna. Hagnaður og gróði er
höfn ætti að fara fram. En hvort sem hann hefur í
eitur í þeirra beinum – jafnvel þótt samfélagið í heild
huga skattaþvinganir, ríkisvæðingu eða önnur kunnnjóti ávaxtanna í aukinni skattheimtu og velmegun.
ug verkfæri sósíalista, eru orð þingmannsins áminnSæl er sameiginleg eymd gæti allt eins verið kjörorðing um það sem koma skal ef vinstri öflin ná yfirtökið. Krakkanir í silkigöllunum þurfa því ekki að ganga
unum eftir kosningarnar í vor: Það verður gerð
að því gruflandi hvernig þeim mun reiða af í vor ef
atlaga að frjálsu framtaki í landinu.
Ögmundur og félagar hans í stjórnarandstöðunni ná
Varla ætti vera þörf á að minna á að fjármálafyrsettu marki. Þau verða fyrsta fórn vorblótsins.
irtækin og starfsmenn þeirra greiða árlega tugi
milljarða í sameiginlega sjóði. Afraksturinn af
Höfundur gefur kost á sér í 5. sæti á lista Sjálfstæðrekstri bankanna meðan þeir voru undir forsjá ríkisisflokksins í SV-kjördæmi.
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Ekkert blað?
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'LÒMUR "ALDVINSSON SEM HEFUR
KOMIÈ FERSKUR INN Å PRËFKJÎRI 3AMFYLK
INGARINNAR Å 2EYKJAVIK 0¾LINGAR HANS
ERU ¹ HUGMYNDAFR¾ÈILEGUM NËTUM
/G HANN SPYR GRUNDVALLARSPURNINGA
b4IL HVURS ER ÁG HÁR ¡G ER EKKI HÁRNA
AF ÖVÅ BARA ¡G ER EKKI HÁR AF ÖVÅ ÁG ER
SONUR *ËNS "ALDVINS ÁG ER EKKI HÁR AF
ÖVÅ ÁG ER SONUR "RYNDÅSAR 3CHRAM EÈA
SONARSONUR (ANNIBALS NÒ EÈA LITLI
FR¾NDI %LLERTS 3CHRAM MEÈFRAMBJËÈ
ANDA MÅNS HÁR ¡G ER HÁR
AF ÖVÅ MÁR MISBÕÈUR
HVERNIG RÅKISSTJËRN
HELMINGASKIPTANNA
HEFUR FARIÈ MEÈ OKKAR
SAMFÁLAG ¹ UNDANFÎRN
UM RÒMUM ¹RATUG m
SAGÈI HANN ¹
FUNDI NÕLEGA
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Ofþensla og innflytjendur

Gerum enn betur...

Til að búa til óhóflega þenslu höfum
5-2¨!.
við fórnað náttúrugæðum fyrir lítið
sem ekkert. Við erum vanbúin að taka
3AMFÁLAGSÖRËUN
á móti vinnuaflinu sem þarf, allt frá
skólakerfinu til Hagstofunnar. Og
yrirsögn í íslensku blaði fyrir tíu árum var:
heimilin og venjuleg fyrirtæki eru
„Rússneskir sjómenn kaupa stolnar Lada
vanbúin að þola verðbólgu og ofurbifreiðar“. Sendiherra þeirra spurði eðlilega
vexti ár eftir ár.
hvers vegna fréttin væri ekki um Íslendingana
Við þurfum að hafna óstöðugleikansem stælu bílunum og seldu þá. Með líkum hætti
um, sveiflunum og stjórnmálamönnhafa stjórnmálamenn snúið öllu á haus með því
um sem halda að hlutverk þeirra sé að
að fjalla um innflytjendur sem vandamál, þegar
hella áli á eldinn. Við þurfum forystu
það erum við sjálf sem erum vandamálið.
sem miðar að minni vexti en stöðugRíkisstjórnin hefur misst tökin á samfélagsum, því þegar upp er staðið skilar það
þróuninni. Hún hefur misst tökin á verð- (%,') (*®26!2
okkur meiru en sveiflurnar. Með því
bólgunni, á vaxtastiginu og á vinnuaflsþörfinni.
móti getum við líka staðið miklu betur að móttöku innHún hefur keppst við að skapa meiri þenslu en góðu
flytjenda og aðlögun Íslands að alþjóðasamfélaginu,
hófi gegnir vegna þess að þrýstingur stórfyrirtækja
án þess að valda sundrung í landinu. Stærra og meira
hefur skipt meira máli en hagsmunir almennings. Það
er ekki keppikeflið heldur stöðugra og sterkara.
eru ekki innflytjendurnir sem eru vandamálið heldur
sú staðreynd að eins og stundum áður höfum við farið
Höfundur er þingmaður Samfylkingarinnar í
of geyst. Og eins og í lífinu sjálfu er samfélaginu sígReykjavík.
andi lukka best.
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Þennan ójöfnuð þarf að laga
ur langt neðan neysluþarfa,
kerfisbundin
tekjuskerðing í ofanálag, of lág skattleysismörk og svo skattarnir
ér er sagt að ég sé
sjálfir.
Langflestir
elstur allra karla í
þeirra sem komnir eru á
prófkosningum
geraldur, eru hættir að
vallra flokkanna. Það
vinna og lifa (eða verða
kom þá að því að ég setti
að lifa) á þeim lífeyrismet í einhverju!! Jú, ég
sjóðsgreiðslum,
sem
er eldri en tvævetur og
þeir fá við 67 ára aldur.
þess sjást sennilega
Þessar greiðslur eru
merki í ytra útliti. En ég %,,%24 " 3#(2!flestar rétt fyrir neðan
er enn við fulla heilsu
eða ofan við hundrað þúsund krónog mér svellur hugur og sannleikur á mánuði. Þær eru síðan skatturinn er sá að ef ég var fær um
lagðar. Og ekki nóg með það. Með
það, rúmlega þrítugur, að setjast
því að breyta skattleysismörkuninn á þing, þá er ég helmingi færum og binda þau ekki lengur við
ari um það nú, reynslunni ríkari.
launavísitölu, hefur skattbyrði
Þó ekki væri nema af öllum misaldraðra versnað að mun. Þeir bera
tökunum sem ég hef gert um
í raun hlutfallslega, mestu skattævina!
byrðina. Tekjur þeirra, hvort heldEr ekki kominn tími til að láta á
ur bæturnar frá Tryggingastofnun
það reyna, hvort eldri borgarar
eða eftirlaunagreiðslurnar úr lífeigi fullt erindi inn á hið háa
eyrissjóðunum eru skattlagðar
Alþingi? Er ekki nauðsyn á að rödd
eins og aðrar almennar tekjur með
eldri kynslóðarinnar heyrist í
tæplega fjörutíu prósenta skatti.
sölum löggjafarsamkundunnar, sér
Þetta gerist meðan fjármagnsí lagi í ljósi þess að málefni og
tekjur (hinna efnuðu) bera tíu próhagsmunir eldri borgara hafa verið
senta skatt.
mjög í sviðsljósinu og það ekki
Í blaðagrein sem ég skrifaði
ætíð af góðu einu. Sannleikurinn er
snemma í haust, hreyfði ég þeirri
sá, að staða og málstaður hinna
hugmynd að allar greiðslur til lífeldri hefur verið fyrir borð borinn
eyrisþega,
hvort
heldur
úr
svo jaðrar við niðurlægingu.
almannatryggingakerfinu eða úr
Skortur á dvalarheimilum, óviðlífeyrissjóðum, skuli bera sama
unandi þjónusta, framfærslubæt-
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skatt og fjármagnstekjur. Hér er
um að ræða í eðli sínu sams konar
sparnað, afrakstur uppsafnaðs
fjár, sem hefur verið lagður til hliðar til elliáranna. Hvers vegna ætti
að gera greinarmun á þessum
sparnaði, eftir því hvernig til hans
er stofnað?
Þessi ábending mín vakti athygli
og ég hef tekið eftir því að sumir
frambjóðendur, meðal annars úr
mínum flokki, hafa tekið hana upp
og gert að sinni. Ég fagna því að
sjálfsögðu að þessi sjálfsagða
kjarabót fái stuðning Samfylkingarfólks, enda er hér um að ræða
jöfnuð og réttlæti í takt við hugsjónir jafnaðarmanna. Þetta er
hluti af ójöfnuðinum í landinu, sem
þarf að lagfæra og það strax við
fyrsta tækifæri. Ég hef ekki lofað
miklu, hvorki gulli né grænum
skógum, en verði mér ágengt í
prófkjörinu á laugardaginn, getið
treyst því, lesendur góðir, að þessu
skal ég lofa og þetta mun ég efna,
fái ég til þess umboð, að lífeyrir,
hvort heldur úr almannakerfinu
eða úr lífeyrissjóðum skuli bera
fjármagnsskatt, sem nú er tíu prósent. Að mínu mati er þetta stærsta
hagsmunamál eldri borgara. Ég
kalla eftir stuðningi ykkar til að
fylgja því máli í höfn.
Höfundur tekur þátt í prófkjöri
Samfylkingarinnar í Reykjavík.

Stóriðjan og verðbólguskattur
sjálfu sér hjá mörgum.
En vonandi að það verði
til þess að auka vægi í
umhverfismálum að nú
er æ ofan í æ verið að
að vakti eðlilega
benda mönnum á þær
nokkra
athygli
alvarlegu afleiðingar
þegar breska ríkissem
aðgerðarleysi
stjórnin lýsti því yfir
getur haft í þessum
að til stæði að fá Al
málum, ekki síst á efnaGore sem ráðgjafa í
haginn.
umhverfismálum, enda
Stóriðjustefna
nokkuð snjall leikur.
íslensku ríkisstjórnarUmræða um umhverfinnar hefur valdið miklismál verður einnig '²34 «,!&52
um
efnahagsog
stöðugt
fyrirferðar- '²3433/.
umhverfisvanda. Þetta blasir við
meiri í íslenskum stjórnmálum
okkur jafnvel þó að stóriðjuframsem er tvímælalaust af hinu góða.
kvæmdirnar hafi haft talsvert
Nú eru menn óðum að átta sig á
minni bein áhrif á hagkerfið en
mikilvægi málaflokksins.
búist var við.
Tenging umhverfismála við
Áhrifin fólust ekki síst í því að
efnahagslega afkomu hefur senniframkvæmdirnar höfðu mikil
lega mikið um þetta að segja – þó
áhrif á væntingar sem er lykilþað verði að teljast einkennilegt
þáttur í efnahagskerfinu.
að umhverfismálin hafi ekki vigt í
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Fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna Kárahnjúka urðu einnig aldrei að veruleika. Nú hvetur ríkisstjórnin hins
vegar til enn frekari stóriðjuframkvæmda.
Áætlaðar framkvæmdir eru
helmingi meiri að umfangi en þær
sem nú eru í gangi, en þær eru
miklu stærri en framkvæmdir síðasta áratugar.
Mistök ríkisstjórnarinnar í
efnahagsmálunum hafa fætt af
sér nýjan verðbólguskatt sem er
ein mesta skerðing á kjörum
almennings í langan tíma. Reynslan sýnir að það er ekki hægt að
treysta Sjálfstæðisflokknum fyrir
hagstjórninni og það er kominn
tími á nýja forystu í íslenskum
stjórnmálum.
Höfundur er varaformaður
Samfylkingarinnar.

og fyrirtækja um fjölskylduvænna samfélag m.a. með tilliti til
sveigjanlegri vinnutíma og orlofs.
sland hefur á undÞað er réttlætismál
anförnum
árum
fyrir alla eldri borgkomist í hóp þjóða þar
ara að þeir séu virtir
sem lífsgæði eru talin
sem einstaklingar og
mest og til þess að
því ætti að greiða
tryggja þá stöðu og
öllum sömu upphæð
gera enn betur er
frá TR óháð tekjum
mikilvægt að bæta
maka og óháð því
enn gott menntakerfi.
2!'.(%)¨52
hvort viðkomandi fær
Menntun er forsenda
2¥+(!2¨3$«44)2
greiðslur úr lífeyrisframfara og öflugs
sjóði, með öðrum
efnahagslífs
og
orðum afnema skerðingarákvæði
menntakerfið okkar er besta
í lögum og reglugerðum. Einnig
leiðin sem við höfum til þess að
er
mikilvægt
að
einfalda
veita eintaklingum jöfn tækialmannatryggingakerfið til þess
færi í lífinu óháð efnahag forað auðvelda þeim sem eiga rétt
eldra.
þar að þeir njóti þess réttar án
En menntakerfið er enn of
þess að þurfa að fara marga
rígbundið og því þarf að losa um
þrautagöngu til þess.
ramma og miðstýringu, efla
Í eldri borgurum býr bæði
sveigjanleika í skólakerfinu og
mikil þekking og ekki síður víðauka frumkvæði og gæði. Við
tæk reynsla sem samfélagið þarf
þurfum að hafa kjark til að veita
á að halda. Það er því mikilvægt
ólíkum rekstrarformum brautarað gera eldri borgurum kleift að
gengi á öllum skólastigum því
halda áfram að vinna óski þeir
það eykur samkeppni og veitir
þess án þess að eftirlaunatekjur
framsæknu skólafólki tækifæri
skerðist.
til góðra verka.
Þegar um hægist á efri árum
Samhliða uppbyggingu öflugs
þá þurfa valkostir um búsetu að
menntakerfis þarf að huga að
vera fjölbreyttir og standa til
öðrum þáttum er snerta ungt fólk
boða í heimabyggð. Það er mikilog fjölskyldur þeirra. Fæðingarvægt hverjum og einum að geta
orlofslögin eru besta jafnréttisnotið þess að eldast í því umhverfi
tækið sem við hingað til höfum
sem maður þekkir best og fá
haft en gera þarf enn betur. Það
einnig notið samhæfðrar og góðrþarf að skoða lengingu fæðingarar þjónustu og vera virtur sem
orlofs, fjölga tilboðum um heildeinstaklingur með langanir og
stæða þjónustu fyrir yngstu
þarfir.
börnin og veita jafnframt foreldrum valfrelsi þar um til þess
að báðir aðilar geti stundað sitt
Höfundur er er bæjarstjóri í
nám og byggt upp sinn starfsferMosfellsbæ og býður sig fram í 3.
il. Einnig er afar mikilvægt að
sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokkskoma á samstarfi opinberra aðila
ins í Suðvesturkjördæmi.
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Hver er sinnar
gæfu smiður, eða?
málaflokki. Tekjutenging milli grunnlífeyris
verði afnumin, skerðingarhlutfall
milli
hjóna verði aflagt, frívo segir í máltækinu.
tekjumörk
hækkuð,
Þótt máltækið sé gott
greiðslur til eftirlifog gilt þá er það ekki
andi maka verði virkar
alltaf svo að það eigi við.
í allt að tólf mánuði.
Þannig er því t.d. farið í
Ljóst er að mikil
málefnum eldri borgra
uppbygging er nauðá þessum tímum. Mér er
synleg vegna þjónustu
óskiljanlegt af hverju
við aldraða, bæði með
forystumenn
okkar
byggingu
þjónustusjálfstæðismanna hafa *«. '5..!233/.
íbúða, hjúkrunarheimekki gengið lengra í að
ila og dvalarheimila. Brýnt er að
bæta kjör og aðstæður þessa
slíkri uppbyggingu verði hraðað,
hóps.
ekki síst fjölgun hjúkrunarrýma
Við búum við einhverjar bestu
sem er mjög brýn. Aldraðir eiga
aðstæður samfélaga í heiminum.
fullan rétt á að nægt framboð sé á
Grunnþættir samfélagsins s.s.
hjúkrunarrýmum og biðlistar eftir
heilbrigðis- og menntakerfi eru
slíkri þjónustu eru okkur til
með því besta sem þekkist. Þessar
skammar.
aðstæður hafa ekki skapast af
sjálfu sér, ekki af því að við höfum
nýlega unnið í lottói eða happMér er óskiljanlegt af hverju
drætti. Nei, þær hafa skapast
forystumenn okkar sjálfstæðisvegna þess trausta grunns sem
foreldrar okkar, afar og ömmur
manna hafa ekki gengið lengra
lögðu af mikilli fórnfýsi við oft
í að bæta kjör og aðstæður
erfiðar aðstæður. Þessi vinnusama
kynslóð á nú betra skilið þegar
þessa hóps.
þjóðin er farin í svo ríkum mæli
að uppskera eftir erfiði þeirra.
Það er óþolandi að við skulum
Við verðum að búa eldri borgnánast dæma stóran hóp fólks af
urum þær aðstæður að þeir geti
vinnumarkaði vegna þeirra skerðmeð góðu móti verið sinnar gæfu
inga sem verða á framlögum til
smiðir. Það er löngu tímabært að
þeirra. Við búum við betri heilsu
tekið verði til hendinni í þessum
m.a. vegna öflugs heilbrigðiskerfmálaflokki og fráleitt að skerða
is og þar af leiðandi er vinnuævi
greiðslur almannatrygginga til
okkar alltaf að lengjast. Þau miklu
eldra fólks, vegna tekna sem það
verðmæti sem liggja í vinnukrafti
aflar sér með vinnu sinni. Við
eldri borgara fara að miklu leyti
verðum að breyta þessu strax og
forgörðum vegna þess kerfis sem
ég heiti því að taka ærlega til
við búum við. Þjóðin hefur ekki
hendinni á þessu sviði, fái ég
efni á að neyða þessa vinnusömu
aðstöðu til þess eftir prófkjör
kynslóð til þess að leggja árar í
okkar sjálfstæðismanna þann 11.
bát áður en einstaklingnum sjálfnóvember næstkomandi.
um hentar. Vinnuframlag eldri
Sjálfstæðisflokkurinn á ekki að
borgara er vannýtt auðlind sem er
eingöngu að vera fjöldahreyfing
ekki aðeins þjóðhagslega hagsem sameinar stétt með stétt heldkvæmt að nýta, heldur einnig
ur einnig kynslóð með kynslóð.
bráðnauðsynlegt.
Það er kominn tími til að farið
Höfundur sækist eftir 4. sæti í
verði að landsfundarsamþykktum
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í
Sjálfstæðiflokksins
í
þessum
Suðvesturkjördæmi.

5-2¨!.
3TAÈA ALDRAÈRA

S

(*«,!34«,!2 /' "/2¨

34544)2 +*«,!2
+052 /' 4®3+52

.ÕST¹RLEG HÒSGÎGN BÒIN TIL ÒR
REIÈHJËLUM LESTUM OG BÅLUM

"URBERRY HEFUR VERIÈ EITT
FREMSTA TÅSKUHÒS "RETLANDS Å
RÒMLEGA EINA ÎLD

(%)-),) 

4¥3+! 

&!34%)'.)2

(%)-),)

(%),3!

(²3

"®2.

.-

&%2¨)2

-!452

"¥,!2

4¥3+!

!46)..!

!,,4 ()44

"2²¨+!50

4),"/¨ /&,

3ANNKALLAÈUR ¾VINTÕRA
HEIMUR VIÈ %SJUR¾TUR

; 4¥3+! (%),3! (%)-),) =

&!'52+%2!2 &,9++*!34 !¨ %.',5- /' &«,+)

"RESKA 6OUGE FAGNAR  ¹RA
AFM¾LI UM ÖESSAR MUNDIR .ÕJA
EINTAKIÈ ER STÒTFULLT AF EFTIRMINNI
LEGUM TÅSKUVIÈBURÈUM SÅÈUSTU
ALDAR SVO ÖAÈ ER UM AÈ GERA FYRIR
UNNENDUR TÅSKUNNAR AÈ N¾LA SÁR
Å EITT EINTAK
6ARASALVI OG FRUNSUKREM ERU AÈ
VERÈA NAUÈSYNLEGAR VÎRUR Å K¹PU
VASANN ÖESSA DAGANA 0RËFIÈ LÅKA
AÈ NUDDA VARIRNAR MEÈ ÖVOTTA
POKA EÈA HANDKL¾ÈI EFTIR BAÈ TIL
AÈ FJARL¾GJA FLAGNAÈA HÒÈ
)KEA AFGREIÈIR NÕJAR ELDHÒS
INNRÁTTINGAR INN ¹ HEIMILI ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ALLT FRAM
TIL  DESEMBER (¾GT ER AÈ
SKIPULEGGJA ELDHÒSIÈ ¹ WWW
IKEAIS MEÈ )KEA (OME 0LANNER
OG SENDA SVO TEIKNINGUNA ¹
ELDHUS IKEAIS TIL AÈ F¹ VERÈHUG
MYND EÈA AÈSTOÈ VIÈ HÎNNUN

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

3ËLARUPPR¹S (¹DEGI 3ËLARLAG
2EYKJAVÅK



!KUREYRI



(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

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

'UÈBJÎRG L¾RÈI VIÈ HANDAVINNUKENNARASKËLANN Å +AUPMANNAHÎFN OG ÒTSKRIFAÈIST ÖAÈAN Å FYRRA

-9.$")2+)2

Leggur mikið upp
úr handverkinu
Guðbjörg Reykjalín hannar og selur
fatnað undir merkinu greykjalin.
Nýlega opnaði hún, ásamt sex öðrum
hönnuðum, skemmtilega verslun í miðborg Kaupmannahafnar.
Verslunin Møgtøj lætur lítið fyrir sér fara
þar sem hún kúrir í kjallara á Linnésgade 35
í Kaupmannahöfn. Þegar inn er komið opnast skemmtilegur heimur. Fallegar flíkur
hanga á slám og ótal skemmtilegir hlutir
gleðja augað. Við vegginn standa saumavélar í röðum og gefa til kynna að hér er ekki
aðeins selt – hér er skapað.
Guðbjörg Reykjalín er að sníða buxur
þegar blaðamann og ljósmyndara ber að
garði. „Þetta er ekki bara búð heldur er
þetta líka vinnustofan okkar,“ útskýrir hún

og bætir því við að allt sem selt er í búðinni
sé unnið á staðnum. „Við höfum viljandi ekki
tekið inn vörur frá öðrum hönnuðum. Við
viljum að búðin sýni það sem verður til
hérna.“
Guðbjörg er alin upp á Akureyri en hefur
búið í Danmörku frá 12 ára aldri. Hún lærði
við handavinnukennaraskólann í Kaupmannahöfn og útskrifaðist þaðan fyrir rúmu
ári síðan. „Þetta er rosalega góður skóli því
þarna er lögð jöfn áhersla á hönnunina og
handverkið. Ég legg sjálf mikið upp úr handverkinu, það er ekki nóg að geta hannað fallega hluti heldur þarf maður líka að átta sig
á hvernig á að gera þá,“ segir Guðbjörg.
FRAMHALD ¹ VIÈTALINU VIÈ 'UÈBJÎRGU ER ¹ SÅÈU  ÖAR SEM
EINNIG ER H¾GT AÈ SKOÈA NOKKRAR AF ÖEIM FLÅKUM SEM HÒN
HEFUR HANNAÈ

*ËLIN ERU KOMIN VIÈ %SJU
R¾TUR ÖË ÖAU L¹TI EKKI ¹
SÁR KR¾LA Å MANNABYGGÈ
UM UM NOKKURT SKEIÈ
ENN
 B¾NUM 6ALL¹ ¹
+JALARNESI ER AÈ FINNA
FR¹B¾RAN JËLAMARKAÈ
SEM ER OPINN FR¹  TIL 
FR¹ M¹NUDEGI TIL FIMMTU
DAGS 6IÈ H¾FI ER AÈ HAFA
JËLAMARKAÈ VIÈ %SJUR¾TUR
ENDA ERU JËLASVEINARN
IR 'RÕLA OG ,EPPALÒÈI
¹N VAFA KOMIN ¹ FULLT Å
SÅNUM JËLAUNDIRBÒNINGI
*ËLAMARKAÈURINN ER HINN
GL¾SILEGASTI ¶ANGAÈ
GETA FAGURKERAR BRUNAÈ
EFTIR VINNU EÈA KVÎLD
MAT ENDA UM AÈ GERA
AÈ BRJËTA UPP RÒTÅNUNA
OG SKELLA SÁR Å H¹LFTÅMA
BÅLTÒR ÒT FYRIR B¾INN TIL
AÈ UPPLIFA FEGURÈ SEM
AUÈGAR ANDANN
¥ 5NDIR %SJUNNI ER JËLA¾VINTÕRIÈ ENGU LÅKT
*ËLAMARKAÈURINN ER
HALDINN Å %NGLUM OG
FËLKI EN SVO KALLAST bORMURINNm ¹ BAK VIÈ 6ALL¹ %IGANDI OG MARK
AÈSSTÕRA ER (JÎRDÅS 'ISSURARDËTTIR SEM LÎNGU ER ORÈIN ÖEKKT FYRIR
GËÈAN OG VANDAÈAN SMEKK SINN OG ÒRVALIÈ ¹ MARKAÈNUM ER AFAR
FJÎLBREYTT ¶AR ER AÈ FINNA MEÈAL ANNARS JËLASKRAUT BORÈBÒNAÈ
MYNDARAMMA LAMPA PÒÈA OG MARGT MARGT FLEIRA ¹ GËÈU VERÈI
.¹NAR VERÈUR FJALLAÈ UM JËLAMARKAÈINN Å %NGLUM OG FËLKI Å SÁRBLAÈI
UM HÒS OG HEIMILI ¹ LAUGARDAGINN

6ORÎNN 
)NNRITUN NÕNEMA ¹ VORÎNN
 STENDUR YÙR
5MSËKNUM UM SKËLAVIST Å DAGSKËLA &"
SKAL SKILA ¹ SKRIFSTOFU SKËLANS Å SÅÈASTA LAGI
FÎSTUDAGINN  NËVEMBER NK 3KRIFSTOFA
SKËLANS ER OPIN FR¹ KL  p 
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS WWWFBIS
&JÎLBRAUTASKËLINN Å "REIÈHOLTI !USTURBERGI   2EYKJAVÅK
3ÅMI   FAX   VEFPËSTUR FB FBIS

;
Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

NÝTT!!

Plokkari með ljósi

=

(¹IR SOKKAR ERU GËÈIR FYRIR VETURINN ¶EIR MEGA VERA UTAN YFIR
SOKKABUXUNUM UNDIR KJËLNUM OG PILSUNUM

Greykjalín í Kaupmannahöfn
Áframhald á viðtali á forsíðunni við Guðbjörgu
Reykjalín.

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

Nýtt á Íslandi! NO STRESS

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

Hönnuðirnir á bak við Møgtøj kynntust í skólanum og
ákváðu að stofna saman verslun eftir útskrift. „Við
erum sjö saman, Jóhanna Guðleif Jóhannesdóttir,
fimm danskar stelpur og svo ég. Strax eftir útskrift
fórum við að leita að húsnæði og duttum fljótlega
niður á þetta,“ segir Guðbjörg og bætir því við að það
sé heilmikil vinna að opna verslun. „Okkur hefur
gengið vel og viðbrögðin hafa verið mjög góð en það
tekur sinn tíma að koma sér á
kortið. Það er líka alltaf
erfitt að keppa við ódýru
verslanirnar.
Fólk
kemur alveg hingað inn, lítur á
merkimiðana og
segir að þetta
sé miklu dýrara
en
í
H&M. Það
er auðvitað satt en
hérna
ertu
líka að
fá allt
annað
fyrir
peningana.
&ALLEGUR JAKKI
FYRIR VETURINN
Hver flík

¥ HÎNNUN SINNI S¾KIR 'UÈBJÎRG MEÈAL ANNARS INNBL¹STUR Å
SIRKUS OG ÖAÈ SKRAUTLEGA LÅF SEM ÖAR ER AÈ FINNA &ATNAÈURINN ER
LITRÅKUR OG FJÎRLEGUR
-9.$")2+)2

3KEMMTILEGAR
HNÁBUXUR

er aðeins til í örfáum eintökum og
það er lögð mikil sál í hana.“
Guðbjörg segir að það sé alltaf
gaman þegar fólk kemur við í búðinni og að sjálfsögðu hvetur hún
Íslendinga sem leið eiga um
Kaupmannahöfn til að kíkja
inn. „Það er í rauninni styttra
að koma til okkar heldur en
að fara á Strikið því við
erum svo miðsvæðis. Við
erum hérna rétt við Nørreport lestarstöðina
og það er tilvalið að
byrja verslunarferðina hér.“
Nánir upplýsingar um verslunina og
hönnun Guðbjargar
má nálgast á heimasíðunni: www.moegtoej.dk.

¶AÈ ER EKKI AMALEGT AÈ GANGA
Å N¾RBUXUM MEÈ MERKINU
GREYKJALIN ¹ BOSSANUM

THORGUNNUR FRETTABLADIDIS

CELLULAR INTERVENTION
Það er aldr
ei of seint...
la prairie kynnir tvær öflugar
nýjungar sem vinna örugglega
gegn öldrun húðarinnar

Slöngu- og strútsleður vinsæl vara
Leðurvöruverslun frá Mulberry
verður í fyrsta sinn opnuð í
Bandaríkjunum.

Velkomin á kynningu í dag fimmtud.
og á morgun föstud. 10. nóv. kl. 13-17

Bjóðum 10% kynningar
afslátt og kaupauka.

Smáralind • Sími 554 4396

Leðurvörur frá Mulberry eru
þegar seldar í verslunum víða um
heim, en þetta er í fyrsta sinn sem
sérstök Mulberry-verslun verður
opnuð í Bandaríkjunum.
Fyrsta verslunin verður opnuð
í West Village í New York, en
skammt er þess að bíða að verslanir verði opnaðar í Los Angeles
og Atlantic City.
Ákvörðun var tekin um að opna
nýju verslanirnar vegna þeirrar
gríðarlegu eftirsóknar sem hefur

verið í vörur frá Mulberry að undanförnu. Njóta vörurnar óhemju
mikilla vinsælda á Bretlandseyjum, þar sem þær hafa rokselst í
verslunum Bergdorf og Barneys.
Hlýtur það að teljast nokkurt fagnaðarefni fyrir eigendur keðjunnar, þar sem ekki er lengra síðan en
árið 2000 að fyrirtækið var á
barmi gjaldþrots.
Auk þess sem helstu leðurvörur
Mulberry verða á boðstólum í nýju
búðunum gefst viðskiptavinum það
einstaka tækifæri að velja sjálfir
liti og efni. Til gamans má geta
þess að leður unnið úr kyrkislönguog strútsskinni hefur verið afar
eftirsótt í Bretlandi.
- rve
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²R H¹BORG TÅSKUNNAR
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6IKTOR OG 2OLF BJËÈA TIL
BRÒÈKAUPS
Hjá H & M er að verða hefð að
bjóða upp á tískulínu í nóvember
sem hönnuð er af frægum tískuhönnuðum og í dag kemur í búðir
tískulína eftir unga hönnuði, Viktor og Rolf. Tímasetningin kemur
kannski til vegna þess að nóvember er rólegur mánuður í verslunargeiranum. H & M lætur reyndar
ekki að sér hæða í tískubransanum, opnaði fyrr á árinu fyrstu
búðina í frönskumælandi Kanada
og Kuwait. Í Frakklandi er áætlað
að opna búð árið 2008 á ChampsElysée-breiðgötunni, þeirri fallegustu í heimi að sögn Frakka.
Fyrir tveimur árum ætlaði allt
um koll að keyra í búðum H & M
víða um veröld þegar verslunarkeðjan sænska tók höndum saman
við hönnuð Chanel, Karl Lagerfeld
sem hannaði fatalínu sem svo
sannarlega sló í gegn. Biðraðir
mynduðust fyrir utan búðirnar og
lá við slagsmálum innandyra. Í
fyrra var það svo Paulsdóttir bítils, Stella McCartney, sem var
fengin til liðs við H & M og það var
eins og við manninn mælt, fyrsta
sending seldist eins heitar lummur.
Þetta árið fer H & M aðeins
aðra leið með því að velja hönnuðadúó, Hollendingana Viktor og
Rolf. Þeir eru frá samnefndu
tískuhúsi sem reyndar er meðal
þeirra allra vinsælustu í tískuheiminum í dag. Þeir lýsa stefnumóti sínu við sænsku keðjuna eins
og brúðkaupi. Brúðkaupi lúxuss
og fjöldaframleiðslu sem svo

endar auðvitað með skilnaði. Það
var einmitt þess vegna sem tískulína þeirra fyrir H & M var kynnt í
Los Angeles, í borg skyndibrúðkaupa og landi hjónaskilnaða.
H & M tekur að þessu sinni
meiri áhættu en áður með vali
sínu á hönnuðum þar sem Viktor
og Rolf eru ekki eins þekktir
meðal almennings og McCartney
og Lagerfeld en um leið er valið
áhugaverðara og frumlegra. Viktor og Rolf hafa hannað skemmtlega tískulínu bæði fyrir konur og
karla. Þar er að finna allt sem
nauðsynlega þarf í fataskápinn,
„trench-coat“ sem kostar ekki
nema 150 evrur (13.800 íslenskar),
litla svarta kjólinn, tíglapeysur á
herra og síðkjóla. Á tískusýningunni var brúðarkjóll sýndur í lokin
og fyrirsætan fleygði brúðarvendinum til áhorfenda. Allt til þess að
undirstrika þetta sérstæða brúðkaup milli H & M og Viktors og
Rolf. Sviðið var eins og risastór
brúðarterta
og
hönnuðurnir
klæddir eins og stytturnar á tertunni með fyrirsætuna á milli sín.
Þannig var snúið út úr hefðum
eins og vani er á tískusýningum H
& M.
Þegar ykkur berast þessar
línur í hendur eru viðskiptavinir
H & M að búa sig undir að berjast
hver við annan til að ná sér í eins
og eina flík frá Viktori og Rolf,
sumir hafa jafnvel tekið sér frí úr
vinnu fyrir hádegið til þess að
missa ekki af neinu.
BERGTHORBJARNASON WANADOOFR

Maternity

2APPARINN  #ENT ER ALLSENDIS ËHR¾DDUR VIÈ AÈ HAFA KEÈJUR UM H¹LS STUNDUM SVO
MARGAR AÈ GRUNUR VAKNAR UM AÈ -R 4 SÁ EIN FYRIRMYNDA HANS

Karlmannaskart
komið til að vera
Skartgripir fyrir karla hafa verið áberandi að undanförnu og
virðast ætla að festa sig í sessi
sem tískuvara.
Skartgripir ætlaðir körlum hafa
mælst misjafnlega fyrir um árin.
Tónlistarmennirnir Jimi Hendrix
og Jim Morrison voru ófeimnir
við að bera skartgripi, svo sem
hálsólar, á sjöunda áratugnum og í
dag er algengt að sjá fótboltamenn
eins og David Beckham og rappara á borð við Eminiem og 50 Cent
með eyrnalokka og gullkeðjur.
Svo virðist sem karlmannaskartgripir séu ekki á undanhaldi,
heldur þvert á móti bendir ýmislegt til að þetta tískufyrirbrigði sé
að ná meiri útbreiðslu en nokkru
sinni fyrr.
Tískuhönnuðurinn
Thom

Brown lýsti því til dæmis nýlega
yfir að hann hygðist hanna ermahnappa, hringa og úr fyrir fyrirtækið Harry Winston. Á Parísartískusýningu
í
október
síðastliðnum gaf Pharrell Williams síðan upp vísbendingar varðandi nýja skartgripalínu karla og
sagði hana eiga lítið sameiginlegt
með hiphop-tískunni sem öllu
tröllríður.
Skartgripir ætlaðir körlum
seljast eins og heitar lummur um
þessar mundir. Starfsmenn tískuverslunarinnar Odin í New York
hafa varla undan við að selja hálsfestar eftir hönnuðinn Tom Binn,
svo dæmi sé tekið. Það skal því
engan undra að tískuhönnuðir
skuli elta skottið á þessu tísku.
Allir vilja hamra járnið á meðan
það er heitt.
RVE

Fyrir verðandi og
nýbakaðar mæður.

• Neðanþvottaklútar fyrir þrútin og
viðkvæm svæði
• Olíugel, eykur teygjanleika húðarinnar
og er tilvalið til að nudda uppúr
• Næringarkrem sem eykur teygjanleika
húðarinnar
•Fótakrem sem léttir á þrútnum fótum

Fæst aðeins í verslunum Lyf og heilsu og Árbæjarapóteki
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0ANTAÈU
JËLAMYNDATÎKUNA
TÅMANLEGA

:ARA
 KR

Hlýjar
sokkabuxu
fyrir vet
-9.$

(AFNARÙRÈI S  
WWW LJOSMYNDIS
:ARA  KR

Frábært úrval
af leður- og
loðskinnsjökkum
og kápum.

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

Bjartir

Nóvemberdagar

(AGKAUP
 KR

Yfirhafnir
á yngri börnin

:ARA
 KR

Auðvelt ætti að vera að finna fallegar yfirhafnir á
yngstu börnin fyrir veturinn því úrvalið er mikið.
Í flestum verslunum sem selja barnaföt er mikið
úrval af fallegum yfirhöfnum á litlu börnin. Litríkar barnaúlpur eru alltaf vinsælar en einnig er
hægt að fá fínni yfirhafnir eins og kápur, pelsa,
jakka og frakka á allt niður í eins til tveggja ára
börn.
Þegar yfirhafnir eru keyptar á yngri börnin er
samt alltaf mikilvægt að athuga að þær séu hlýjar og þægilegar því ekki er nóg að börnin
séu sæt og krúttleg í flíkunum ef þær
halda ekki á þeim hita.
EÎ

(AGKAUP
 KR

$U PAREIL
AU MEME
 KR

$U PAREIL
AU MEME
 KR

20% afsláttur

:ARA
 KR

$U PAREIL
AU MEME
 KR

(AGKAUP
 KR

(AGKAUP
 KR

-ONSOON
 KR
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Koss á milli karla vekur eftirtekt
Ný ayglýsingaherferð frá Marc
Jakobs vekur athygli fyrir opinskáa framsetnigu á ástarlífi
tveggja karla
Það hefur löngum mátt greina
hommaerótíska undirtóna í auglýsingargerð, eins og þykir sannast í tilviki auglýsinga frá Malboro, þar sem svitinn drýpur af
vöðvastæltum Malboro-manninum.
Í nýjum auglýsingum fyrirtækisins Marc Jacobs er hins vegar
hvergi dregið undan þar sem tveir
karlar sjást kyssast ástríðufullum
kossi.
Ljósmyndarinn Juergen Teller
tók myndirnar og vill með þeim

sýna einlægt augnablik í lífi
tveggja ástfanginna einstaklinga,
sem leiknir eru af raunverulegu
pari. Teller segir slíka nálgun óalgenga í iðnaði sem leggi ofuráherslu á staðalímyndir homma,
yfirleitt með kynferðislegum skírskotunum.
Forseti Marc Jacobs, Robert
Duffy, lét hafa eftir sér að auglýsingarnar væru liður í jákvæðri
ímyndarsköpun fyrirtækisins og
telur þær lýsa eðlilegu fjölskyldulífi.
Myndirnar hafa að vonum
vakið töluverða athygli en þær
hafa meðal annars birst í franska
tímaritinu Purple. Hægt er að sjá
þær inni á vesíðunni www.purple.
fr.
-rve

¶AÈ F¾RIST SÅFELLT Å AUKANA AÈ DREGIN SÁ UPP OPINSK¹ MYND AF SAMLÅFI SAMKYNHNEIGÈRA
EINS OG S¹ST Å KVIKMYNDINNI "ROKEBACK -OUNTAIN  

NINE WEST

Ný sending!

25% afsláttur af öllum

stígvélum 9.-12. nóvember

Shoestudio | Kringlunni | sími: 517 3190

| www.shoestudiogroup.com
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GELNEGLUR
HANDSNYRTING
FÓTSNYRTING
VAXMERÐFERÐIR
ANDLITSBÖÐ
LITUN OG PLOKKUN
HÚÐSLÍPUN
SÝRUMERÐFERÐIR
FÖRÐUN
TÁSUNEGLUR
GJAFABRÉF

$ÎKKBL¹R ÖUNNUR
ULLARBOLUR GËÈUR Å
STÅL VIÈ GAMMËSÅUR
FR¹ 0OLARN / PYRET
KR 
#INTAMANI ULLARBOL
UR FR¹B¾R Å SKËLANN Å
VETUR KR 
¶¾GILEGAR
SVARTAR ÖUNNAR
FLÅSBUXUR EINAR
SÁR EÈA UNDIR
ÒTIGALLANN FR¹
. KR 

'ËÈAR GAMALDAGS ULLARN¾R
SKYRTUR FR¹ (AGKAUP SEM ALLTAF
STANDA FYRIR SÅNU KR 

2AUÈ PEYSA ÒR
ULLARFROTTE FR¹ ²TILÅFI
MEÈ RENNIL¹S Å H¹LS
M¹LINU F¾ST Å FLEIRI
LITUM

Laugavegi 66
Símapantanir: 552 2460

25%
tur

afslát

¶UNN FLÅSPEYSA FR¹
. Ö¾GILEG UNDIR
ÒTIGALLANN KR 

*

Sept. 2006

Kuldaboli
er mættur

Nicorette Fruitmint
Nýtt bragð
sem kemur á óvart
Nicorette nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð þegar reykingum er hætt eða þegar dregið er úr
reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávallt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðli. Skammtar eru
einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt, hvort hætta á reykingum eða draga úr þeim. Því ber að
kynna sér upplýsingar um notkun í fylgiseðli. Í fylgiseðlinum eru upplýsingar um: verkun og notkun,
varúðarreglur, mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að lesa áður en lyfin eru notuð, hugsanlegar
aukaverkanir og aðrar upplýsingar. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um
lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall,
óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarleg hjartsláttarglöp eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette
nikótínlyf. Börn yngri en 15 ára, þungaðar konur og konur með barn á brjósti eiga ekki að nota Nicorette
nikótínlyf nema að ráði læknis. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.
Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
Handhafi markaðsleyfis: Pfizer ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatúni 2, Garðabæ. www.nicorette.is

(LÕJAR ÒTVÅÈAR FLÅSBUX
UR ¹ FLOTTA KRAKKA FR¹
. KR 

Það er gaman að leika sér úti á
veturna og sérstaklega þegar
fer að snjóa. Kuldaboli er nú
kominn í sína árlegu heimsókn og
því kominn tími til að pakka sér
inn í mjúka ull undir útigallann.

'AMMËSÅUR ÒR
ULLARFROTTÁ FR¹
²TILÅFI TILVALDAR Å
SKAUTAFERÈINA

*Tilboðsverð 2006

5LLARGAMMËSÅUR Å MATRËSASTÅL
FR¹ 0OLARN / 0YRET KR 

Við erum 11 ára

¶UNNUR RAUÈUR
ULLARBOLUR FR¹ 0OLARN
/ 0YRET KR 

20% afsláttur
6.-12. nóvember
Brjóstahaldarar
verð áður 3299,- nú 2639.stærðir: 32A - 40F

Boxer

#INTAMANI ULLAR
GAMMËSÅUR FR¹
²TILÅFI KR 

verð áður 1299.- nú 1039.stærðir: 8 - 48

'R¹AR ÖUNNAR
ULLARUNDIRBUXUR FR¹
. KR 
2ÎNDËTTUR RÒLLUKRAGABOLUR ÒR
ÖUNNRI ULL 4ILVALINN ¹ SKÅÈIN
Å VETUR FR¹ 0OLARN / 0YRET KR


'ËÈIR ULLARSOKKAR
SEM SVÅKJA ENGAN
FR¹ . KR 

Kringlunni s. 533 4555

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

&R¹B¾RIR VARMASOKK
AR FR¹ ²TILÅFI KR 

2ÎNDËTTIR VARMASOKKAR
FR¹ 0OLARN / 0YRET KR
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Stussy lifir góðu lífi
Þó að vinsældir Stussy hafi risið hæst
á tíunda áratugnum er það klassískt
fatamerki.

tapa sér við að kaupa Stussy boli og
buxur. Þó bar mest á þessu hjá fólki
sem stundaði dansleiki í flugskýlum
og hjá hjólabrettafólki. Þú varst
eiginlega ekkert án
þess að eiga einn
Götutískan í Reykjavík í byrjStussy bol.
un í tíunda áratugarins var
Á þeim tíma
vægast sagt mjög spes.
var lítil búð í ÞingSumir myndu segja að hún
holtsstræti
sem
hefði verið bara hræðileg,
hét Undirgöngin
sumir segðu að hún hefði
sem seldi föt með
verið æðisleg og að hún
Stussy-merkinu
muni snúa aftur ef það er
og eftir að sú búð lokaði tók
ekki þegar búið að gerast.
X-tra búðin á LaugaveginEn það sem flestir muna
um við og seldi Stussy varneftir frá götutískunni frá
ing í bílförmum. Seinna
þeim tíma er eitt „lítið“ fata3TUSSY T¹KNIÈ SEM MARGIR
meir tók NTC-veldið við og
merki sem heitir Stussy.
¾TTU AÈ KANNAST VIÈ
byrjaði Smash-búðin að selja
Stussy-tískan
hófst
í
merkið sem það gerir enn þann dag í dag.
kringum 1992 og brátt voru allir farnir að

BÒÈARMIKILL KJËLL EN VARLA BRÒÈARKJËLL
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

Hvítir
draumar
Hvítt en ekki svo saklaust.
Á tískusýningu fatahönnuðarins
Fataima Lopes sem haldin var í
Porto í Portúgal í lok október
sveif hvítur andi yfir vötnum.
Hvít sundföt, hvítir sloppar og
ábúðarmiklir kjólar, sem voru þó
alls ekki í brúðarkjólastíl. Rúsínan í pylsuendanum var síðan fjölbreytt og fallegt höfuðskraut, og
að sjálfsögðu ljómandi bjart og
hvítt.

(ÒN T¾KI SIG VEL ÒT ¹ STRÎNDINNI ¹
(AWAII

(VER SEGIR AÈ HVÅTT GETI EKKI VERIÈ KYN
ÖOKKAFULLT

Sagan á bak við
Stussy-merkið
er
svolítið skemmtileg. Aðalmaðurinn
á bak við merkið
er Sean Stussy
sem árið 1980
var undir miklu
áhrifum
frá
reggítónlist og
hjólabrettum.
Hann byrjaði að
búa til boli og
&LOTTAR 3TUSSY STUTTBUXUR
seldi þá til brim'ËÈAR FYRIR SUMARIÈ
brettamanna á
Laguna Beach í
Kaliforníu. Bolirnir seldust það vel að Sean
opnaði búð í LA.
Stussy-veldið óx með árunum og loks var
Sean búinn að opna útibú í London, New

3ÅGILDIR 3TUSSY BOLIR MEÈ HAUSKÒPU

York og Japan. Maðurinn sem byrjaði á því
að hanna boli fyrir brimbrettafólk var kominn með heila línu af skóm, pilsum, jökkum
og skyrtum sem seldust í búðum um heim
allan og farinn að græða vel á þessu öllu
saman. Stussy var orðið eitt af virtustu og
flottustu fatamerkjunum á götunni.
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Stuttir kjólar, kápur og töskur

Hlýir dagar

í Tvö líf

Mið season útsala
í Tvö líf 9-11. nóvember.
Verslunin býður15% afslátt af öllum
buxum úr haust- og vetrarlínunni.

20% afsláttur af völdum peysum

Burberry hefur verið eitt
fremsta tískuhús Bretlands í
rúmlega eina öld.
Það eru ekki bara Karl Bretaprins
og móðir hans, sem í gegnum tíðina hafa kunnað að meta Burberry.
Í dag er þetta merki þekkt á
alþjóðavísu og alls konar fólk elskar Burberry. Fyrir nokkrum árum
tóku fótboltabullur upp á því að
ganga með derhúfur með hinu
alþekkta köflótta mynstri sem
kemur frá Burberry og það varð
til þess að tískuhúsið hætti að
framleiða slíkar húfur til að fjarlægja sig frá því að tengja nafn
sitt þeim leiða hópi. Ekki tók þá
betra við þegar hinir svonefndu
„chavs“ tóku merkið upp á sína
arma, en „chavs“ er slanguryrði á
Bretlandseyjum yfir fólk sem er
einstaklega
efnishyggjusinnað,
gengur með gull og glingur og

RJ\Àrhöfnum.
Nú er rétti tíminn að klæða bumbuna vel!
Nýtt kortatímabil

Holtasmári 1• sími 571 8500 • www.tvolif.is
Opið 11-18 alla virka daga og 11-16 á laugardögum

Stígvéladagar
25% afsláttur af öllum
dömustígvélum dagana
9-11 nóvember.

Nýtt kortatímabil

Frábært úrval

Firði Hafnarﬁrði • Sími 555-4420

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

"URBERRY ,ONDON ER NÕJASTI ILMURINN
FR¹ "URBERRY EN HANN VAR SETTUR ¹
MARKAÈ Å TILEFNI AF  ¹RA AFM¾LI "UR
BERRY )LMURINN ER KLASSÅSKUR HLÕLEGUR
OG ¹KAFLEGA DÎMULEGUR

hlustar mikið á rapptónlist.
Burberry gekk svo langt
að kenna þessum þjóðfélagshópi um dræma sölu
árið 2004, en síðan þá
hefur Burberry verið með
átak í gangi til að losna
undan þeirri ímynd og ná
aftur til síns gamla viðskiptavinahóps. Þetta hefur þeim
tekist með góðum árangri
því nú hafa gömlu viðskiptavinirnir
snúið
aftur til Burberry
auk annarra sem
kunna gott að
meta. Og það
er
kannski
ekki furða, því
flíkurnar eru
hver annarri
fallegri. Myndirnar tala sínu
máli.
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Nýtt frá Kanebo

Spáin er frekar óljós

haldsefni sem afmá fínar línur og
Nú er kominn á markað nýr farði
gefa húðinni fallegt yfirborð.
frá Kanebo í Sensai Cellular PerCream Finish-farðinn er fljótformance-línunni. Þær sem til
andi og mjög auðveldur í notkun.
þekkja vita að Kanebo hefur tekist
Líkt og púðurfarðinn, hylur hann
sérlega vel upp með andlitsfarða
mjög vel en inniheldur líka efni
og þessi nýja lína
er
sem sporna við öldrunareinengin undanteknkennum á húðinni.
ing frá þeirri
Brightening Base-kremreglu. Um er að
ið á að bera á húðina áður
ræða púðurfarða,
en farði er settur á.
fljótandi farða og
Þessi grunnur er tilkrem sem á að
valinn fyrir þroskbera á húðina áður
aða húð þar sem
en farðinn er setthann
veitir
ur yfir.
henni
aukinn
Total
Finishljóma,
jafnar
púðurfarðinn er með
litarháttinn
og
sérlega mjúkri og &R¹B¾R ÖRENNA FR¹ +ANEBO
sléttir
yfirborð
léttri áferð. Í honum SEM STYRKIR OG N¾RIR HÒÈINA
húðarinnar í einni
eru rakagefandi og OG GEFUR HENNI FALLEGA ¹FERÈ
svipan.
uppbyggjandi
inni-

Komdu og kíktu á úrvalið

3.410 kr.
Freyja, regnjakki

1.700 kr.

Wondercup fyrir karla
Ástralskt fyrirtæki hefur hannað svokallaðar wondercupnærbuxur fyrir karla sem láta
innihaldið líta út fyrir að vera
stærra en það í rauninni er.
Nýju nærbuxurnar koma ekki með
ísaumuðum púðum heldur lyfta einfaldlega og aðskilja karlmannsdjásnin svo þau virðast meiri að vexti.
Nærbuxnalínan var sett á
markaðinn í Bandaríkjunum og
Evrópu um mitt árið og vakti töluverða athygli.
Slagorð herferðarinnar hljómar í lauslegri þýðingu eitthvað á
þá leið að nýja wondercup-tæknin
sé notuð til að vekja eftirtekt og að
nærbuxurnar muni láta viðkomandi aðila líða eins og hann sé töluvert betur vaxinn niður.
Wondercup-nærbuxurnar eru
þegar fáanlegar í nokkrum af
stærstu fataverslunum veraldar

1.010 kr.
Regnvettlingar

505 kr.
66°Norður/nov06

12.590 kr.
Kjölur, kuldaúlpa

6.295 kr.

Faxafeni 12, Reykjavík• Glerárgötu 32, Akureyri. Opið 9-18 virka daga og 10-16 laugardaga.

' STRENGIR FYRIR KARLA FENGU EKKI GËÈAR
UNDIRTEKTIR EN SVO VIRÈIST SEM WONDER
CUP N¾RBUXURNAR SÁU ¹ GËÈRI LEIÈ MEÈ
AÈ SL¹ Å GEGN

og dreift til yfir sjötíu landa í
gegnum veraldarvefinn þannig að
lítið mál ætti að verða sér úti um
eintak.
RVE

;

*ËLASKRAUTIÈ VERÈUR TEKIÈ UPP ÒR KÎSSUNUM INNAN SKAMMS 3NIÈUGT
ER AÈ SETJA NOKKRA AF DAGLEGU SKRAUTMUNUNUM Å JËLASKRAUTSKASSANN OG
GEYMA YFIR H¹TÅÈARNAR ¶¹ VERÈUR MEIRA PL¹SS FYRIR JËLASKRAUTIÈ

(OLUSTEINAR SKÒLPTÒRAR EFTIR (ÎLLU SGEIRSDËTTUR

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

=

+ERAMIKKRUKKA MEÈ LOKI EFTIR SLAUGU
(ÎSKULDSDËTTUR

Með sterk tengsl
við listina
Þegar gjöf vantar handa góðum vini eða
einhvern valinn hlut til að prýða heimilið er
upplagt að koma við í Safnbúð Listasafns
Íslands við Fríkirkjuveg.
Skúlptúrar, trémunir, skart og glervörur er
meðal þess sem er á boðstólum í Safnbúð Listasafnsins. Þar er úrval íslenskra listmuna ásamt
listrænni erlendri gjafavöru sem komin er úr
stórsöfnum erlendis, meðal annars söfnunum
Metropolitan og Modern Art í New York sem
merkja sínar vörur með MET og MoMA. Munirnir kosta allt frá 2 þúsund upp í 100 þúsund.
Verslunarstjórinn Margrét Sveinbergsdóttir kveðst reyna
að tengja vörurnar við sýningar í safninu eftir því sem kostur sé.
Þótt Safnbúðin sé aðeins fjögurra ára þá kemur í ljós
þegar farið er að spjalla við Margréti að hún hefur lengri
reynslu í rekstri slíkrar verslunar. „Ég bjó lengi í Kanada og
var verslunarstjóri í safnbúð þar þannig að ég kynntist safnbúðageiranum og kom með þessi tengsl með mér,“ segir hún
brosandi og útskýrir að erlendu vörurnar séu sérhannaðar fyrir
söfn. „Hlutirnir þurfa að hafa hönnunargildi og einhver tengsl við
listina,“ segir hún að lokum.
GG

Hágæða ræstivörur
fyrir nútíma ræstingu

6OLGUR 3IGRÒNAR %INARS
DËTTUR Å "ERGVÅK

3TËRT ULLARSJAL
FR¹ -%4 +OSTAR


3TËR KERAMIKSK¹L EFTIR
SLAUGU (ÎSKULDSDËTTUR

4EINASK¹L FYRIR
¹VEXTI EÈA ANNAÈ
+EMUR FR¹ -O-!

2EGNHLÅF OG TASKA Å STÅL FR¹ -%4 2EGNHLÅF
IN KOSTAR  OG TASKAN  KR
+LUKKA FR¹ -O-A
MEÈ SÅGILDRI HÎNNUN
3EGULL INNAN VIÈ SKÅF
UNA DREGUR KÒLU SEM
KEMUR Å STAÈ LITLA
VÅSIS +OSTAR 

$AGATAL FR¹ -%4
!NNAR PINNINN
FYRIR M¹NUÈINA OG
HINN FYRIR DAGANA
&LOTT ¹ BORÈI

Húsasmiðjan - Byko - Fjarðarkaup - Brimnes - Nesbakki - Skipavík Litabúðin - SR bygingavörur - Byggt og búið - Litaver - Rými - Núpur Áfangar Keﬂavík - Pottar og prik (Daggir) Akureyri - Takk hreinlæti
Heilsöludreiﬁng: Ræstivörur ehf - Stangarhyl 4 110 Reykjavík - Sími 567 4142 - www.raestivorur.is

&R¹ -%4 ERU EFTIRLÅKINGAR AF SÎGULEGUM SKËM
SEM FLESTIR VORU FRAMLEIDDIR HJ¹ $IOR #A  CM
LANGIR 3KEMMTILEGT JËLASKRAUT
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STARS¾TI

3KEMMTILEGT SËFABORÈ

Hjólastólar og borð
Húsgögn úr reiðhjólum, lestum
og bílum.
Á vefsíðunni http://bikefurniture.
com má finna ansi skemmtilega
húsgagnahönnun. Borð og stólar
búin til úr endurunnum reiðhjólum. Útkoman er bæði nýstárleg
og áferðarfalleg þó að því sé erfitt
að trúa. Hringlaga mynstrin gefa
húsgögnunum sérstakan svip.
Upphafsmaður Bike furniture
design er Andy Gregg sem hefur
fínpússað tæknina við að búa til
húsgögn úr hjólum í ein sextán ár.
Stólarnir þykja bæði þægilegir og
endingargóðir enda búnir til úr

efni sem ætlað er að þola mikið
álag.
Fyrst hannaði Andy einn stól en
síðan þá hefur hann útvíkkað hugmyndafræðina og hannar borð,
barstóla og aukahluti eins og
spegla og fatahengi, bæði úr hjólahlutum og efnum úr öðrum farartækjum. Til dæmis hefur hann
notað glugga úr bílum og lestum
sem borðplötur og hefur bólstrað
stóla úr bílbeltum.
Höfuðstöðvar
fyrirtækisins
eru í Marpuetta í Michigan við
bakka Superior vatns í Bandaríkjunum en svæðið er þekkt fjallahjóla- og skíðasvæði.

2526 / TAKTÍK 3.11.’06

KAUPAUKI

&URÈULEGT
FATA
HENGI

32’’ DiBOSS LCD sjónvarp
fylgir öllum ALNO eldhúsinnréttingum sem staðfestar
eru í nóvember 2006

3ËFABORÈ
Å SÁR
FLOKKI
3T¹L OG GLER ER
MERKI MITT

"OGADREGINN BARSTËLL

¥ ÖESSUM STËL ER
GOTT AÈ HVÅLA LÒIN
BEIN EFTIR ERFIÈAN
HJËLATÒR

"ARSTËLL MEÈ
SJARMA








2!
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  AFSL¹TTUR
AF VÎLDUM VÎRUM
ÙMMTUDAG OG FÎSTUDAG
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&EÈRADAGURINN p NÕR TYLLIDAGUR ¹ ¥SLANDI
Mikil tíðindi voru það nú í byrjun sumars að íslenska
ríkisstjórnin skyldi koma til móts við óskir íslenskra,
ábyrgra feðra um að fastsetja sérstakan feðradag á
Íslandi. Daginn skal eftirleiðis bera upp á annan
sunnudag í nóvember ár hvert og vera kyrfilega
merktur í opinber almanök. Þessi ákvörðun er í
takti við nágrannaþjóðir okkar, Norðmenn, Svía og
Finna sem einnig halda upp á feðradaginn þennan
dag. Danir eru samt á öðrum báti með feðradaginn
og tengja hann uppstigningardegi. En feðradagurinn hefur fyrir löngu öðlast hefð og opinbera viðurkenningu á hinum Norðurlöndunum og verið haldinn þar árlega síðan á öndverðum fjórða áratug
síðustu aldar. Feðradagurinn þekkist reyndar víða
um lönd, óháð trúarbrögðum, þótt ekki beri hann
alls staðar upp á sama dag. Hvarvetna er hann í jafn
miklum hávegum hafður og mæðradagurinn (sem
reyndar er alltaf annar sunnudagur í maí í flestum
löndum). Og líkt og gerst hefur með mæðradaginn,
hefur sá siður komist á, að á feðradeginum heiðra
börn feður sína með litlum gjöfum, þakkarorðum og
heillaóskum.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR
Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silfurplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

(VERS VEGNA FEÈRADAGUR
Uppruna feðradagsins má rekja til Bandaríkja
Norður Ameríku. Þar hófst hann árið 1910 með því
að kona nokkur, Sonora Louise Smart, síðar Dodds,
fædd 18. febrúar 1882 í bænum Jenny Lind í ríkinu
Arkansas, lagði til að þessi dagur yrði haldinn hátíðlegur. Tilefnið var að ung að árum missti hún móður
sína. Móðirin dó af barnsförum er hún fæddi sjötta
barnið. Faðirinn, William Jackson Smart, var bóndi
sem barist hafði í bandaríska borgarastríðinu 18611865, þáði enga hjálp en ól einn og sjálfur upp börnin sex af alúðlegri lipurð, jafnframt því að sinna
erfiðum bústörfunum, og kom þeim öllum til manns.
Svo var það að Sonora, sem þá bjó í bænum Spokane
í Washington-ríki, sat í messu á mæðradaginn vorið
1909. Minnug föður síns og ástúðlegs framlags hans
við uppeldi barna sinna, laust þeirri hugmynd í
höfuð henni, að það væri ekki síður viðeigandi að
þakka feðrum fyrir elskulegt og umhyggjusamt
uppeldisstarf þeirra. Hún tók til sinna ráða og
skipulagði hreyfingu sem hélt upp á fyrsta feðradaginn ári síðar. Dagurinn sem hún valdi var fæðingardagur föður hennar, 19. júní. Tiltæki Sonoru
mæltist svo vel fyrir að fyrr en varði var farið að
halda upp á feðradaginn á þessum degi vítt um öll
Bandaríkin. Og í fjölskyldu Woodrows Wilson
Bandaríkjaforseta sló feðradagurinn í gegn strax
árið 1916 og 1924 stakk annar Bandaríkjaforseti,
Calvin Coolidge, upp á því að þessi dagur ætti að
vera einn af þjóðartyllidögunum. Svo var það 1966
að Lyndon B. Johnson lagði til að feðradaginn í
Bandaríkjunum skyldi eftirleiðis bera upp á þriðja
sunnudag í júní. Það fyrirkomulag var svo opinberlega staðfest 1972 með undirskrift Richards Nixon
og þess getið að feðradagurinn ætti þaðan í frá og
um aldur og ævi fast sæti sem „national holiday“ í
öllum ríkjum Bandaríkjanna.
&EÈRADAGURINN ¹ OKKAR SLËÈUM
Eins og ég sagði í upphafi hefur feðradagurinn fest
sig í sessi hjá nágrannaþjóðum okkar og hefur verið
merktur inn á almanök þar síðan um 1950. En rökin
fyrir því að hér – og þar – er hann hafður í nóvember eru þau að menn vildu ekki hafa hann of nálægt
mæðradeginum. Kannski var það fyrst og fremst af
hagkvæmnisástæðum, vegna þess að þar tíðkast
almennt að börn safni og leggi fyrir aura til að
kaupa blóm og smágjafir handa foreldrunum;
mömmu á mæðradaginn og pabba á feðradaginn.

Og þá kemur það þeim betur að látnir séu líða nokkrir mánuðir milli þessara tyllidaga. Ekki þurfa gjafirnar þó að vera dýrar, lítil mynd, bók eða gagnlegur smáhlutur, t.d. hálsbindi eða sokkapar, er
algengast á feðradaginn. En alltaf fylgja nokkur
blóm með og fallega orðað kort.
Upphafskonan ameríska, hún frú Sonora L. S.
Dodd, hafði allt þetta á hreinu og setti fram nokkrar
tillögur sem enn eru í gildi, þótt tíðarandi og lifnaðarhættir séu nú með öðru móti en var á hennar tíð.
Draumur hennar var að allir pabbar fengju rauðar
rósir – en látinna feðra skyldi minnst með hvítri rós
sem sett væri við mynd af þeim heimavið eða á legsteininn, væri það hægt. En önnur blóm gátu líka
allt eins vel komið til greina væru rósir ekki tiltækar.

-EÈFERÈ AFSKORINNA BLËMA
Og til þess að allir pabbar geti nú sinnt sómasamlega um blómin sem þeim munu berast frá afkomendunum núna á sunnudaginn, 12. nóvember, þá eru
hér nokkur góð ráð:
Ef blómin koma í búnti þarf að skáskera alla
stilkenda með beittum hníf til að opna vatnsæðarnar vel. Ekki klippa með skærum, þau kremja og loka
fyrir. Styttið greinarnar ef með þarf til að þær passi
í blómavasann. Þetta þarf ekki að gera við uppbundna blómvendi, veljið þá heldur vasa sem passar við vöndinn.
Fjarlægið öll laufblöð sem fyrirséð er að lendi
ofan í vatninu. Það dregur úr hættunni á að vatnið fúlni. Notið hreina blómavasa.
Notið blómanæringuna sem oftast fylgir með
vendinum. Pakkinn dugar í lítra af vatni. Best er
að leysa næringuna upp í könnu og geyma það sem
eftir verður þegar búið er að fylla vasann hæfilega.
Þessu vatni er svo bætt á síðar eftir þörfum, meðan
það endist. Almenna reglan er að hafa stofuhita á
vatninu. Ef blómanæring er ekki notuð, þarf að
skipta um vatn daglega.
Blómin endast lengur séu þau látin standa á fremur svölum stað á næturnar. Líka þarf að sjá til
þess að sterkt sólskin skíni ekki á vöndinn og hafið
hann ekki nálægt ávöxtum. Ávextir gefa frá sér
eþýlengas sem flýtir fyrir öldrun blóma.

Dyramottur
Í versluninni Unika í Fákafeni
fást meðal annars alls konar
dyramottur.
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Á haustin og veturna er gott að
eiga góða dyramottu svo snjór og
óhreinindi berist ekki inn í stofu. Í
Unika má fá margs konar mottur
sem henta jafnt innan dyra sem
utan. Hægt er að velja um mottur
úr gúmmíi, járni og kókos, allt
eftir því hvað hver og einn vill á
sitt heimili.
EÎ
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'ËÈAR DYRAMOTTUR KOMA SÁR VEL ¹ HVERJU
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RATLEIKIR Í
KAUPMANNAHÖFN
Nýjung fyrir Íslendinga SJÁ BLS. 4

MEIRI STARFSÁNÆGJA
Áhersla á samveru starfsmanna Olís
SJÁ BLS. 13
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hópefli og fundir
EFNISYFIRLIT
RÓLAÐ Í HÁLOFTUNUM
Adrenalíngarðurinn BLS. 2

GERA FERÐALANGINN
MERKILEGAN
Erlendir hvataferðagestir
BLS. 6

STÆKKANDI MARKAÐUR
Á RÁÐSTEFNUHALDI
Íslandsmót
BLS. 6
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ALLTAF FJÖR Í EYJUM
Skemmtilegar hvataferðir
BLS. 8

ÆVINTÝRI Á
ÚLFLJÓTSVATNI
Klifur og fjör

Er veisla í vændum
Við bjóðum upp á góða aðstöðu fyrir
hópa og samkomur í sérsölum okkar
- gott umhverfi fyrir allar stóru
stundirnar.
Starfsfólk okkar mun sjá til þess að
þið eigið ógleymanlega veislu í
vændum og hreinlega stjana við
ykkur í mat og drykk!
Árshátíðir • Brúðkaup • Afmæli • Fermingar • Erfidrykkjur • Skírnarveislur • Móttökur
Útskriftarveislur • Þorraveislur • Jólahlaðborð • Jólaböll • Starfsmannaskemmtanir • Fundir • Námskeið

Hafnargata 19
Reykjanesbæ
Sími 421 4601
www.rain.is
rain@rain.is

BLS. 12
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Vinnustaðaleikir
Skemmtilegir leikir meðal vinnufélaga geta skapað
vinalega stemningu og hjálpað nýliðum að komast inn
í vinnuhópinn.
Vinaleikurinn
Allir draga nafn eins vinnufélaga úr hatti og sá samstarfsaðili
er leynivinur í einn til tvo daga.
Leynivinurinn er svo gladdur með
fallegum skilaboðum, gjöfum eða
léttum hrekkjum.

Spurningaleikur
Spurt er spurninga eins og „hver
var síðastur til að skila inn mánaðarskýrslu í október?“ eða „hvaða
vinnufélagar kysstust á haustfagnaðinum?“ og „hvaða vinnufélagi drekkur tvo lítra af gosi dag
hvern?“ Skipt er í lið og einn úr
hvoru liði hleypur telji hann sig
hafa svarið.

Veðmálspottar
Veðjað er um ákveðinn atburð,

Eurovision, heimsmeistarakeppnir, kosningar eða aðra atburði.
Þátttakan kostar nokkur hundruð krónur og upphæðinni er deilt
niður á þá sem veðjuðu réttast.
Einnig má hafa rauðvínspott eða nammipott þar sem allir
leggja í púkk og heppinn félagi er
dreginn út.

Limrukeppni
Efnið til vísnakeppni meðal samstarfsfélaganna þar sem yrkisefnið
er sjálfur vinnustaðurinn.

Ratleikur
Skemmtilegir á stórum vinnustöðum. Þá er markmið leiksins að
finna skrifstofu starfsmannastjóra
eða skrifstofubirgðastöðina eftir
vísbendingum.

¥ GARÈINUM ER FYLLSTA ÎRYGGIS G¾TT

Rólað í fjórtán metra hæð
Í Adrenalíngarðinum fær hjartað að hamast og adrenalínið að flæða.
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Aðsókn í ráðstefnuhald
víða á Austurlandi
Hótel Hérað á Egilsstöðum býður upp á fyrsta flokks
aðstöðu til fundahalds auk gistingar í fallegu umhverfi Austurlands.
Á Hótel Héraði á Egilsstöðum
er góð aðstaða til ráðstefnu- og
fundahalds. Þar eru fjögur fundaherbergi sem rúma allt að 120
manns í sæti. Í herbergjunum er
til staðar allur tæknibúnaður sem
nauðsynlegur er til ráðstefnuhalds,
skjávarpar, risaskjáir og gott hljóðkerfi.
„Við fáum bæði innlenda og
erlenda gesti. Mikil aukning hefur
verið á ráðstefnuhaldi undanfarin ár vegna þeirra umsvifa sem
eru hér á Austurlandi og vegna
umsvifanna var hótelið stækkað

og útbúinn mjög góður 120 manna
ráðstefnusalur,“ segir Auður Anna
Ingólfsdóttir hótelstjóri.
Á Hótel Héraði eru nú 60 herbergi en það var stækkað vegna
aukinnar aðsóknar. „Það eru ekki
margir staðir utan höfuðborgarsvæðisins sem geta boðið upp á
svo mikið og gott gistirými og jafn
góða aðstöðu til fundahalds og hér
er að finna. Það er styttra austur á
land en margir halda, því til dæmis
frá Reykjavík tekur einungis um
klukkutíma að fara til Egilsstaða
með flugi,” segir Auður.

Á Nesjavallasvæðinu er að finna
garð sem er fyrirtaks áningastaður
í hvataferðum. Adrenalíngarðurinn
tekur við hópum allan ársins hring
og setur upp dagskrá sem ætti að
geta hentað flestum hópum. „Ferðirnar sem við sjáum um eru mjög
misjafnar og ná langt úr fyrir
garðinn sjálfan,“ segir Óskar Helgi
Guðjónsson. „Við förum til dæmis
í ratleiki á Þingvöllum kringum
Almannagjá. Fólki er skipt í hópa,
það fær kort af svæðinu og leitar
svo uppi gátur og þrautir sem hver
gefur eitt orð í heildarlausn ratleiksins.“
Adrenalíngarðurinn býður einnig upp á hellaskoðunarferðir í Gjábakkahelli og bendir Óskar á að þær
séu einkar hentugar því þær séu
óháðar veðri. „Við ábyrgjumst gott
veður í hellaferðunum fram til ársins 2750,“ segir Óskar og hlær.
Ómissandi partur af hvataferðum Adrenalíngarðsins er auðvitað
garðurinn sjálfur. Hann skiptist í
tvo hluta, adrenalínsveifluna og
háloftabrautina. Adrenalínsveiflan er risaróla þar sem þáttakandi
er hífður upp í 14 metra hæð af
félögum sínum og svo kippir hann í
spotta og sveiflast niður. Staurarnir
sem mynda risaróluna eru 14 metra
háir og því má líkja sveiflunni við
að stökkva fram af þriggja hæða
blokk. Til adrenalínsveiflunnar
telst einnig önnur þraut, en hún

!DRENALÅNGARÈURINN ER ¹ .ESJAVÎLLUM

¶AÈ ER EKKI FYRIR HVERN SEM ER AÈ L¹TA SIG FALLA ¶EIM SEM ÖAÈ ÖORA FINNST ÖAÈ HINS VEGAR VEL
ÖESS VIRÈI

felst í því að klifra upp háan staur
og ná svo jafnvægi uppi á honum.
Auðvitað eru þátttakendur kirfilega
tryggðir í línu en það gerir þeim
kleyft að stökkva óhræddir niður af
staurnum í lok klifursins.
Háloftabrautin er röð tíu metra
hárra staura en á milli þeirra er
búið að strengja ýmsar þrautir. Til
að komast í gegnum þessar þrautir þurfa tveir og tveir að vinna
saman og er brautin því tilvalin til
hópeflis.
Garðinn, ratleikinn og hellaskoðunina er hægt að taka hvert
í sínu lagi eða blanda saman í

skemmtilega dagskrá og alltaf má
bæta við smá kletta- eða ísklifri.
Þá geta starfsmenn garðsins einnig séð um mat hvort sem hann er
fenginn á svæðið eða hópunum
skellt upp í rútu og á næsta góða
veitingastað. Hótel Nesbúð er í um
200 metra fjarlægð frá svæðinu
og þar er að sjálfsögðu hægt að fá
gott að borða og hlýtt rúm sé þess
óskað.
Nýlega var sett upp flóðlýsing
í garðinum og bætt við kuldagöllum svo íslenskt veðurfar er engin
afsökun fyrir því að þora ekki í
garðinn að mati Óskars.
- tg
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+EPPENDUR ÖURFA AÈ BEITA HYGGJUVITINU OG
TÎLUVERT REYNIR ¹ SAMSTÎÈU HËPSINS
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Ratleikir fyrir Íslendinga í Kaupmannahöfn
Team Event býður upp á þjónustu fyrir fyrirtæki og hópa á leið til Kaupmannahafnar.
„Íslenskir hópar sækja í síauknum
mæli til Kaupmannahafnar, ýmist í
vinnuerindum eða til að halda árshátíðir og við vildum bjóða þeim
upp á aukna möguleika á sviði
afþreyingar,“ segir Sverrir Örn
Þórðarson, sem stendur á bak við
Team Event ásamt Braga Jónssyni.
Að sögn Sverris býður Team
Event annars vegar upp á gönguferðir um Kaupmannahöfn, þar sem
farið sé á markverðustu staði borgarinnar, en ekki endilega Íslendingaslóðir, og hins vegar tvær

gerðir ratleikja. „Annar leikurinn
er sögulegur ratleikur, sambland af
skemmtun og fróðleik, sem hentar
fólki á öllum aldri,“ útskýrir Sverrir. „Hinn leikurinn dregur dám
af sjónvarpsþáttunum „Amazing
Race“, þar sem meira er lagt upp úr
hamagangi og látum.“
Sverrir segir að jafnframt megi
líta á ratleikina sem hópeflisleiki,
þar sem þeir séu tilvaldir til að
hrista upp í hópum, efla liðsandann og ná upp góðri stemningu.
„Um leið kynnist fólk Kaupmanna-

3VERRIR OG "RAGI FENGU HUGMYNDINA AÈ RATLEIKJUNUM EFTIR FJÎLDA FYRIRSPURNA FR¹ VINUM OG
-9.$4%!- %6%.4
VANDAMÎNNUM

höfn á skemmtilegan hátt,“ heldur
hann áfram. „Leikirnir eru því góð
upphitun fyrir kvöldið í vændum.“
Hugmyndin að Team Event
kviknaði árið 2005 í kjölfarið á
fjölda fyrirspurna sem Sverri og
Braga bárust frá vinum og vandamönnum á Íslandi, sem vildu vita
hvað væri hægt að gera sér til
dægrastyttingar í Kaupmannahöfn.
„Algengt er að fólk viti ekki
hvernig það eigi að verja tímanum
hérna í Kaupmannahöfn, haldi sig
bara við Strikið og sjái þar af leiðandi lítið af borginni, jafnvel þótt
það hafi margoft komið hingað,“
segir Sverrir. „Við vildum fjölga
afþreyingarmöguleikum fólks með
samblandi af frábærri skemmtun
og fróðleik og aðstoða það við að
brjótast úr viðjum vanans. Þetta fór
vel af stað og nú höfum við ekki
undan við að anna eftirspurn.“
Þeir sem vilja fræðast betur um
Team Event er bent á heimasíðuna
www.teamevent.org, en þar eru
nánari upplýsingar um þá leiki sem
eru í boði, ásamt símanúmerum og
netföngum. Mælt er með því að
menn panti sér ferð með fyrirvara
vegna mikillar aðsóknar.
roald@frettabladid.is

¥ RATLEIKJUNUM ER FARIÈ ¹ MARKVERÈUSTU STAÈI +AUPMANNAHAFNAR ÖANNIG AÈ KEPPENDUR F¹ Å
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-9.$4%!- %6%.4
!MAZING 2ACE

Vinnustaðahrekkir
Góður vinnustaðahrekkur getur vakið mikla kátínu og
fengið þreytta vinnumaura til að brosa. Passið bara að
ganga ekki of langt í hrekknum.
Settu plastfilmu yfir kaffibollann
hjá vinnufélaganum. Þegar hann
svo fer til að fylla á úr kaffivélinni
þá sullast kaffið út um allt.
Steldu kúlunni úr tölvumúsinni
sem stjórnar því hvert bendillinn
fer.

Við Garðskagavita í Garði
Notalegur staður • Frábært útsýni
Kaffitería og matsölustaður. Einnig tilvalinn staður fyrir brúðkaup,
óvissuferðir, fundi og aðra mannfagnaði.
Opnunartími virka daga 13-20 og um helgar 13-22. Pantanir í símum 691-1615 og 422-7214.

Tökum vel á móti öllum með bros á vör.

Hafðu fyrir því að fela skrifborð
viðkomandi í fundarherberginu eða
annars staðar. Leggðu svo tölvuna
og aðra muni sem voru á borðinu á
gólfið og raðaðu upp á sama hátt.
Einhver er að fara í leyfi eða er að
hætta. Dembið ógrynni af verkefnum á viðkomandi síðasta daginn
hans og fáið jafnvel viðskiptavini
utan úr bæ til að taka þátt í leiknum. Um það leyti sem vinnufélaginn er að fríka út undan álaginu þá
er grínið útskýrt.

Finnið leið til að loka fyrir aðgengi
að bílastæðinu milli níu og korter
yfir níu. Takið svo fullt af myndum
til að sýna á árshátíðinni.

F í t o n / S I A

ÁTTU VON Á 975 GESTUM?

VIÐ GERUM ÞIG AÐ GÓÐUM GESTGJAFA
Iceland Travel hefur víðtæka reynslu af skipulagningu á öllu því sem viðkemur ráðstefnu-, sýninga- og
fundahaldi. Láttu það vera okkar verkefni að sjá um skipulagið, hvort sem þú átt von á 10 gestum eða 1000.
Við bókum fundarstað og gistingu, höfum yfir nægu starfsfólki að ráða, skipuleggjum skoðunarferðir og
pöntum veitingar. Við hlökkum til að starfa með þér.
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Fyrir þá sem þora
Óvissuferðir sérhæfa sig í skipulagningu hvata- og
skemmtiferða fyrir hópa.
„Fyrir þá sem þora“ er slagorð
Óvissuferða en fyrirtækið býður
upp á að skipuleggja ferðir frá
upphafi til enda, allt eftir óskum
viðskiptavina. „Við skipuleggjum
eiginlega allar gerðir óvissu- og
hópferða. Þetta eru árshátíðarferðir, hópeflisferðir og ferðir sem bara
eru farnar til að skemmta fólki,“
segir Hilmar. „Það eru fyrirtæki
og starfsmannafélög sem leita
mikið til okkar en svo eru auðvitað
vinahópar þarna líka. Það er allur
gangur á þessu.“
Hilmar segir að venjan sé að þeir
séu beðnir um að skipuleggja ferðir
innan ákveðins ramma. Viðskiptavinir hafi ákveðnar hugmyndir um
lengd ferða, kostnaðinn, og stundum sé beðið um að ákveðnir staðir
eða athafnir séu partur af ferðinni.
„Þá verðum við auðvitað við því,“
segir Hilmar. „Kannski vill fólk
enda á ákveðnum stað og borða
og þá skipuleggjum við daginn í

kringum það og beinum ferðinni
þangað.“
Þegar Hilmar er beðinn um að
segja frá dæmigerðri óvissuferð
fyrir fyrirtækjahóp er hann ekki
lengi að vippa fram frambærilegri
dagskrá. „Farið er af stað klukkan
hálf eitt og byrjað er á því að fara
í stúdíó til Magga Kjartans þar sem
tekið er upp jólalag fyrirtækisins.
Síðan er haldið upp í Hvalfjörð og
þar tekur Arnheiður Hjörleifsdóttir á móti hópnum í Botnsdal. Hún
leiðir fólk í gegnum sögu svæðisins, segir skemmtilegar sögur úr
dalnum og svo er farið á Bjartseyjarsand í berjabrugg og hráan hval.
Því næst liggur leiðin til Þingvalla
og um Lyngdalsheiði til Laugarvatns og þar tekur við tveggja
tíma leikjaprógramm sem íþróttamiðstöðin á svæðinu sér um. Svo
endar allur hópurinn í Humarhúsinu á Stokkseyri í góðum humar.“
- tg

¶AÈ GETUR VARLA VERIÈ AMALEGT FYRIR ERLENDA FERÈAMENN AÈ KOMA HINGAÈ TIL LANDS OG F¹ AÈ FERÈAST Å ÖYRLU OG JEPPA UM ÅSLENSKA N¹TTÒRU

Gera ferðalanginn merkilegan
Iceland Travel er eitt stærsta og virtasta fyrirtæki landsins í skipulagningu á hópferðum. Erlendum hvataferðagestum fjölgar stöðugt og mörg sóknartækifæri eru enn
ónýtt þótt ferðaskrifstofur verði að passa sig á að fara ekki of geyst að sögn Þórarins
Þór, sölu- og markaðsstjóra Iceland Travel.
Iceland Travel hefur verið starfandi
í rúm 30 ár og stækkað jafnt og
þétt. Í fyrra þjónustaði fyrirtækið
um 35 þúsund erlenda ferðamenn
hérlendis en hvað er það vinsælasta meðal erlendra hvataferðagesta? ,,Það sem við útbúum oftast
handa þeim eru fínni ævintýrapakkar. Til dæmis jeppaferðir, þá
helst upp á jökul, eða sleðaferðir
og við bjóðum jafnvel óvæntar
uppákomur eins og þyrluferðir.
Svo er oft farið í bæinn í flottan
mat og á diskótek,“ svarar Þórarinn. Hann segir að venjulegur
Íslendingur geri oftast ekki greinarmun á venjulegum ferðalangi og
hvataferðalangi en þar á er mikill
munur. „Þeim ferðamanni sem er
í hvataferð er boðið hingað, hann
ræður ekki hvert hann fer og vill
jafnvel ekki koma. Þannig að það
er okkar að vera hinn fullkomni

¶AÈ M¹ GERA R¹È FYRIR LÅFI OG FJÎRI Å FERÈ MEÈ «VISSUFERÈUM

gestgjafi og láta honum líða alveg
einstaklega vel og finnast hann
sérstakur.“
Þórarinn segir að síðastliðin
þrjú ár hafi ferðamönnum fjölgað
jafnt og þétt og árið í ár sé það
besta til þessa. Hann segist finna
greinilega fyrir því að hin ýmsu
erlendu fyrirtæki innan sama geirans eigi í hálfgerðri samkeppni
við að gera sínar ferðir flottari
en samkeppnisaðilans og að slíkt
vindi upp á sig. Varðandi nýhafnar
hvalveiðar Íslendinga segir Þórarinn að enn hafi enginn afbókað
en að veiðarnar séu hins vegar
óþægilegar fyrir fyrirtækið. ,,Aftur
á móti þegar við hófum vísindaveiðarnar þá fengum við sterkari
viðbrögð og nokkrar afbókanir.“
Þórarinn segir að Íslendingar
geti alveg komið betur fram við
erlenda ferðamenn og verði sem

dæmi að bæta þjónustulundina.
„Þetta er kannski ekki hroki heldur áttum við okkur ekki á því hvað
þeir skapa okkur miklar tekjur og
eru okkur mikilvægir.“ Þórarinn
telur jafnframt að hér á landi sé
pláss fyrir fimm stjörnu hótel sem
enn vanti. „Það er mikið spurt um
fimm stjörnu hótel en við megum
ekki gleyma því að ákveðin hótel
hérlendis vantar eingöngu innisundlaug til þess að fá fimmtu
stjörnuna. Þannig að það er ekki
svo mikill munur. Það er kannski
helst að það vanti þekktar hótelkeðjur.“ Þórarinn efast heldur ekki
um að gera megi betur og fá enn
fleiri ferðamenn hingað til lands.
„Hægt og bítandi erum við að því
en við megum heldur ekki fara of
geyst. Við verðum að ráða við það
sem við erum að gera.“
steinthor@frettabladid.is

Stækkandi markaður í ráðstefnuhaldi
Fyrirtækið Íslandsmót sérhæfir sig í uppsetningu og þjónustu við ráðstefnur og hvers konar viðburði og fundahöld. Fyrirtækið stóð meðal annars
að sýningunni Konur sem haldin var í Laugardalshöll í október.
„Fyrirtækið var stofnað í byrjun þessa árs, en byggir á gömlum
grunni,“ segir Haukur Birgisson
framkvæmdastjóri. „Ice-expo, sem
er sýningardeild og sér um skipulag
viðburða og hefur verið leiðandi í
þessum geira, er hluti af hinu nýja
fyrirtæki. Íslandsmót sér síðan um
skipulagninga ráðstefna, viðburða
og sér um fundaþjónustu.“
Haukur hefur starfað lengi í
ferðaþjónustu, meðal annars sem
framkvæmdastjóri Norrænu ferðaskrifstofunnar og sem markaðsstjóri
Ferðamálaráðs. Einnig starfaði
hann sem framkvæmdastjóri landkynningarskrifstofu Ferðamálaráðs
á meginlandi Evrópu, með aðsetur
í Frankfurt Þýskalandi.
Haukur segir starfsfólk Íslandsmóts vera kjarna fyrirtækisins og
það komi úr ýmsum áttum með góða

reynslu, sem gagnist vel. „Erlendis
störfum við undir nafninu Icemen
erlendis, en það stendur fyrir Iceland
Convention Event Management.
Undir því nafni vinnum við að því
að fá erlenda aðila til að halda ráðstefnur hér á landi. Hérlendis hafa
aðallega verið haldnar norrænar
ráðstefnur en núna eru að opnast
dyr fyrir ráðstefnur sem ekki hafa
verið haldnar á Íslandi áður. Við
sjáum einnig mörg tækifæri þegar
nýja ráðstefnu- og tónlistarhöllin opnar hérna vonandi 2009. Við
viljum sækja inn á nýja markaði og
ná fyrirtækjum sem hafa ekki áður
haldið ráðstefnur hér á landi.“
- öhö
(AUKUR HEFUR MIKLA REYNSLU AF STÎRFUM Å
FERÈAÖJËNUSTU OG VILL NÒ HERJA ¹ ERLEND
FYRIRT¾KI TIL R¹ÈSTEFNUHALDS ¹ ¥SLANDI
&2¡44!",!¨)¨0,,

www.icelandexpress.is/hopar

Út með hópinn!
Hópadeild Iceland Express sér
um vinnuna og þú færð hrósið
Er stemning í hópnum? Langar hópinn ﬂinn til a› breg›a sér út
fyrir landsteinana? Hópadeild Iceland Express b‡›ur fer›ir fyrir
hópa og félög, 11 e›a fleiri á frábærum kjörum.
Hópadeildin bókar flugi›, gistinguna og fer›ir til og frá flugvelli
og svo höfum vi› uppl‡singar um ótalmargt anna› sem getur
gert fer›ina enn skemmtilegri. Vi› bókum sal fyrir hópinn ef
ﬂarf, skipuleggjum spennandi sko›unarfer›, útvegum mi›a í
leikhús, tónleika e›a anna› ﬂa› sem kryddar hópfer›ina og
gerir hana ógleymanlega.
Haf›u samband e›a smelltu ﬂér á www.icelandexpress.is/hopar
og kynntu ﬂér máli›!
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Ísafjörður heimsóttur
Hótel Ísafjörður býður upp á sali til ráðstefnu- og
fundahalda auk þess sem þar er boðið upp á rúmgóð
og þægileg hótelherbergi.
Starfsfólk Hótels Ísafjarðar hefur áralanga
reynslu af skipulagningu ýmiss konar
funda og ráðstefna og
lögð er áhersla á að
faglært og þaulvant
starfsfólk skipi hverja
stöðu svo dvölin verði
sem ánægjulegust.
„Við erum með
fundi fyrir heimamenn allt árið, en á
vorin og haustin er
mikið af stærri fundum og ráðstefnum
þar sem fólk kemur
alls staðar að af landinu, auk þess sem við
erum með nokkra
erlenda fundi á hverju
ári. Samdóma álit
allra þeirra sem koma
(ËTEL ¥SAFJÎRÈUR
hingað er að það sé
öðruvísi upplifun að
heimsækja Ísafjörð. Margir þeirra sem koma hingað á fundi hafa ekki
heimsótt Ísafjörð áður og nýta tækifærið til að skoða umhverfið hér á
Vestfjörðum,“ segir Áslaug Alfreðsdóttir hótelstjóri.
Fundarsalurinn rúmar vel 40-50 manna fundi og í göngufæri frá
Hótel Ísafirði eru fundarsalir sem rúma mun fleiri fundargesti. Matsalurinn á Hótel Ísafirði hentar vel fyrir veislur fyrir allt að 100 manns en
Hótel Ísafjörður er í samstarfi við SKG veitingar á Ísafirði.
Starfsfólk SKG veitinga hefur mikla reynslu í þjónustu við fundi
og ráðstefnur. Í samstarfi við ferðaskrifstofuna Vesturferðir er boðið
upp á aðstoð við alla pappírsvinnu, farmiðapantanir, skipulagningu
dagskrár, bókun gistingar, veitinga, hópferðabifreiða sem og aðstoð
við skipulagningu skoðunarferða og annarrar dægradvalar.

LITLU HLUTIRNIR GERA MIKIÐ

SNILLDARLAUSNIR FYRIR LÍTIL RÝMI

LJÓSMYNDARAR MEÐ NÆMT AUGA

NÝTT BLAÐ KOMIÐ ÚT!
SKIPULAG ER FALLEGT

&EGURÈ %YJANNA BLASIR VIÈ OFAN ÒR (EIMAKLETTI
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Alltaf fjör í Eyjum
Hvataferðir til Vestmannaeyja eru vinsælar á öllum
árstímum.
„Við getum boðið ferðamönnum
upp á margt skemmtilegt með vestmannaeysku ívafi. Hér eru söfn,
sundlaug og veitingastaðir opin allt
árið og svo er hér einkar snjólétt.
Þess vegna er golfvertíðin lengri hjá
okkur í báða enda heldur en á fastalandinu,“ segir Kristín Jóhannsdóttir, ferðamálafulltrúi í Eyjum. Hún
getur þess að Flugfélag Íslands hafi
verið að hefja áætlunarferðir aftur
út í Eyjar eftir sex ára hlé. Þar með
sé opnað fyrir þægilegar samgöngur með stærri flugvélum en verið
hafi í förum síðustu ár. Hún gefur
síðan boltann yfir til Sigurmundar
Einarssonar hjá fyrirtækinu Viking
tours sem rekur bæði rútu, bát og
Kaffi Kró og skipuleggur óvissu- og
hvataferðir. Sigurmundur er með
hið eftirtektarverða símanúmer 488
4884.
„Eldfellið og hraunið er alltaf vinsælt að skoða. Fólk er enn
að finna brennheita steina í nýja
hrauninu og þar er hægt að baka
brauð,“ lýsir Sigurmundur og heldur
áfram. „Við erum með Stórhöfðann
þar sem veðrin verða hvað brjáluðust á okkar landi og við erum með
víkingabæ inni í Herjólfsdal sem
er eftirlíking af fyrstu byggingum
Íslands. Sprangan er alltaf vinsæl
og svo veitinga-og skemmtistaðirnir, Kaffi Kró og Höllin þar sem
heimamenn flytja lifandi tónlist.
Það er alltaf fjör í Eyjum.“
gun@frettabladid.is

.ÕJA HRAUNIÈ VIRKAR EINS OG SEGULL ¹ FERÈAMENN ÖAR ER ENNÖ¹ YLUR

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5000 | WWW.VISIR.IS

²TSÕNIÈ ER STËRFENGLEGT FR¹ %YJUM

%YJAMENN GERA R¹È FYRIR AÈ ALMENNINGUR VILJI KLIFRA Å KLETTUM OG SETJA
UPP STIGA OG KEÈJUR ÖAR SEM ÖÎRF ER ¹
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Pallur við hvert
einasta herbergi
Þeir sem vilja sameina ráðstefnuhald, gistingu og golf
ættu að koma við á Hótel Hamri við Borgarnes.
Hótel Hamar er eina hótelið á
Íslandi sem er umlukið golfvelli.
Það er í um 300 metra fjarlægð frá
þjóðvegi 1, rétt norðan við Borgarnes, og er opið allan ársins hring.
Lágur ás teygir sig samt milli þess
og vegarins og virkar eins og hjóðmön þannig að skarkala frá umferð
verður ekki vart. Hótelstjórinn er
Hjörtur Árnason. „Ég er mjög sáttur við viðtökurnar. Það tekur auðvitað tvö, þrjú ár og kannski meira
að koma sér á koppinn en það eru
margir sem spila golf allan veturinn
ef gott er veður,“ segir hann.
Þrjátíu herbergi eru á Hótel
Hamri og úr hverju þeirra er gengið
út á lítinn pall með stólum. Úr aust-

urgluggunum blasa byggðir Borgarfjarðar við, og fjær fjallið Skjaldbreiður, Langjökull og Eiríksjökull.
Þeir sem ekki njóta þess útsýnis af
sínum palli geta hins vegar notið
þess úr heitu pottunum sem eru við
gafla hússins, tveir öðrum megin
og einn hinum megin. Skammdegið býður líka upp á rómantíska
stjörnuskoðun á síðkvöldum ef
heiðskírt er.
Hótel Hamar er eitt af Icelandairhótelunum á Íslandi. Funda- og veitingasalir eru þar tveir og fullkomið
eldhús er opið alla daga vikunnar
milli sjö og níu á kvöldin. Þar fyrir
utan er það opið eftir pöntunum.

,EIKIÈ MEÈ HR¹EFNI ÒR BYGGÈARLAGINU
"L¹BERJALAX HEITIR ÖESSI RÁTTUR

4VEIR VEITINGASALIR ERU ¹ (ËTEL (AMRI (ÁR ER HORFT YFIR ANNAN ÖEIRRA

2ËMANTÅSKT KVÎLD ¹ (ËTEL (AMRI
-9.$)26)'&²3

")2')33/.

GG
"IRTAN ER OFT FALLEG Å "ORGAR
FIRÈI ¹ HAUSTIN

!NNA + "JÎRNSDËTTIR FORMAÈUR STARFSMANNAFÁLAGSINS OG (ARPA 'UNNARSDËTTIR FRAM
KV¾MDASTJËRI HJ¹ 3PRON LEGGJA MIKIÈ UPP ÒR GËÈRI LIÈSHEILD OG J¹KV¾ÈUM VINNUANDA
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
INNAN FYRIRT¾KISINS

Efla góða liðsheild
Spron rekur öflugt starfsmannafélag sem hefur að markmiði að efla góðan vinnuanda bæði með fræðslu og
skemmtun.
„Við erum með mjög öflugt starfsmannafélag sem býður upp á ýmsa
viðburði,“ segir Harpa Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri hjá
Spron. „Þá er boðið upp á jólaböll,
fjölskyldudaga, staðið hefur verið
fyrir golfkennslu, fjallagönguferðum, keilumótum og ýmsu tengdu
íþróttum.“ Auk þessa segir Harpa
að starfseiningarnar séu duglegar
að standa fyrir uppákomum á eigin
vegum, allt frá föndurnámskeiðum
til ferðalaga.
„En fyrir utan öflugt starfsmannafélag þá sér fyrirtækið um hvataferðir og ráðstefnur
fyrir starfsmennina,“ segir Harpa.
„Við höldum sérstaka fræðslu og
skemmtidaga tvisvar á ári. Þetta
eru stórir fundir og á þeim erum við
með fræðslu og upplýsingagjöf til
starfsfólksins ásamt því að efla liðsandann með þrautum og leikjum.
Við förum yfir stöðu fyrirtækisins,
áherslurnar framundan, kynnum
nýjungar og fáum til okkar gesta-

fyrirlesara. Fyrirlestrarnir eru þá
bæði fagtengdir en einnig eru þeir
á persónulegu nótunum. Til dæmis
talaði Magnús Scheving hjá okkur á
síðasta fundi þar sem hann einblíndi
á einstaklinginn en sá fyrirlestur
fékk jákvæð viðbrögð. Við höfum
líka verið með hópavinnu á þessum
dögum þar sem starfsmönnum er
skipt upp í litlar einingar og geta þá
komið með innlegg um ýmis málefni. Dagurinn endar svo á því að
við borðum saman og skemmtum
okkur.“
Harpa segir starfsfólkið vera
mjög ánægt með þessa daga sem
haldnir hafa verið frá 1992. „Þessir dagar eru sérstaklega góðir til að
efla liðsandann og gefa fólki tækifæri til að hitta samstarfsfólk sitt
sem vinnur annars staðar. Einnig
hjálpa þessir fundir fólkinu að skilja
starfsemina í heild sinni, heildarsýnin verður betri. Og allt þetta
skilar sér í meiri vinnugleði.“
JËA





GÓ‹UR FUNDUR



Á Icelandair hótelunum finnur þú frábæra fundaraðstöðu sem hentar fyrir





fundi af öllum stærðum og gerðum. Við bjóðum fyrsta flokks tæknibúnað,
sérþjálfað starfsfólk og umgjörð við hæfi. Verið velkomin!

Sími: 444 4000

icehotels@icehotels.is

Nordica I Loftlei›ir I Flughótel I Hamar I Flú›ir I Rangá I Klaustur I Héra›

www.icehotels.is
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Passaðu upp á skipulagið
Ráðstefnu- og hvataferðir hafa orðið æ algengari hjá fyrirtækjum síðustu ár enda
mikilvægi þeirra og árangur af þeim yfirleitt mikill. Þegar kemur að ráðstefnum og
fundahöldum eru þau fjölmörg fyrirtækin sem ekki leigja sér þjónustu heldur skipuleggja viðburðinn sjálf.
Þótt best sé að láta fagmenn sjá
um skipulagninguna þá geta fyrirtæki vel séð um það sjálf. Þá gildir
að skipulagningin sé góð og vert
að hafa meðal annars eftirfarandi
atriði í huga.
3TAÈURHÒSN¾ÈI

Fyrir ráðstefnu og fundi er oftast
best að velja stað sem er frábrugðinn
vinnustaðnum. Að leyfa starfsfólki
að komast aðeins frá sínu venjulega
umhverfi er tilbreyting og gerir fólk
afslappaðra. Góð hugmynd er að
leita aðeins út fyrir bæjarmörkin en
það getur einnig haft í för með sér
að ráðstefnugestir einbeiti sér betur
að settum markmiðum. Einnig þarf
að hafa í huga hvernig aðgengi að
staðnum er og hvernig er hægt að
koma sér á staðinn. Eru til dæmis
næg bílastæði eða þarf jafnvel að
panta hópferðabíl?
!ÈBÒNAÈUR

Áður en ráðstefnan eða funda-

höldin hefjast verður að ganga úr
skugga um að allur aðbúnaður sé
í lagi. Það ber ekki vott um fagmennsku og er afar pirrandi þegar
ekki er hægt að hefja dagskrá vegna
vanbúnaðar. Finna þarf út hvort
öll nauðsynleg hjálpartæki eru á
staðnum, svo sem skjávarpar, nógu
margir kaffibollar, púlt, hljóðkerfi,
hljóðnemi, næg sæti, tengi fyrir
tölvur og svo framvegis. Og ef búnaður er ekki til staðar þarf að gera
ráðstafanir til þess að fá búnaðinn
annars staðar frá.
$AGSKR¹

Án efa er þetta mikilvægasti þátturinn í skipulagningunni, eins og
gefur skilja. Dagskrána þarf að
skipuleggja með góðum fyrirvara,
einkum ef panta þarf sérstaka
ræðumenn frá öðrum vígstöðvum.
Dagskráin sjálf þarf síðan að vera
skipulögð í þaula. Ræðutími þarf
að vera á hreinu en best er þó að
gera ráð fyrir meiri tíma en minni.

Fundargestir eru yfirleitt ánægðari
með að dagskrá sé á undan áætlun
en eftir. Niðurröðun dagskrárliða
þarf einnig að vera vel ígrunduð.
Gott rennsli þarf að að vera og passa
upp á að ,,léttari” dagskrárefni komi
inn á réttum tímapunktum. Einnig þarf að huga að kaffipásum og
öðrum hléum.
(ËPASKIPTING

Á ráðstefnum og fundum kemur
oft til þess að skipta þarf starfsliði
niður í hópa. Sjálf hópaskiptingin
skiptir þar gríðarlega miklu máli
til þess að hópavinnan nýtist sem
best. Hvorki er ráðlegt að leyfa fólki
að skipa sér sjálfu í hópa né heldur
að raða í hópa eftir deildum, nema
slíkt eigi við. Best er að hafa hópana
eins fjölbreytta og hægt er þannig
að mörg mismunandi sjónarhorn og
hugmyndir fái að líta dagsins ljós.
Einnig verður að tryggja að allir
innan hópsins hafi ákveðið hlutverk og týnist þess vegna ekki.

-ESTU SKIPTIR AÈ HAFA TÅMANN FYRIR SÁR ÖEGAR R¹ÈSTEFNUR ERU SKIPULAGÈAR
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Meiri starfsánægja
Starfsmannafélag Olís leggur mikið upp úr samveru
starfsmanna sinna. Fyrirtækið og starfsmannafélagið
leggjast á eitt við að efla góðan anda.
Guðrún Jónsdóttir, formaður starfsmannafélags Olís, segir mikilvægt
fyrir jafn stórt fyrirtæki að leggja
sitt af mörkum til að tengja stóran
starfsmannahóp saman. „Hjá okkur
er fólk að vinna úti um allt land
og margir hittast ekki oft þótt þeir
til dæmis ræði mikið saman í síma
eða í gegnum tölvupóst. Með því að
standa fyrir viðburðum innan fyrirtækisins gefst fólki tækifæri til að
kynnast.“
Starfsmannafélagið stendur fyrir
ýmsum uppákomum og eru þar
vinsælastar árshátíð, árlegt páskabingó og jólaferð inn í Brynjudal
þar sem starfsmenn og fjölskyldur
þeirra sækja sér jólatré í samvinnu
við Skógræktarfélag Íslands. „Auk

þessa erum við með ýmsar skemmtanir, Viðeyjarferðir, Esjugöngur,
keilukvöld, menningargöngur um
Reykjavík, leikhúsferðir og tónleikaferðir, námskeið í föndurgerð
og ýmislegt annað.“ Guðrún segist
sjá jákvæð áhrif þessara viðburða
meðal starfsfólksins sem skila sér
í meiri starfsánægju. „Fyrirtækið
sjálft býður einnig upp á ógrynni af
námskeiðum sem tengjast faglegu
hliðinni ásamt því að styðja vel við
bakið á starfsmannafélaginu,“ segir
Guðrún. „Okkur starfsfólkinu finnst
Olís hafa ofarlega á stefnuskrá
sinni að skapa góðan starfsanda og
þjappa fólki saman sem er mikilvægt hjá svo stóru fyrirtæki.“
- jóa

LJÓSMYNDARAR MEÐ NÆMT AUGA
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6ATNASAFARÅ ER EIN SKEMMTILEGRA ÖRAUTABRAUTA ¹ ²LFLJËTSVATNI

+LASSÅSK HËPEFLISDAGSKR¹ HEFUR LENGI VERIÈ ¹ ²LFLJËTSVATNI OG ¹ HÒN ERINDI JAFNT VIÈ UNGA SEM ALDNA

Virkileg efling
Á Úlfljótsvatni er frábær aðstaða fyrir fyrirtæki og stofnanir sem vilja fara þangað í
hvataferðir. Þar bjóða skátar upp á dagskrá sem byggist á verðugum verkefnum þar
sem aðaltakmarkið er að efla samstöðu, vináttu og samvinnu hópsins.

3K¹TAR ERU EKKI ÖEKKTIR FYRIR ANNAÈ EN AÈ VITA HVAÈ ÖEIR SYNGJA ÖEGAR KEMUR AÈ HËPEFLI

,,Við höfum verið með hópeflisdagskrá á Úlfljótsvatni í áratugi í
gegnum skátastarf og skólabúðir. Hin seinni ár höfum við síðan
lagað þetta að þörfum fyrirtækja og
stofnana. Í dag bjóðum við upp á
hópefli fyrst og síðast fyrir börn og
ungmenni sem er okkar aðalmarkaðshópur en höfum komist að því
að þetta á alveg jafn mikið erindi
við fullorðna,“ útskýrir Guðmundur
Björnsson, verkefnastjóri Útilífsmiðstöðvar skáta.
Ævintýradagskrá skáta er hóp-

eflisdagskrá á Úlfljótsvatni sem er
byggð á bandarískri fyrirmynd og
byggist á hópefli, vináttu, samskiptum og samvinnu. Guðmundur segir að fólk þurfi líka að gera
greinarmun á því hvort um sé að
ræða skemmtiferð eða hvort verið
sé að takast á við eitthvert ákveðið
verkefni. ,,Við viljum að þau fyrirtæki og stofnanir sem koma hingað séu virkilega að fara til þess
að efla hópinn. Við höfum fundið
að í gegnum leik og þrautir náum
við ótrúlegum árangri á skömm-

um tíma. Þar þarf fólk að hafa
ákveðinn ramma, leikreglur, samskipti og samskiptareglur á hreinu
til þess að takast á við verkefnin.
Við erum samt ekki komin eins
framarlega í þessum efnum og til
dæmis Bandaríkjamenn en flestir
líta reyndar á þetta sem hreinræktaða skemmtun.“ Oftast koma hópar
í dagsferðir á Úlfljótsvatn en þar
er einnig boðið upp á gistingu. Þar
er aðstaða til fundarhalda og svo
er hægt að fara út að leika eftir á,
eins og Guðmundur kallar það.

LOKSINS
LOKSINS
LOKSINS
Hollywood þægindi á Íslandi!

Hann er til leigu!
Hentar vel við ýmis tækifæri, svo sem afmæli, brúðkaup og fundi
Tekur 17 farþega
Lystisnekkja á hjólum

GOLD LIMO
SÍMI 897 0930 • goldlimo@goldlimo.is

Kristján Pálsson

reynsla, áhugi, kraftur

„Ég tel mikilvægt að svo duglegur,
framsýnn og reyndur talsmaður okkar
haldi á ný inn á þing.”
Umsögn:

Kynni okkar Kristjáns Pálssonar hófust í gegnum sameiginlegan áhuga á varnar- og
öryggismálum þjóðarinnar. Þá var hann bæjarstjóri í Njarðvík. Eftir farsæl störf á
þeim vettvangi var hann kjörinn á Alþingi og gerðist þar ötull talsmaður Suðurnesjamanna. Utan þings hefur Kristján helgað sig umhverfis- og ferðamálum í
Suðurkjördæmi og verið leiðandi í þessum mikilsverðu verkefnum. Þau mál þurfa að
fá meira vægi á þingi. Ég tel mikilvægt að svo duglegur, framsýnn og reyndur talsmaður okkar haldi á ný inn á þing. Það gerum við með því að styðja hann í
prófkjörinu laugardaginn 11. nóv. n.k.

Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi
www.kristjanpalsson.is
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Klassískar Eldvarnir fjölbýlishúsa
klukkur
Ókeypis skoðun eldvarna í
sameignum fjölbýlishúsa.

Í versluninni Sigurstjörnunni í
Faxafeni má fá fallegar klukkur á heimilið.
Sérstakar standklukkur sóma sér
hvar sem er og geta fegrað heimilið auk þess að auðvelda heimilisfólki að fylgjast með tímanum.
Klukkurnar sem fást í Sigurstjörnunni eru af öllum stærðum og
gerðum en eiga það þó sameiginlegt að vera svolítið gamaldags og
öðruvísi auk þess sem þær kosta
ekki mikið. Í versluninni er einnig
margt annað fallegt að finna svo
þeir sem eru að leita sér að klassískri klukku eða
öðrum dýrgrip á
heimilið, ættu
að líta við
og skoða
úrvalið
sem er
mikið.
EÎ

+LUKKURNAR SEM
F¹ST Å 3IGURSTJÎRN
UNNI ERU SVOLÅTIÈ
SÁRSTAKAR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Sýnum LMC og FENDT
hjólhýsin árgerð 2007
Opið virka daga frá 9-18
og um helgina laugard
12-16 og sunnud 13-17

Víkurverk Tangarhöfða 1
Sími 557 7720 www.víkurverk.is

Forvarnadeild
Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins
(SHS)
býður
íbúum fjölbýlishúsa
að
gera
úttekt á eldvörnum í sameign þeim
að kostnaðarlausu.
Fulltrúar húsfélaga
geta pantað skoðun á vef Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Skilyrði er að sá sem pantar skoðun
hafi umboð húsfélagsins til þess
og mikilvægt er að teikningar
liggi fyrir þegar skoðun fer fram.
Fulltrúi forvarnadeildar SHS

skoðar sameignina eins
fljótt og kostur er í fylgd
fulltrúa húsfélagsins og
afhendir honum skriflegar
athugasemdir.
Athugasemdirnar ber að skilja
sem leiðbeiningar en ekki
kröfur en forvarnadeildin hvetur fólk engu að
síður til þess að taka mið
af athugasemdunum og
ráðast í úrbætur sem
fyrst. Eldvarnir geta í
mörgum tilvikum orðið til
þess að bjarga lífi og heilsu fólks
og koma í veg fyrir óþarflega
miklar skemmdir af völdum elds
og reyks.
Heimildir og nánari upplýsingar um Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins: www.shs.is.

;
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3NJËRINN HEFUR L¹TIÈ ¹ SÁR KR¾LA OG ÖVÅ TILVALIÈ AÈ FARA Å
GÎNGUTÒR Å SNJËKOMUNNI 'ANGAN ENDURN¾RIR LÅKAMA
OG S¹L OG SNJËRINN KEMUR JËLASKAPINU AF STAÈ

Betra að láta bólusetja
sig fyrir flensunni
ÓWFUVS

www.svefn.is

Sífellt fleiri Íslendingar láta
bólusetja sig gegn hinni árlegu
inflúensu sem getur lagst þungt
á fólk. Þórólfur Guðnason,
yfirlæknir hjá sóttvarnalækni,
segir að mikilvægt sé að gera
það áður en inflúensan kemur
til landsins.
Í september og október árlega
kemur nýtt inflúensubóluefni til
landsins og Þórólfur segir að best
sé fyrir þá sem ætla að láta bólusetja sig að gera það strax á haustin. „Inflúensan sjálf kemur venjulega ekki til landsins fyrr en eftir
áramót en hún getur komið fyrr
og mikilvægt er að vera búinn að
láta bólusetja sig áður en hún
kemur.“
Ekki er flókið að láta bólusetja
sig en inflúensusprauturnar má fá
á öllum heilsugæslustöðvum og
segir Þórólfur að aukaverkanir
séu mjög sjaldgæfar og þá vægar.
„Sumir finna fyrir örlitlum slappleika fyrst eftir bólusetningu en
það er ekki algengt.“
Þórólfur tekur samt fram að
enginn geti verið alveg öruggur
fyrir inflúensunni þó að hann hafi
látið bólusetja sig. „Við getum
aldrei vitað með fullri vissu fyrirfram af hvaða stofni næsti inflúensufaraldur er og því er reynt að
spá fyrir um það. Oftast rætast
spárnar og þeir sem hafa látið
bólusetja sig sleppa við inflúensuna en stundum reynist hún vera
af öðrum stofni og fólk fær hana
þrátt fyrir bólusetningu en þá
vægar.“
Þórólfur bendir einnig á að
þeir sem hafa látið bólusetja sig
geti orðið veikir eins og aðrir því
ýmsar aðrar pestir en inflúensa
séu í gangi yfir vetrarmánuðina.
„Þó að fólk sem hefur látið bólusetja sig veikist er það því ekki
endilega inflúensan sem það

¶ËRËLFUR 'UÈNASON YFIRL¾KNIR HJ¹ SËTTVARNAL¾KNI SEGIR AÈ GOTT SÁ AÈ L¹TA BËLUSETJA
SIG GEGN HINNI ¹RLEGU INFLÒENSU
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

hefur fengið því bólusetningin
gerir yfirleitt sitt gagn.“
Þórólfur segir að sóttvarnalæknir mæli með því að fólk eldra
en sextíu ára og þeir sem eru með
sjúkdóma sem geta gert þá viðkvæmari fyrir flensunni, láti

sprauta sig. „Við höfum ekki
mælst til þess að allir fari í inflúensubólusetningu en það er ekkert verra fyrir fólk að gera það ef
það vill tryggja sig gegn
flensunni.“
EMILIA FRETTABLADIDIS

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

(VERNIG HEFURÈU ÖAÈ
Þar sem þetta er síðasti pistillinn minn hér í Fréttablaðinu langar mig að segja að ég finn fyrir aukinni
heilsumeðvitund meðal almennings. Mér finnst
heilsuhugsandi fólki vera að fjölga, sem er sannarlega mikið gleðiefni. Maður er hreinlega ekki maður
með mönnum, eins og einhver sagði við mig um
daginn, nema maður sé að efla eða viðhalda heilsunni. Og ég tek undir það. Líkaminn er í eðli sínu í
sífelldri endurnýjun og til að viðhalda heilsunni
þarf að næra hann rétt og hreyfa, því annars töpum
við dýrmætum eiginleikum. Hvað þá þegar við viljum efla hann enn frekar. Þetta vitum við öll og þurfum að finna okkar eigin takt.

%KKI BARA LÅKAMLEG HEILSA
Mikilvægt er líka að hafa í huga að góð heilsa er
ekki bara líkamlegs eðlis, heldur ekki síður andlegs
eðlis og tengist einnig samskiptum okkar við annað
fólk. Góða heilsu er ekki bara að finna í ræktinni,
heldur þarf ekki síður að hlúa að almennri vellíðan.
Okkar eigin og annarra. Þó góður starfsframi geti
t.d. veitt okkur vellíðan, getur heilsan verið í hættu
ef við hættum að hitta vini okkar, hittum fjölskylduna í mýflugumynd eða eigum erfitt með að finna
hamingju hjá okkur sjálfum. Góð heilsa er lífsgleði
og andleg vellíðan ekki síður en hreysti og þol.
Þegar maður gefur af sér til annarra fær maður
langoftast eitthvað gott til baka. Stundum er það
kannski ekki alveg augljóst hvað maður fær til
baka, en ef svo er, er það okkar að sjá það síðar.
Sumir þurfa að hægja aðeins á sér, aðrir þurfa
kannski að gefa aðeins í. En aðalmálið er að vera

meðvitaður um að heilsan er ALLT sem við eigum,
hversu mikil klisja sem það er. Það vita allir þegar
þeir missa hana!

%INS OG STÁTTASKIPTINGIN
Það þurfa allir að leggjast á eitt og líta sér nær til að
draga úr hreyfingarleysi, óeðlilegri þyngdaraukningu og næringarlausu fæðuvali í þessu samfélagi.
Öfgarnir í heilsunni eru að verða eins og stéttaskiptingin, alltaf meiri og meiri. Mörgum líður
betur nú en áður vegna heilsumeðvitundar sinnar.
Þeir hafa lært að hlúa að sjálfum sér og öðrum og
vita að það gerist ekki að sjálfu sér. En svo eru
margir sem dragast aftur úr, meðal annars vegna
hugsunarleysis. Mikil stéttaskipting dregur varla
úr fátækt og öfgar í heilsu draga varla úr heilsuleysi. Það er líka samfélaginu dýrkeypt að eiga bæði
fátæka sem og heilsulitla þjóðfélagsþegna, svo
þetta varðar okkur öll.
!È SÅÈUSTU
Að lokum langar mig að þakka fyrir frábær viðbrögð frá ykkur lesendum. Það hefur glatt mitt litla
hjarta að sjá hvað margir eru að hugsa um heilsuna
og vinna markvisst að því að leggja áherslu á næringarríka fæðu hvern dag og gera daglega hreyfingu að lífsstíl sínum. Þið vitið það jafn vel og ég, ef
ekki betur, að þið eruð að vinna frábært forvarnarstarf fyrir fegurð ykkar og framtíð.
Lifið heil,
Borghildur
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,- .ISSAN 6ANETTE NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

.:
*EEP 'RAND #HEROKEE
 NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ
!LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

38 /PEL !STRA ', NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

30 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


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

:9 3UBARU )MPREZA ', NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


4" 3UBARU ,EGACY ( NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


$- 2ENAULT -EGANE NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

2(
.ISSAN $OUBLE #AB %
m NÕSKR BS EKÖÒSKM
6ERÈ
!LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

!- *EEP ,IBERTY  NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

!" 3UBARU ,EGACY /UTBACK 
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NAMÎGU
LEIKAR SÅMI  

:(
3UBARU
&ORESTER
#3
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

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

46
.ISSAN
-ICRA
6ISIA
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ
!LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

05 /PEL #OMBO # 6AN NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

-( .ISSAN 8 4RAIL 3PORT NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


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


4. 3UBARU
,EGACY
7AGON
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ
!LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

,5 /PEL !STRA  NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ

!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


20 (ONDA (2 6 NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


::
3UBARU
)MPREZA
'8
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

0* 3UBARU ,EGACY /UTBACK
NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NAMÎGU
LEIKAR SÅMI  

:9 3UBARU )MPREZA ', NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


:( (ONDA !CCORD NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

.%
3UBARU
&ORESTER
#3
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

3/
/PEL #ORSA #OMFORT
NÕSKR
BS
EKÖÒSKM
6ERÈ
!LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

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

42
.ISSAN 0ATROL %LEGANCE
m NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ
!LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

,(
4OYOTA #ARINA % $IESEL
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ
!LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

9,
2ENAULT
-!34%2
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

-: .ISSAN 8 4RAIL 3PORT NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


:(
(ONDA !CCORD NÕSKR
BS EKÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


40 2ENAULT -EGANE #LASSIC
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ
!LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

35
3UBARU
&ORESTER
#3
NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NAMÎGU
LEIKAR SÅMI  

$- 2ENAULT -EGANE NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

46
.ISSAN
-ICRA
6ISIA
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ
!LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

&)--45$!'52  NËVEMBER 
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.ÕJIR 'RAND #HEROKEE  L (%-)
&ULLBÒNIR BÅLAR ¹ FR¹B¾RU VERÈI "ÅLAR TIL
SÕNIS ¹ STAÈNUM 3KOÈUM SKIPTI JA
¹RA ¹BYRGÈ
-AZDA  7AGON  EKINN AÈEINS  Ö
KM HV  MILLJ 6ERÈ 

"ÅLASALA ¥SLANDS
3KËGARHLÅÈ   2VK
3ÅMI  
WWWBILASALAISLANDSIS

 -"ENZ -,  3ILFUR SVART LEÈUR
SPORT PAKKI m KRËMFELGUR LOFTPÒÈA
FJÎÈRUN LEIÈSÎGUBÒNAÈUR 8ENON LJËS
LÒGA (ARMAN +ARDON STEREO OFL EKINN
 ÖÒS KM 6ERÈ  ÖÒSUND

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

*EEP 'RAND #HEROKEE ,AREDO 8 ¹RG
 EK  ÖKM 6ERÈ  VÅLANDI
 Ö %INN MAÈ ÎLLU 'ETUM B¾TT
BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3  

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

"ÅLAR TIL SÎLU

&ORD 'ALAXIE NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 
67 0OLO  ¹RG  EK !ÈEINS 
Ö KM .Õ 4ÅMAREIM  X DEKK ¹LFELGUR
VERÈ  Ö

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS
 ,¹NARMÎGULEIKI 67 0ASSAT 3EDAN
¹RG  EK  ÖKM SETT 
Ö 4ILBOÈ  Ö HVÅLANDI  Ö
!FBORGANIR  ÖÒS ¹ M¹NUÈI 
,¹NARMÎGULEIKI 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹
PLAN OG SKR¹ 3  

&ORD %XPL 8,4 k %K  Ö -IKIÈ END
URN %INSTAKUR DEKURBÅLL m BREYTTUR
3JËN ER SÎGU RÅKARI  Ö 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

--# -ONTERO ¹RG  EK  ÖKM
6   MANNA FILMUR ¹LF HRAÈASTILLIR
¹SETT VERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö ¹HV
 Ö  Ö ¹ M¹N

4IL SÎLU 6OLSWAGEN 4RANSSPORTER k
EKINN  Ö ALVEG GULLFALLEGUR OG Å GËÈU
VIÈHALDI 6ERÈ  Ö 5PPL Å S 


4OYOTA ,#  ¹RG  EK  ÖKM
m  MANNA '03 NÕTT HEDD OG VATNS
KASSI OFL 6ERÈ  Ö 4ILBOÈ  ¶
3KIPTI ¹ DÕRARI ALLT AÈ  MILLJ 4OYOTA ,#
 EÈA .ISSAN 0ATROL

"-7 8 RGERÈ  %KINN  ÖKM
ÖÒSUND KM HVÅLANDI KR  ÖÒSUND
M¹NAÈARLEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND
6ERÈ KR 

-ERCEDES "ENZ %  4 #$) ¹RGERÈ
 MODEL¹R  EK  ÖKM
!6VANTGARDE 3VARTUR METALLIC LEÈURINN
RÁTTING MINNI Å BÅLSTJS¾TI GLERTOPPLÒGA
8ENON N¹L¾GÈARSKYNJARAR HITI Å S¾TUM
OFL 6ERÈ  6ERÈ 
TIL ATVINNUBÅLSTJËRA

"ÅLALÅF
+LETTH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILALIFIS

(ÎFÈAHÎLLIN
+LETTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWHOFDAHOLLINIS

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

 ,¹NARMÎGULEIKI 3UBARU )MPREZA
 7AGON 7$ ¹RG  EK 
ÖKM SETT  Ö 4ILBOÈ  Ö 
,¹NARMÎGULEIKI MEÈALAFBORGANIR 
ÖÒS ¹ M¹NUÈI 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹
PLAN OG SKR¹ 3  

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

4ILBOÈ

0OLO ¹RG k EK  Ö  DYRA MARGT
NÕLEGT 5PPL Å S  

"¥,!2 4), 3®,5
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  ÖÒS

4IL SÎLU ,AND #RUISER  ¹RG k $ISEL
%K Ö HV CA Ö 6ERÈ Ö
5PPL Å S  

"ULL VERÈ 

3KODA &ABIA   VÁL NÕSKR  EKINN
 Ö KM RAFMAGN Å RÒÈUM ÖOKULJËS
 GÅRA (EILS¹RSDEKK 'ËÈUR BÅLL VERÈ
 NÒ 4ILBOÈ  MÎGULEIKI
¹  L¹NI UPPL Å S   "ÅLLINN
STENDUR HJ¹ 4OYOTA Å 2EYKJANESB¾

 MILLJËNIR

4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL %LEGANCE SKR
 EK  ÖÒS 4OPP EINTAK 5PPL
Å S  

(ILUX   DIESEL TIL SÎLU m ¹RG k EK
CA  ÖÒS ¹ VÁL ,OFTPÒÈAR AÈ AFTAN
LOFTL¾SINGAR SÅMI #"3 CD KASTARAR OG
MILLIKASSI FYLGIR 3  

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

 ÖÒSUND STAÈGREITT

-USSO 'RAND ,UXE ¹RG k "ENSÅN m
GËÈ DEKK DR¹TTARKRËKUR SKl 5PPL Å
S  

.ISSAN !LMERA ,UXURY ¹RG k EKINN
ÖÒS SSK  VÁL KR ÒT OG YFIR
TAKA ¹ L¹NI ,¹NIÈ ER  KR 5PPL Å
S  
- "ENZ %  SSK ¹RG k 6EL MEÈ
FARIN 6ERÈ Ö 5PPL Å S  

.ISSAN !LMERA  ¹RG  EK 
ÖÒS  GÅRA ¹LF CD SMURBËK GL¾SILEGUR
BÅLL 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

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

&ORD 4HUNDERBIRD k   SUPERCHARGER
SSK LEÈUR RAFM Å RÒÈUM S¾TUM 
NÕJUM VETRARD 6ERÈ  ÖÒS 3 


  MILLJËNIR
  ÖÒS
4IL SÎLU 4OYOTA COROLLA k ¹RG EK  Ö
NÕ SPRAUTUÈ m FELGUR FILMUR OG MART
FLEIRA 3ÅMI   "EGGI

!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

!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

&ORD %SCAPE 8,3  SSK DR¹TT
ARBEISLI EKINN  KM GULLFALLEG
UR GËÈUR FYRIR VETURINN 6ERÈTILBOÈ
 5PPL Å S  

0ALLBÅLAR

"ÅLAR ËSKAST
4!8)

,EIGUBÅLSTJËRAR OG AÈRIR ATH 6ANTAR FËLKS
BÅL STATION M¹ VERA MIKIÈ EKINN DIESEL
EÈA BENSÅN SKOÈA ALLT 5PPL Å SÅMA 
 'UÈMUNDUR
3KÅTBLÎNK 5NGRI STÒLKU BR¹ÈVANTAR
MJÎG ËDÕRANN EÈA GEFINS BÅL -¹ KOSTA
  ÖÒS 6ERÈUR AÈ VERA Å J¹KV¾ÈU OG
HRESSU ¹STANDI 5PPL Å S  
3KOÈAÈUR BÅLL ËSKAST FYRIR ALLT AÈ 
ÖÒS STGR 5PPL Å S  
«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL ¹ VERÈBILINU  
ÖÒS 5PPL Å S  

--#  '4 3, ¹RG  %KINN 
Ö MÅLUR FLUTTUR INN NÕR AF (EKLU 5PPL
Å S  

*EPPAR

6EL MEÈ FARINN 67 'OLF ¹RG k KEMUR
¹ GÎTUNA k LÅTIL ÒTBORGUN OG YFIRTAKA
¹ HAGST¾ÈU L¹NI EK  ÖÒS 5PPL Å S
 

  ÖÒS
4IL SÎLU ER 6OLVO  k  ) 3SK .Õ
TÅMAREIM 3K k 6ERÈ  ÖÒS 

67 'OLF ¹RG k %K  Ö 3K k
,ISTAVERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö STGR 5PPL
Å S  
/PEL #ORSA  ¹RG k SK k
EKIN Ö ¹LFELGUR GOTT ¹STAND 6ERÈ
ÖÒS 3  

4OYOTA (I LUX EXTRA CAB k m BREYTTUR
%INN S¹ FLOTTASTI ¹ LANDINU 6ERÈ  Ö
5PPL Å SÅMA  
4ILBÒINN Å VETRARAKSTURINN 4OYOTA
9ARIS  ¹RGERÈ k  D BEINSK
'R¹R .EGLD VETRARDEKK ¹ ¹LFELGUM %K
 Ö 3KOÈAÈUR k 6IÈMIÈUNARVERÈ
 6ERÈ  "ÅLAL¹N 
ÖÒS 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

6!2!(,54)2

!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

²43!,!
3¾TISHITARI Å ÚESTAR GERÈIR BÅLA
2AFMAGNIÈ TENGIST Å  VOLTA
TENGIÈ «MISSANDI ÖEGAR ÖAÈ FER
AÈ KËLNA KR FYRIR  S¾TI

3NILLDAR BËN ¹ FELGURNAR
.Ò ER RÁTTI TÅMINN TIL AÈ HUGSA AÈ
UMHIRÈU FELGNANNA %F ÖÒ NOTAR
7EELWAX Ö¹ SKOLAR ÖÒ ËHREININD
UNUM AF KR

"LUETOOTH FYRIR ÚESTA GERÈIR "LUE
TOOTH SÅMA %NDIST Å  TÅMA Å TALI
OG  TÅMA Å BIÈ 'OTT AÈ LOSNA
VIÈ SNÒRUFARGANIÈ SEM FYLGIR OFT
HANDFRJ¹LSUM BÒNAÈI KR

,OKSINS LOKSINS KOMINN AFTUR
3PENNUBREYTIR Å BÅLA TENGIST Å
 VOLTA TENGIÈ 'EFUR FR¹ SÁR
6OLT (: OG 7 VIÈ
STÎÈUGA NOTKUN KR

!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 --# -ONTERO ,IMITED ll 
"ENSÅN 3J¹LFSK %K  ÖÒS RG k
,EÈUR TOPPLÒGA DR¹TTARB DÎKKAR RÒÈUR
OFL 4ILBOÈ  KR 5PPL Å S 
 3IGURÈUR
,ANDCR  ¹RG SSK TOPPLÒGA
FILMUR DRBEISLI OG VX FELGUR 6ERÈ  M
5PPL Å SÅMA  

"¥,!2 4), 3®,5

!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

&)--45$!'52  NËVEMBER 
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6ÎRUBÅLAR

,YFTARAR

(JËLBARÈAR
4IL SÎLU  "RIDGESTONE NAGLADEKK MJÎG
LÅTIÈ NOTUÈ 3T¾RÈ 2  6ERÈ
Ö 5PPL Å S  
'ËÈ .OKIA MÅKRËSKORIN VETRARDEKK TIL
SÎLU 3T¾RÈ  3  

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

6IÈGERÈIR

«SKA EFTIR AÈ KAUPA  STK GËÈ NEGLD
VETRARDEKK mm m 3  
  

6ESPA  CC FJËRGENISVÁL

.¹NAST NÕ DAGNLADEKK  ¹
H¹LFVIRÈI MIÈAÈ VIÈ NÕ  ÖÒS 5PPL Å
S  

®RF¹AR VESPUR SELJAST ¹ SÁRSTÎKU KYNN
INGARVERÈI KR 3  

"OBCAT JARÈVEGSÖJÎPPUR

(JËLHÕSI

.OKIAN VETRARDEKK ¹ m FELGUM PASSA
UNDIR #ITROEN # OG # ,ÅTIÈ NOTUÈ FR¹
B¾R DEKK OG ORIGINAL HJËLKOPPAR FYLGJA
5PPL Å SÅMA   (JALTI

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


3NJËPLËGAR OG SNJËKEÈJUR

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

6ARAHLUTIR
!LMENNAR VIÈGERÈIR HJËLASTILLINGAR
BREMSUVIÈGERÈIR +APLAHRAUNI  3 


.Ò FER HVER AÈ VERÈA SÅÈ
ASTUR

4ËKST AÈ ÒTVEGA  (OBBY HÒSBÅLA ¹
STËRL¾KKUÈU VERÈI EIGUM EINNIG TIL ÎRF¹
HJËLHÕSI MEÈ MIKLUM AFSL¾TTI
,¹TTU EKKI HAPP ÒR HENDI SLEPPA
(OBBYHÒSIÈ

"ÅLAPARTASALAN S

%IGUM ¹ LAGER MJÎG MEÈF¾RILEGAR
G¹MASLISKJUR Å G¹MABREIDD  TONNA
BURÈARGETA 6ERÈ M¹LAÈAR KR 
¹N VSK OG GALVANISERAÈAR  ¹N
VSK 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN
FR¹ *¹RNH¹LSI SÅMI  
!LTERNATORAR STARTARAR OG VARAHLUTIR FYRIR
FLESTAR GERÈIR VÎRUBÅLA VINNUVÁLA OG
FËLSKSBÅLA ,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA 
3  

3CANIA 3CANIA X

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

3NJËKEÈJUR

#ARAVELAIR /SIRIS  ¹RGERÈ  6ERÈ
 4ILBOÈ  3 
 EÈA WWWSEGLAGERDINIS

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

²TVEGUM MEÈ STUTTUM FYRIRVARA SNJË
KEÈJUR UNDIR VINNUVÁLAR 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI
 2VK SÅMI   .JARÈARNESI 
 !KUREYRI SÅMI  

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

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

!LHLIÈA BÅLAVIÈGERÈIR OG M¹LMSMÅÈI OFL
!FTANN EHF 3TEINHELLA   (AFNARFIRÈI
WWWAFTANNORG 3    


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

-ËTORHJËL

"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

0ALLHÕSI

4RAKKER PALLHÕSI  FET AUKAHLUTIR -ARKÅSA
¥SSK¹PUR 3TURTA 3TIGI RGERÈ  EN
KEMUR ¹ GÎTUNA  6ERÈ 
4ILBOÈ  3   EÈA WWW
SEGLAGERDINIS

0ARTAR S  

4IL SÎLU

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

6INNUVÁLAR

3%!4 VINNUVÁLAS¾TI

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

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

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

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

(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  

3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING
!LTERNATORAR STARTARAR OG VARAHLUTIR FYRIR
FLESTAR GERÈIR VÎRUBÅLA VINNUVÁLA OG
FËLSKSBÅLA ,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA 
3  

3TIGALAGERINN

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

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  
3UZUKI '38  & RG k %KIÈ  ÖÒS
MÅLUR 4OPP HJËL 5PPL Å S  

+4-  %8# GÎTUSKR¹È  ¹RG ,ÅTIÈ
NOTAÈ EINS OG NÕTT 3  

6ESPUR

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

"ÅLAÖJËNUSTA

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

*UNGHEINRICH PALLETTUTJAKKAR M¹LAÈIR
EÈA GALVANISERAÈIR B¹ÈAR GERÈIR MEÈ
bQUICK LIFTm 6ERÈ FR¹ KR  ¹N
VSK 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN
FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK SÅMI 
 .JARÈARNESI   !KUREYRI 3ÅMI
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 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö ST¹LÅSSK¹PUR CM ¹  Ö UPP
ÖVOTTAVÁL ¹  Ö FRYSTISK¹PUR ¹  Ö
m TV ¹  Ö LÅMTRÁSSTIGI  CM ¹ 
Ö AIRCONDITION ¹  Ö ÖVOTTAVÁL ¹ 
Ö LEÈURSTËLL ¹  Ö FLOTT FLÒORLOFTLJËS ¹
 Ö STK  STK DEKK m ¹  Ö
5PPL Å S  
%CO $ECO SJËNVARPSSK¹PUR TIL SÎLU 6ERÈ
 ÖÒS %INNIG ¹ SAMA STAÈ NÕTT OG
ËNOTAÈ ÖREKHJËL VERÈ  ÖÒS 5PPL Å
S  

*OHN $EERE H¹G¾ÈAOLÅUR

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

4ÎLVUVIÈGERÈIR

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

6ÁLAR OG VERKF¾RI
«SKA EFTIR   KW RAFSTÎÈ 3 
   

(LJËÈF¾RI
'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  

4IL BYGGINGA
'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

(LJËMT¾KI

,¹TTU MIG UM PÒLIÈ .ÕBYGGINGAR FLUTN
INGSÖRIF OG FYRIRT¾KI &ÎST VERÈTILBOÈ
STA S  
4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM FLUTN
INGSÖRIF OG HREINGERNINGAR VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ &ÎST VERÈTILBOÈ 2AKEL S
 
%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  

'ARÈYRKJA

#OMET IÈNAÈARRYKSUGUR

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


'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

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

4ÎLVUR

.OTUÈ ELDHÒSINNRÁTTING  INNNIHURÈIR
OG KARMAR  FM PARKET FATASK¹P
UR NOTAÈ BAÈKAR HANDLAUG OG WC
F¾ST GEFINS GEGN ÖVÅ AÈ VERÈA SËTT
HUGASAMIR SENDI NAFN OG SÅMANÒMER
¹ ELISABETBJ GMAILCOM

µMISLEGT
'¹MUR TIL SÎLU %INANGRAÈUR  FETA
G¹MUR TIL SÎLU %R MEÈ RAFLÎGN OG HITA
OFNI 3  

0ARIS $ESIGN

6ERSLUN

*ËLAGJÎFIN Å ¹R

%KTA PELSAR EINNIG STËRAR ST¾RÈIR &R¹B¾R
VERÈ 3IGURSTJARNAN 3  
&¹KAFENI BL¹U HÒSIN /PIÈ   VIRKA
DAGA OG   LAUGARDAGA
*EPPADEKK OG FELGUR TIL SÎLU NÕLEG
MJÎG LÅTIÈ NOTUÈ mDEKK OG m FELGUR
TD FYRIR (YUNDAI $ERACAN OG FL %INNIG
TIL SÎLU 4HULE OCEAN  FARANGURS
BOXTENGDAMÎMMU BOX 'OTT VERÈ
5PPL Å S  

.Õ SENDING 9FIR  TEGUNDIR AF SÁR
HÎNNUÈUM PEYSUM +AKI 3TRANDGÎTU
  (AFNARFIRÈI /PIÈ LAUGARDAG 
 -¹N FÎST   3ÅMI  

/âKBSUÚMWVSPHGMXXX
WFGLBVQJT
/PUB§BSUÚMWVSPHGM
IUUQUPMWVSWPSUFYJT

6ÎRUFLUTNINGAR

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

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

(REINGERNINGAR
4), 3®,5
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2AFVIRKJUN

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

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

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

6EFSÅÈULAUSNIR IS
6EFHÕSING WWWIS

2¹ÈGJÎF

(EIMASÅÈUR¹ÈGJÎF WWWIS

3P¹DËMAR

!LHLIÈA FJ¹RM¹LA OG
REKSTRARR¹ÈGJÎF

-ËTATIMBUR $OKABORÈ

4IL SÎLU AÈ 3KEMMUVEGI  %INNIG ÒTI OG
INNIHURÈIR VERÈA TIL SÕNIS N¾STU DAGA
5PPL Å S   4RYGGVI

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

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

(EILSUVÎRUR

"ELLAIS 3  
%52/6)3!
3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA 3   
    MÅN KL   NEMA
3UNNUDAGA "ELLAIS

4RÁSMÅÈI

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

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

3ÅMASP¹  
%RU FJ¹RM¹LIN EÈA TILFINNINGAR Å ËLAGI
STIN PENINGAR HEILSA MIÈLUN OG
DRAUMR¹ÈNINGAR ,AUFEY SP¹MIÈILL

%NGLALJËS TIL ÖÅN  
3PILASP¹ DRAUMAR FYRIRB¾NIR ANDLEG
LEIÈSÎGN %R VIÈ FR¹ KL   EFTIR MIÈ
N¾TTI ALLA DAGA ,¹RA SP¹MIÈILL

)ÈNAÈUR
-¹LARAR

4ÎKUM AÈ OKKUR FLÅSALAGNIR .IÈURLÎGN ¹
STEINTEPPI FLOTUN OG ÕMISLEGT SEM VIÈ
KEMUR MÒRVERKI 'ERUM VERÈTILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU 5PPL 'RANAT -ÒR
EHF S 

-¹LARAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
5PPL Å S  

3"$ 4RÁSMÅÈI
3"$ 4RÁSMÅÈI GETUR B¾TT VIÈ
SIG VERKEFNUM Å TRÁSMÅÈUM ÒTI
SEM INNI 4ILBOÈTÅMAVINNA
3"$ 4RÁSMÅÈI EHF
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA FAX  
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
4EK AÈ MÁR ÕMISS KONAR SMÅÈAVINNU
5PPL Å S   3IGGI " HÒSA
SMIÈUR

.ÕSMÅÈI VIÈHALD OG VIÈ
GERÈIR

(ÒSASMÅÈAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG
VERKEFNUM .ÕSMÅÈI VIÈHALD OG VIÈ
GERÈIR 5PPL Å S  

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

-EINDÕRAVARNIR
4),+9..).'!2

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

'LERJUN OG GLUGGAVIÈ
GERÈIR

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  

¶ARFTU AÈ ENDURB¾TA FYRIR
JËLIN

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

'ET B¾TT VIÈ MIG VERKEFNUM PARKET OG
ÎLL ALHLIÈA SMÅÈAVINNA &ÎST VERÈTILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA 5PPL Å S  

"ÒSLËÈAFLUTNINAR OG ALLIR ALMFLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

3TÅFLUÖJËNUSTA

(ÒSAVIÈHALD
0ARKET OG FLÅSALAGNIR

6ÎNDUÈ VINNA VANIR MENN &ÎST TILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA 3  

$ÒKLAGNINGAMEISTARI

'ETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM 6EGGFËÈUR
DÒKALÎGN FLÅSAR PARKET OG TEPPI 5PPL Å
S  
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,ÅKAMSR¾KT

µMISLEGT

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

,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  

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

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

JA HERB ÅB CA FM SV   Ö M
HI RAF  M¹N FYRIRFR ,AUS STRAX 5PPL Å
S  

(REINR¾KTAÈIR CHIAHUAHUA TIL SÎLU 4ILB
TIL AFH (EILSUFARSSK 3  

4IL LEIGU Å &URUGRUND  FM HERBERGI
MEÈ AÈGANGI AÈ WC 5PPL Å 3 
 EKL

-OSFELLSBAKARÅ
(¹ALEITISBRAUT
6ORUM AÈ OPNA NÕTT OG GL¾SI
LEGT BAKARÅ ¹ (¹ALEITISBRAUT
  /KKUR VANTAR ¹BYRGT OG
SKEMTILEGT FËLK TIL AÈ STARFA
MEÈ OKKUR ALLA VIRKA DAGA FR¹
KL   OG  DAG AÈRA
HVORA HELGI SKILEGUR ALDUR 
¹RA OG ELDRI
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
SLAUG Å S    


+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA AÈSTOÈ
ARVERSLUNARSTJËRA ¹ 3UBWAY
(RINGBRAUT UM ER AÈ R¾ÈA DAG
VINNU  STARF 6IÈKOMANDI
ÖARF AÈ VERA ¹BYRGUR EIGA GOTT
MEÈ AÈ VINNA MEÈ ÎÈRUM OG
VERA SJ¹LFST¾ÈUR Å VINNUBRÎGÈ
UM
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR %YGLË
Å SÅMA   (¾GT ER AÈ
S¾KJA UM ¹ STAÈNUM OG ¹
SUBWAYIS

«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN
FAST STARF Å VERSLUN OKKAR
4VÅSKIPTAR VAKTIR
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

«SKUM EFTIR STARFSMANNI
Å ELDHÒS

2OOM FOR RENT

.¹MSKEIÈ
.ÕLIÈAN¹MSKEIÈ HJ¹ ¥SLENSKU TJ¹SKIPTA
SAMTÎKUNUM )4# VERÈUR HALDIÈ  
NËV  +L  SAFNAÈARHEIMILI
(JALLAKIRKJU +ËPAVOGI  DAGSKR¹ ER
FR¾ÈSLA UM SAMTÎKIN ¹SAMT UPPBYGG
INGU ÖJ¹LFUNARINNAR !LLIR ERU VELKOMNIR
!ÈGANGUR KR   5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

%GLA ER TÕND 

%GLA ER GR¹BRÎNDËTTUR HREINR¾KTAÈUR
NORSKUR SKËGARKÎTTUR SEM HEFUR EKKI
SKILAÈ SÁR HEIM Å NOKKRA DAGA (ÒN ER
EYRNAMERKT EN MEÈ ENGA ËL %F EINHVER
HEFUR SÁÈ TIL HENNAR HAFIÈ SAMB 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 SÎLU ¹RA !%' UPPÖVOTTAVÁL ST¹LLITUÈ
M ¥SL STJËRNBORÈI  H¹IR BËKASK¹PAR
SJËNVARPSBEKKUR OG GEISLADISKAHILLA ALLT
ÒR -IRU +LIPPAN SËFI OG ELDHÒSBORÈ
ËDÕRT SÅMI  

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

¥ KVÎLD OG HELGARVINNU 2EYNSLA
SKILYRÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
5NGT PAR MEÈ  BÎRN ËSKA EFTIR  
HERB ÅBÒÈ Å (FJ %RUM REYKLAUS OG
SKILVÅSUM GREIÈSLUM ER HEITIÈ 3 

4VÅTUG REGLUSÎM OG REYKLAUS STÒLKA
ËSKAR EFTIR EINSTAKLINGSÅBÒÈ EÈA GËÈU
HERBERGI HELST ¹ SV¾ÈI  EÈA 
®RUGGUM GREIÈSLUM LOFAÈ 3ÅMI 


®KUKENNSLA

"ORT¾KNI STÎRF Å BOÈI
3ÎGUN BORUN OG FLEIRA
«SKAR EFTIR MÎNNUM Å SÎGUN
BORUN OG BROT 'ËÈ LAUN Å BOÈI
FYRIR RÁTTAN AÈILA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   
 

+VÎLD  HELGAR

2EGLUSAMUR EINHLEYPUR MAÈUR ËSKAR
EFTIR HÒSN¾ÈI TIL LANGTÅMALEIGU 5PPL Å
SÅMA  
*ËLAGJÎFIN FYRIR HUNDA¹HUGAMANNINN
(AND ÒTSKORNAR VÎRUR WWWPETORIGIN
ATIONCOM
'ULLFALLEGIR #HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU
4ILBÒNIR TIL AFH 5PPL Å S  
 ¹RA ¾TTBËKARF¾RÈUR ÅSLENSKUR FJ¹R
HUNDUR F¾ST GEFINS ¹ GOTT HEIMILI 3
 

(ÒSGÎGN

!LL INCLUDED )NFO  

.ÕUPPGERÈ STËRGL¾SILEG  HERB ÅBÒÈ
Å  4ÎLVU SÅMA TENGLAR Å FLESTUM
HERB !LLAR TEGUNDIR SJËNVARPS MÎGU
LEGAR ¶VOTTAVÁL ÖURRKARI UPPÖVOTTAV
ÅSSK¹PUR GETA FYLGT ,EIGA  Ö !LLT
INNIFALIÈ 3  

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

 VIKNA GAMLIR SKOSK ÅSLENSKIR HVOLPAR
F¹ST GEFINS 5PPL Å S  
 ¹TTA VIKNA KETTLINGAR F¹ST GEFINS
-AMMAN PERSNESK 5PPL Å S  
  

(EIMILIST¾KI

!TVINNUHÒSN¾ÈI

 FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI TIL LEIGU ¹
&UNAHÎFÈA 3TËR INNKEYRSLUHURÈ OG H¹TT
TIL LOFTS 5PPL Å S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

!KTU 4AKTU LEITAR EFTIR FJÎRUGU
OG HRESSU FËLKI Å KVÎLD OG HELG
ARVINNU 4ILVALIÈ FYRIR SKËLAFËLK
SEM OG AÈRA SEM VILJA VINNA ¹
SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ 'ËÈ
LAUN Å BOÈI
%F ÖÒ HEFUR ¹HUGA HIKAÈU Ö¹
EKKI VIÈ AÈ SENDA INN UMSËKN
¹ WWWAKTUTAKTUIS

«SKA EFTIR   HERB ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈB
SV 'REIÈSLUGETA CA  ÖÒS 5PPL Å S
 

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     

'OTT IÈNAÈARHÒSN¾ÈI TIL LEIGU $ALVEGI
C +ËP  FM 5PPL Å S  

'L¾SILEGU SPÎNSKU RÒM
TEPPIN KOMIN 

*OLLI (AFNARFIRÈI

6ANTAR ÖIG VINNU

/KKUR VANTAR HRESST FËLK Å ELDHÒS OG
SAL FULLT STARF EÈA HLUTASTARF 5MSËKNIR
LIGGJA FRAMMI Å 3KIPHOLTI  5PPLÕSINGAR
GEFUR (AUKUR Å S   EÈA 
 6ÕTAS

*OLLI ËSKAR EFTIR FËLKI Å FULLT STARF
'ËÈ LAUN Å BOÈI
5PPLÕSINGAR GEFUR ,ÅNEY
Å SÅMA   FR¹  
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ FAST ¹
STAÈNUM

3TARFSFËLK ËSKAST
6IÈ LEITUM AÈ ¹BYGGILEGU
ÅSLENSKUM¾LANDI FËLKI TIL
AFGREIÈSLUSTARFA !NNARS VEGAR
Å BAKARÅ H¹LFAN DAGINN OG HINS
VEGAR Å SÎLUTURN FR¹  
%KKI YNGRI EN  ¹RA
5PPL Å S  

µMSAR GERÈIR
3ËFALIST
'ARÈATORGI
'ARÈAB¾
WWWSOFALISTIS 3 


!TVINNA Å BOÈI

!ÈSTOÈARVERSLUNARSTJËRI

!TVINNA !TVINNA
$EILDARSTJËRAR ËSKAST TIL STARFA
SEM FYRST Å BARNADEILD OG
METRAVÎRUDEILD 'ËÈ LAUN Å BOÈI
5PPLÕSINGAR GEFUR ¥VAR Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
2ÒMFATALAGERNUM 3KEIFUNNI


6EITINGAHÒSIÈ .INGS
«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
KVÎLD OG HELGARVINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
OG EINNIG INN ¹ WWWNINGSIS

3TARFSFËLK ËSKAST
3TARFSKRAFT VANTAR Å MATVÎRU
VERSLUN Å MIÈB¾ 2EYKJAVÅKUR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

2YKSUGUKERFI Å ÎLL HÒS 

3ËFALIST

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

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

'L¾SILEG ¹KL¾ÈI b KJËLAR b YFIR BORÈSTOFU
STËLA NÕ SNIÈ 3ËFALIST 'ARÈATORGI
'ARÈAB¾
3  
WWW
SOFALISTIS
.OKKUR LÅTIÈ NOTUÈ RÒM TIL SÎLU MEÈ
SPRINGDÅNU XCM 6ERÈ KR  Ö 5PPL
Å S     

®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
 

 ¹RA LEÈURSËFI MEÈ FËTSKEMLUM TIL
SÎLU 6ERÈ  ÖÒS KOSTAR NÕR  ÖÒS Å
,ÅNUNNI %INNIG  MASSÅFIR VIÈARELDHÒSS
TËLAR   ÖÒS 5PPL Å S   
 

$ÕRAHALD

4), 3®,5
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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  

7ESTIE HVOLPAR TIL SÎLU 5PPL ¹ WWW
SGNETISSVEPPI 4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR
3  

&R¹ +VENNASKËLANUM Å 2EYKJAVÅK
6EGNA FORFALLA ERU LAUS TIL UMSËKNAR KENNSLUSTÎRF
VIÈ SKËLANN ¹ VORÎNN  Å EFTIRTÎLDUM GREINUM

¶ÕSKA   STARF
3P¾NSKA  STARF

!46)..!

&RÅSTUNDAHEIMILI
(JËL

OG FELLIHÕSI OG HÒS
BÅLAR

5PPHITAÈ HÒSN¾ÈI ¹ %YRARBAKKA
3ÅÈUSTU PL¹SSIN 'EYMSLA %ITT EHF 3
 

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

5MSËKNIR ¹SAMT UPPLÕSINGUM UM MENNTUN OG FYRRI STÎRF BERIST
SKËLANUM AÈ &RÅKIRKJUVEGI  5MSËKNARFRESTUR ER TIL  NËV NK
%KKI ÖARF SÁRSTAKT UMSËKNAREYÈUBLAÈ 2¹ÈNINGARTÅMINN ER FR¹
 JANÒAR NK
,AUNAKJÎR ERU SKV SAMNINGUM KENNARAFÁLAGA OG RÅKISINS
3KËLAMEISTARI EÈA AÈSTOÈARSKËLAMEISTARI VEITA N¹NARI UPPLÕSINGAR
Å SÅMA  
3KËLAMEISTARI

&)--45$!'52  NËVEMBER 
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6EITINGAHÒSIÈ .INGS
«SKAR EFTIR BÅLSTJËRUM OG
STARFSFËLKI Å SAL Å KVÎLD OG
HELGARVINNU 6INNUTÅMINN ER FR¹
KLUKKAN  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
OG EINNIG INN ¹ WWWNINGSIS

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

%RT ÖÒ KARLMAÈUR 6ILTU L¹TA DEKRA VIÈ
ÖIG (AFÈU SAMBAND Å SÅMA  

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

+ARLMENN L¹TIÈ LÅÈA ÒR YKKUR Å NOTALEGU
NUDDI .AUTN OG VELLÅÈAN 3  

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

®RYGGISG¾SLAN EHF ËSKAR
EFTIR STARFSFËLKI
¥TALÅA 6EITINGAHÒS

,EIKSKËLINN +LAMBRAR

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


/KKUR VANTAR AÈSTOÈARMANN
ESKJU Å ELDHÒS FR¹ DES
,ÅFSGLEÈI SKILYRÈI OG ÖROSKI EKKI
FYRIRSTAÈA
5PPLÕSINGAR GEFUR LEIKSKËLA
STJËRI Å  

6EGNA MIKILLA ANNA VANTAR KVENFËLK OG
KARLMENN ¹ ALDRINUM   ¹RA Å KVÎLD
OG N¾TURVINNU ALLA DAGA 5PPL VEITIR
"JARKI Å S   E KL 
6ERUM ER NÕTT AHLIÈA MARKAÈSFYRIRT¾KI
VANTAR VEFHÎNNUÈI OG FORRITARA Å VERK
TAKAVINNU 3ENDA M¹ FERILSSKR¹ OG UPP
LÕSINGAR UM KUNN¹TTU ¹ FRIDRIK VERUM
IS

3ÅMASPJALL  

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

µMISLEGT

.OTALEGT NUDD 5PPL Å S  

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

.ÕJAR SÅMADÎMUR .Ò HAFA  NÕJAR SÅMA
DÎMUR B¾ST VIÈ Å GËÈA HËPINN ¹ 2AUÈA
4ORGINU (VAÈA DAMA VERÈUR VINKONA
ÖÅN Å KVÎLD 3ÅMAR   SÅMATORG
KR   MÅN OG   6ISA
-ASTERCARD ËDÕRARA KR   MÅN 

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

&R¹B¾R NÕ HLJËÈRITUN b,EIKUR Å BAÈKARIm
UNG KONA Å MJÎG bINNILEGRIm UPPTÎKU
3ÎGUR 2AUÈA 4ORGSINS S  
SÅMATORG KR   MÅN OG  
6ISA -ASTERCARD ËDÕRARA KR  
MÅN UPPTÎKUNR 

%INKAM¹L

(EIMILISAÈSTOÈ %LDRI HJËN BÒSETT
Å (AFNARFIRÈI ËSKA EFTIR AÈSTOÈ H¹LFAN
DAGINN ¶RIF OFL 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

%XOTIC %RËTÅSK SVÎRT NUDDSTELPA 5PPL Å
S  

(¹SETA VANTAR ¹  T NETAB¹T FR¹
¶ORL¹KSHÎFN 5PPL Å S  

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

'4 VERKTAKAR ËSKA EFTIR MEIRAPRËFSBÅL
STJËRA ¹ KRËKHEYSIBÅL ¶ARF AÈ GETAÈ HAFIÈ
STÎRF SEM FYRST .¹NARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA   OG  

!ÈSTOÈARVERSLUNARSTJËRI
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA AÈSTOÈ
ARVERSLUNARSTJËRA ¹ 3UBWAY
(RINGBRAUT UM ER AÈ R¾ÈA DAG
VINNU  STARF 6IÈKOMANDI
ÖARF AÈ VERA ¹BYRGUR EIGA GOTT
MEÈ AÈ VINNA MEÈ ÎÈRUM OG
VERA SJ¹LFST¾ÈUR Å VINNUBRÎGÈ
UM
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR %YGLË
Å SÅMA   (¾GT ER AÈ
S¾KJA UM ¹ STAÈNUM OG ¹
SUBWAYIS

,EIÈBEINANDA VANTAR Å VINNU Å LEIK
SKËLANN 'ULLBORG VIÈ 2EKAGRANDA
5PPLÕSINGAR VEITIR LEIKSKËLASTJËRI Å SÅMA
    

"ENZ  AMG LOOK EKINN 
6ERÈ  HVÅLANDI  ÖÒS  ÖÒS
¹ M¹N 3  

3TARFSFËLK ËSKAST ¹ SËLBAÈSSTOFU Å MIÈ
B¾NUM Å FULLT STARF EÈA Å HLUTASTARF
5PPL Å S   'UNNAR

¡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 

!TVINNA ËSKAST
+ONA ËSKAR EFTIR AÈ TAKA AÈ SÁR HEIM
ILISÖRIF GEGN ÖVÅ AÈ F¹ HERBERGI 3 


&!34%)'.)2

3TARFSFËLK FR¹ ,ETTLANDI SMIÈIR SUÈU
MENN VERKAMENN ETC 3  
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2¾STINGAÖJËNUSTAN SF ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA HRAUSTA STARFS
MENN Å FRAMTÅÈARSTÎRF VIÈ AÈAL
HREINGERNINGAR OG BËNVINNU
-IKIL VINNA FRAMUNDAN
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR *ËN
Å SÅMA   ¹ SKRIFSTOFU
TÅMA

3PENNANDI STARF ¹
SKEMMTILEGUM VINNU
STAÈ
(EIMAÖJËNUSTAN Å ,AUGARDAL
LEITAR AÈ ¹HUGASÎMU OG DRÅFANDI
FËLKI TIL STARFA VIÈ FÁLAGSLEGA
HEIMAÖJËNUSTU 3TARFAÈ ER UNDIR
HANDLEIÈSLU FÁLAGSR¹ÈGJAFA
6INNUTÅMI EFTIR SAMKOMULAGI
%RTU AÈ LEITA AÈ FRAMTÅÈARSTARFI
EÈA VINNU MEÈ SKËLA
(AFÈU Ö¹ SAMBAND VIÈ ¥RISI %IK
«LAFSDËTTUR VERKEFNISSTJËRA
FÁLAGSR¹ÈGJAFA Å SÅMA  
NETFANG IRISEIKOLAFSDOTT
IR REYKJAVIKIS
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3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK

       
   
3AMKV¾MT SKIPULAGS OG BYGGINGARLÎGUM NR MEÈ
SÅÈARI BREYTINGUM AUGLÕSIR B¾JARSTJËRN 3VEITARFÁLAGSINS
RBORGAR TILLÎGU AÈ DEILISKIPULAGI Å SVEITARFÁLAGINU

'ERT ER R¹È FYRIR EINU BÅLAST¾ÈI FYRIR HVERJA  M VERSLUNAR
OG SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈIS EÈA SAMTALS  BÅLAST¾ÈI ÖAR AF EITT
FYRIR FATLAÈA

4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI ¹ SPILDUNNI (ESTHÒSATÒN ÒR
LANDI !USTURKOTS
$EILISKIPULAGSTILLAGA GERIR R¹È FYRIR ÅBÒÈARHÒSI ¹ REIT
NR  OG HESTHÒSI OG VÁLAGEYMSLU ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
¹ BYGGINGARREIT NR  -¾NISH¾È HÒSANNA M¹ N¹ ALLT
AÈ   M FR¹ GËLFPLÎTU KËTA &JARL¾GÈ MILLI HESTHÒSS
OG ÅBÒÈARHÒSS SKAL AÈ L¹MARKI VERA  M !ÈKOMA ER FR¹
6OTMÒLAVEGI NR  .ÕTINGARHLUTFALL ¹ LËÈINNI ER  

4EIKNINGAR OG GREINARGERÈIR VEGNA TILLAGNANNA MUNU LIGGJA
FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU FRAMKV¾MDA OG VEITUSVIÈS RBORGAR
AÈ !USTURVEGI  ¹ 3ELFOSSI FR¹ OG MEÈ  NËVEMBER TIL
OG MEÈ  DESEMBER 

4ILLAGA AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI ¹ LËÈ NR  VIÈ !USTURVEG
$EILISKIPULAGSTILLAGAN GERIR R¹È FYRIR AÈ SKIPTA LËÈINNI
!USTURVEGUR  Å TV¾R LËÈIR SEM VERÈA !USTURVEGUR 
OG A
 NÒVERANDI LËÈ ERU TV¾R BYGGINGAR MHL  MATSTAÈUR OG
MHL  BÅLSKÒR TIL STENDUR AÈ RÅFA BÅLSKÒRINN OG NÕTT SKRIF
STOFU OG ÖJËNUSTUHÒSSN¾ÈI VERÈI BYGGI Å HANS STAÈ (EIMILT
VERÈUR AÈ REISA ¹ LËÈINNI ÖRIGGJA H¾ÈA HÒS ALLT AÈ  M
AÈ GRUNNFLETI OG H¹MARKS H¾È M

&RESTUR TIL AÈ SKILA INN ATHUGASEMDUM RENNUR ÒT 
DESEMBER  OG SKAL ÖEIM SKILAÈ SKRIFLEGA TIL
SKIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒA ¹ SKRIFSTOFU FRAMKV¾MDA
OG VEITUSVIÈS !USTURVEGI   3ELFOSSI
 SAMA TÅMA ER TEIKNINGAR OG GREINAGERÈIR TIL KYNNINGAR
¹ HEIMASÅÈU RBORGAR HTTPWWWARBORGIS ÖAR SEM
H¾GT ER AÈ SKOÈA Ö¾R OG SENDA ATHUGASEMDIR
TIL SKIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒA Å NETFANGI
SKIPULAG ARBORGIS
¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGURNAR
INNAN OFANGREINDS FRESTS TELJAST SAMÖYKKJA HANA
3ELFOSSI  NËVEMBER 
"¹RÈUR 'UÈMUNDSSON SKIPULAGS OG
BYGGINGARFULLTRÒI RBORGAR

500"/¨
%FTIRTALDIN BIFREIÈ VERÈUR BOÈIN UPP AÈ
LÎGREGLUSTÎÈINNI ¹ 2AUFARHÎFN ÙMMTUDAGINN
 NËVEMBER  KL 

09 
'REIÈSLA VIÈ HAMARSHÎGG
3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK NËVEMBER 
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2ANNSËKNARSJËÈUR
®LDRUNARR¹ÈS ¥SLANDS
AUGLÕSIR EFTIR UMSËKNUM UM STYRK
²R  GR SKIPULAGSSKR¹R 2ANNSËKNARSJËÈSINS
m(LUTVERK SJËÈSINS ER AÈ STYRKJA RANNSËKNIR Å ÎLDRUNARM¹LUM ¹
¥SLANDI SVO OG ÖAU VERKEFNI SEM STJËRN SJËÈSINS ¹KVEÈURn

5MSËKNARFRESTUR ER TIL  NËVEMBER  OG
SKULU UMSËKNIR SENDAR ®LDRUNARR¹ÈI ¥SLANDS
(VERAHLÅÈ   (VERAGERÈI
&REKARI UPPLÕSINGAR VEITIR 'ÅSLI 0¹LL 0¹LSSON FORMAÈUR STJËRNAR
®¥ Å SÅMA  
3TJËRN ®LDRUNARR¹ÈS ¥SLANDS
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6ÚLUTEIGUR

3TR¡ 
"YGGINGARÉR

-OSFELLSBR
"ØKA¡USKO¡UN

ØRUNNØR¡ARDØTTIR
LÚGGFASTEIGNA
FYRIRTKJASKIPASALI

"/2'

'YLFI'YLFASON
3ÚLUFULLTRÞI

2%-!8"/2'KYNNIRATVINNUHÞSN¡IVI¡6ÚLUTEIGÓ-OSFELLSBSEMBâ¡URUPPÉMIKLAMÚGULEIKAGAMLA
!TLANTAHÞSI¡ -JÚGSTØRLØ¡FYLGIREIGNINNIE¡AFERM,EYFILEGTERA¡BYGGJAALLTA¡FMTILVI¡BØTAR
VI¡NÞVERANDIBYGGINGU%IGNINERÓDAGÓSTØRUMHLUTAÓÞTLEIGU%IGENDURERUTILBÞINIRA¡SKO¡AâMISSKIPTI
JAFNVELDâRARIEIGNIR'OTTKÚRFULÉNGETURFYLGT


GYLFI REMAXIS

(ANNES3
3ÚLUFULLTRÞI
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Markaður og samfélag:
Stjórnmál eða trúmál?
5-2¨!.
0ËLITÅSK STEFNUM¹L

undir teppi hinnar
amerísku martraðar.

!È TÕNA S¹LU SINNI
ionel Jospin, fyrrÁ sama tíma og markverandi forsætisráðaðurinn er svo frjáls
herra Frakka, sagði eitt
og óheftur fyrirfinnst
sinn að hann væri
vart meiri forsjárhægrimaður
þegar
hyggja í hinum vestkæmi að markaðnum en
ræna heimi. Hópur
vinstrimaður
þegar
sjálfskipaðra, oft á
kæmi að samfélaginu.
tíðum ofstækisfullra,
Kapítalismi skyldi gilda
siðapostula á hægri
á markaðnum en mannvæng stjórnmálanna,
úð og bræðralag í sam- ',²-52 "!,$6).33/.
situr í dómarasæti um
félaginu. Hann hitti
það, hvernig fólk skuli
naglann á höfuðið. Stjórnmál
haga lífi sínu. Fólk óttast yfirvaldverða að gera greinarmun á markið. Hér liggur þverstæða hinnar
aði og samfélaginu í heild.
amerísku frjálshyggju: MarkaðsÉg er einarður stuðningsmaður
frelsi fylgir skortur á umburðarmarkaðshyggju, því að án hennar
lyndi. Það sem ekki er boðað, það
þrífst engin velferð og án hennar
er bannað. Dauðarefsingar tíðkast
er engin von um að bæta lífsskilenn í þessu landi. Ströng viðurlög
yrði þorra mannkyns. Það er
eru við hinum minnstu hliðarsporgrunnhyggni að vera á móti gróðaum. Mín tilgáta er sú að yfirdrifið
sjónarmiðinu og órökrétt að vera
frelsi á markaðnum, sem knýr
hlynntur velferðarkerfi en standa
frumkvöðulinn til að selja ömmu
gegn kapítalisma. Í því fólst missína, leiði til þess að yfirvöld eru
skilningur sósíalista.
knúin til að beisla frelsið, þegar
Tvö
helstu
framfaraskeið
það geysist frá markaðnum yfir í
íslenskrar hagsögu gengu í garð,
önnur lög samfélagsins.
þegar fáeinir forystumenn þjóðarÍ hinni „gömlu“ Evrópu er
innar áttuðu sig á mikilvægi markmarkaðurinn er ekki eins skilvirkaðslausna til að auka velferð.
ur, frumherjinn ekki jafn frjáls og
Fyrra framfaraskeiðið var á
auðsköpunin ekki jafn ör. Evróputímum viðreisnarstjórnarinnar og
menn eru hins vegar ekki eins
það seinna á seinasta áratug síðuppteknir af nýríkidæmi, þegnustu aldar. Frelsi á flestum sviðarnir njóta meira frelsis og þeir
um viðskipta, þ.m.t. við útlönd,
sýna hver öðrum meira umburðafnám ríkisafskipta ásamt aukinni
arlyndi. Samfélagið er frjálslyndsamkeppni samkvæmt forskrift
ara, afslappaðra og mildara.
markaðslausna
hefur
breytt
Kjarni málsins er sá að ríkið
Íslandi til hins betra.
þröngvar fólki ekki til einsleitrar
hegðunar í nafni pólitísks rétttrúnaðar. Vitaskuld er Evrópa ekki
Kapítalismi er tæki en ekki
fullkomin fremur en Bandaríkin. Í
trúarbrögð. Ólíkt kommúnisma Evrópu óttast menn hins vegar
ekki yfirvaldið. Allir hafa aðgang
er kapítalismi ekki allsherjar
að læknisþjónustu og menntun, og
hugmyndafræði eða takmark
fátækrahverfin eru sem vin í eyðimörk bandarískra slömma.
í sjálfu sér. Kapítalismi er tæki

L

4¾KI EN EKKI TRÒARBRÎGÈ
En samfélagið snýst ekki einvörðungu um markaðinn. Á Íslandi
virðist það svo að forystumenn
ríkisstjórnarinnar hafi fyllst ofurtrú á markaðnum en misst sjónar
á grundvallarspurningunni sem
snýst um samfélagið í heild. Svo
virðist sem markaðsöflin, sem
Alþýðuflokkurinn leysti úr læðingi í lok níunda áratugarins, hafi
öðlast sess sem trúarbrögð þjóðarinnar. Til þess var leikurinn hins
vegar ekki gerður.
Kapítalismi er tæki en ekki trúarbrögð. Ólíkt kommúnisma er
kapítalismi ekki allsherjar hugmyndafræði eða takmark í sjálfu
sér. Kapítalismi er tæki í höndum
manna til að skapa auð. Kapítalismann má nýta til að auðga samfélagið, svo að þegnarnir hafi andrými til að sinna frelsi sínu.
Hættan er sú að samfélagið „týni
sálu sinni“, ef mannleg samskipti
byggjast á hörðum markaðslögmálum. Pólitík snýst fyrst og síðast um fólk, og peningar eru mikilvægur þáttur í þeirri viðleitni að
bæta líf fólks. Það er kjarni málsins.
Munurinn á Bandaríkjunum og
Evrópu er fólginn í aðgreiningu á
markaði og samfélagi. Við dvöl
mína í Ameríku komst ég að því að
það er ekki ofsögum sagt, að „peningar tala, en taðið treðst undir“
(money talks, bullshit walks)!
Markaðurinn snarvirkar. Kraftmiklir menn geta orðið ævintýralega ríkir. En fyrr má nú rota en
dauðrota. Afleiðingin er sú að
Bandaríkin eru harðneskjulegt
samfélag fárra ríkra og margra
fátækra. Tötralýðurinn hefst svo
við í slömmunum, eins og sópað

*AFNV¾GI MANNÒÈAR OG MARKAÈS
HYGGJU
Mér virðist Ísland hafa færst
hættulega nærri hinum ameríska
veruleika, meiri áhersla er lögð á
peninga en fólk. Teiknin eru á
lofti: Ásókn í peninga er gegndarlausari en í Evrópu, nýríkidæmi
er dýrkað og dáð. Röng skoðun
kemur mönnum í hann krappan,
og því keppast flestir við að flagga
þeirri „réttu“. (Til dæmis vörðu
allir frambjóðendur í prófkjöri
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík
stuðning Íslands við innrásina í
Írak, aðspurðir í Fréttablaðinu. Ég
er sammála Illuga Jökulssyni sem
skrifaði í Blaðið að hann þyrði að
hengja sig upp á það að þar töluðu
sumir þvert um geð sér. Þrælslundin er þvílík í trúarhreyfingu
sjálfstæðismannna. (Ég myndi
hengja mig með honum Illuga upp
á það.) Hægrisinnaðir félagar
mínir útlista mig kommúnista
þegar ég viðra skoðanir mínar um
markaðinnn og samfélagið. Það er
náttúrulega jafnfráleitt og ég
stimpli þá fasista. Stjórnmál eiga
að snúast um jafnvægi milli auðhyggju og umhyggju – á milli
markaðshyggju og mannúðar.
Kosningarnar í vor snúast um
það, hvort við viljum gefa samfélaginu mannlegri ásýnd í skjóli
skynsamlegrar markaðshyggju,
sem lýtur leikreglum þjóðfélagsins. Samfélag þar sem fólk á öllum
sviðum fær notið sín og peningar
hætta að vera mælikvarði alls og
markmið í sjálfu sér, heldur afl
þeirra hluta sem gera skal.
Viljum við endurvekja sálina í
íslensku samfélagi þá sýnist mér
að hleypa verði nýju blóði í landsstjórnina.
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í höndum manna til að skapa
auð.
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Höfundur sækist eftir 5. til 8. sæti
í prófkjöri Samfylkingarinnar..
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Byr undir báða vængi
– hugmynd að framtíð
Norðmenn hafa farið þá leið að bjóða þróunarfyrirtækjum að sækja um endurgreiðslu fyrir
ákveðin þróunarverkefni innan sinna fyrirtækja.
Við verklok endurgreiðir ríkið svo allt að 20 prósent af kostnaði við verkefnið. Kanadamenn hafa
óðar hugmyndir, menntun og skapandi hugsun
gengið enn lengra og endurgreitt
eru hlutabréf framtíðarinnar.
hærra hlutfall þróunarkostnaðar eins
Þetta veit unga fólkið sem fyllir átta
og laun starfsmanna sem starfa við
háskóla landsins í dag, lengi vel voru
þróunarvinnu. Með þessu móti hafa
háskólar landsins tveir. Komandi kynNorðmenn og Kanadamenn veðjað á
slóðir munu krefjast fjölbreyttra
þessa tegund atvinnu sem framtíðaratvinnutækifæra sem snúa að þeirra
grunn í þeirra efnahagslífi og árangáhugasviði. Stjórnvöld verða að fylgja
urinn lætur ekki standa á sér.
þeirri þróun og byggja upp atvinnulíf
Þannig er hægt að styrkja og
þar sem ný og spennandi fyrirtæki
styðja betur við bakið á skapandi
vaxa og dafna. Þróun alþjóðasamféhátækni- og þróunarfyrirtækjum.
lagsins knýr okkur til að gera ráð fyrir
Eins ættu stjórnvöld að sjá hag sinn í
samkeppni nágrannaríkjanna um hugþví að leggja meira fjármagn í
vit og aðstöðu fyrir hátækni- og þróunNýsköpunarsjóð atvinnulífsins og
arfyrirtæki. Íslensk stjórnvöld verða
Tækniþróunarsjóð.
að koma út úr skápnum með hvert þau
Við verðum að breyta stefnunni.
vilja stefna í atvinnumálum landsins.
Þróun atvinnumarkaðarins verður að
Ör vöxtur íslenskra hugbúnaðarfyrdansa í takt við þarfir nútímans.
irtækja síðastliðin ár hefur verið slíkur "29.$¥3 ¥3&/,$
Komandi kynslóðir munu vart flykkjað það skýtur skökku við að fyrirtæki úr (,®¨6%23$«44)2
ast til starfa í álverum, í byggingþeim geira íhugi nú að flytjast úr
arstörf tengd stóriðju eða fisklandi vegna óstöðugleika í efnahags- Hugmyndirnar, hugvitið og
vinnslu. Menntun ungs fólks í dag
lífinu. Í meistaraprófsritgerð Sigbýður upp á önnur störf og það
rúnar Guðjónsdóttur í tölvunar- hugrekkið eru alls staðar í
versta sem ráðamenn geta gert er
fræði frá 2005 kemur fram að kringum okkur, gefum þeim
að fórna þeim mannauði. Við
útflutningur hugbúnaðar- og tölvumegum ekki gleyma því að leggja
þjónustufyrirtækja árið 2005 nam byr undir báða vængi.
grunn og skapa umhverfi svo
4,3 milljörðum króna, sem er 22,6
nýjar hugmyndir geti orðið að veruleika. Hugprósenta hækkun frá árinu áður. Ef vöxtur þessa fyrmyndirnar, hugvitið og hugrekkið eru alls staðar í
irtækja verður með sama móti næstu árin er líklegt
kringum okkur, gefum þeim byr undir báða
að útflutningur þeirra nemi 10 milljörðum árið 2010.
vængi.
Það hefur löngum verið vinsælt hjá stjórnmálamönnum að skella fram hátíðlegum staðhæfingum
Höfundur býður sig fram í 6. sæti í prófkjöri
um þekkingarsamfélagið Ísland. Kné hefur þó ekki
Samfylkingarinnar í Reykjavík.
fylgt kviði hjá núverandi stjórnvöldum og skýrari
stefnuna skortir.

5-2¨!.
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Þrautaganga eftir þjónustu
5-2¨!.
3JÒKLINGAR OG AÈSTANDENDUR

Á

Íslandi eru nú 3000 manns
með heilabilun á einhverju
stigi, 60 prósent þeirra eru með
Alzheimer. Heilabilun hefur verið
kallaður fjölskyldusjúkdómur 21.
aldarinnar. Þetta er óvæginn sjúkdómur sem hefur mjög mikil áhrif
á aðstandendur, börn, barnabörn
og ekki síst maka. Áætlað er að
um 12.000 aðstandendur líði nú
vegna hans. Þeim mun fjölga mjög
á næstu árum vegna þess að þjóðin er að eldast.
Undanfarin ár hafa 3-400 einstaklingar greinst árlega, þar af
eru um fimmtán manns á ári yngri
en 65 ára. Sá aldurshópur þarf sérúrræði og fær dagþjálfun í Hlíðabæ, sem sérhæfir sig í þjálfun og
þjónustu við þá.
Á tveimur ráðstefnum, sem
haldnar voru í september er 100
ár voru liðin frá því að Alzheimersjúkdómurinn var fyrst uppgötvaður, kom fram að ýmsu í málefnum heilabilaðra er mjög ábótavant
hér.
Fleiri sérhæfð úrræði vantar
tilfinnanlega fyrir þennan hóp,
sem ekki á samleið með öðrum
sjúklingum. Sú þjónusta sem er til
staðar er mjög góð, en hún dugar
alls ekki til. Vandinn er stór og
mun stækka, því heilabiluðum
mun fjölga um helming á næstu
fimmtán árum.

!ÈKALLANDI ÖÎRF
Þegar við ræðum um úrræði er
eingöngu um höfuðborgarsvæðið
að ræða. Í dreifbýlinu er nánast
engin þjónusta í boði. Nánustu
aðstandendur sjúklinga með heilabilun ganga oft heilmikla þrautagöngu til að fá þjónustu fyrir þá.
Oft tekur langan tíma fyrir
aðstandendur að átta sig á hvað er
að. Fyrst viðkomustaður er minnismóttakan á Landakoti, sem veitir sjúkdómsgreiningu í kjölfar tilvísunar frá lækni.
Þar ættu sjúklingar og aðstandendur að geta fengið ráðgjöf, en
minnismóttakan getur engan veginn annað þörfinni, biðin eftir
fyrstu skoðun er fimm mánuðir og
lengist ef ekkert verður að gert.
Minnismóttakan er löngu sprungin og það í annað sinn frá árinu

1997, en hún var
stækkuð árið 2000.
Þetta er allt of löng
bið, það viðurkenndi
heilbrigðisráðherra í
umræðu á Alþingi
um þjónustuna við
þennan hóp á dögunum.

það er afar erfitt að
fá einhvern til að
leysa sig af.
Það eina sem
býðst núna eru tvö
rúm á Landakoti, á
þriggja manna stofum innan um veikustu
sjúklingana.
Aðeins er boðið upp
 BÅÈA EFTIR DAG
á þriggja vikna dvöl,
ÖJ¹LFUN
með löngum fyrirvara.
Þessum
Næsta úrræði eru
skammtímaplássum
sérhæfðar dagdeildfækkaði um helmir, þar sem sjúklinging á síðasta ári.
ar fá þjálfun og
Ekki er hægt að
virkni
á
meðan 34! 2 *«(!..%3$«44)2
bregðast við ef makaðstandendur geta
inn veikist, eða ef
um frjálst höfuð
eitthvað
óvænt
strokið.
kemur upp á í fjölskyldunni, t.d.
Sex dagdeildir eru nú á höfuðað maki sé að gefast upp. Í slíkum
borgarsvæðinu, góð úrræði sem
tilfellum verður að fara með sjúkflestir aðstandendur eru ánægðir
linginn inn á bráðamóttöku og inn
með. En dagdeildirnar anna ekki
á deildir sem alls ekki henta þessnema broti eftirspurnar og sinna
um sjúklinum. Í Danmörku er eitt
sjúklingum eingöngu frá kl. 8.00
hvíldarpláss á hverja 1000 íbúa og
til 16.00, jafnvel skemur. Það sem
veitir ekki af.
eftir er af sólarhringnum eru
aðstandendur bundnir yfir sjúkl(EIMAÖJËNUSTA GAGNAST EKKI
ingnum. Á dagdeildunum eru 116
rými fyrir allt að 130 sjúklinga.
Á höfuðborgarsvæðinu bíða á
Samt bíða 85 aðgerðalausir heima
fjórða hundrað manns eftir hjúkrunarrými. Af tæpum 1200 hjúkrunarrýmum eru rúmlega 200 fyrir
Á dagdeildunum eru 116 rými
heilabilaða, eða 19 prósent. Þessi
fyrir allt að 130 sjúklinga.
tala þarf að vera miklu hærri eða
a.m.k. 50 prósent. Af þessum
Samt bíða 85 aðgerðalausir
sökum bíða þessir sjúklingar að
heima eftir þjálfun. Oftast eru
jafnaði langlengst heima eða á
Landakoti eftir vistun.
þeir í umsjá aðstandenda, en
Margir þessara sjúklinga eiga
þessir sjúklingar þurfa mikið
ekki aðstandendur sem geta anneftirlit og krefjandi umönnun.
ast þá, þeir geta oft ekki verið
heima einir, því að heimaþjónustan gagnast þeim illa eða ekki.
eftir þjálfun. Oftast eru þeir í
Dæmi um það eru sláandi. Sjúkumsjá aðstandenda, en þessir
lingarnir fá heimsendan mat,
sjúklingar þurfa mikið eftirlit og
gleyma að borða hann og nærast
krefjandi umönnun. Biðin eftir
ekki, fá lyfjaskammta en gleyma
dagþjálfun má alls ekki vera of
að taka lyfin. Þeir eru settir fyrir
löng, því að fólk getur ekki nýtt
framan sjónvarpsfréttir að kvöldi
sér þjálfunina ef það er búið að
og sitja þar enn að morgni,
sitja of lengi aðgerðarlaust heima
alklæddir. Eðli sjúkdómsins er
og fer þá fyrr en ella inn á hjúkrþannig.
unarheimili.
Það er mikilvægt að við horfum
fram á veginn og búum okkur
3KAMMTÅMAVISTUN VANTAR
undir það sem koma skal – stærri
hópa þessara sjúklinga og aðstandAllir hafa skilning á að foreldrar
enda – við verðum að bregðast við
langveikra barna þurfi á reglunú þegar.
legri hvíld að halda til þess að
hlaða batteríin. Það er enn meira
Höfundur er þingmaður
bindandi og meira álag að annast
Samfylkingarinnar.
sjúkling með heilabilun heima, því

Frelsi til framtíðar
samlegri og hagkvæmri nýtingu
auðlinda með sjálfbæra þróun að
leiðarljósi. Í þeirri virkjanaumræðu sem átt hefur sér stað hafa
ákveðnir aðilar reynt að kljúfa
kkur sjálfstæðismönnum er
þjóðina í tvær fylkingar, með og á
mjög annt um frelsið. Kjarni
móti virkjunum. En
sjálfstæðisstefnunnég get engan veginn
ar er trúin á frelsi
sætt mig við slíka
einstaklingsins
og
flokka. Það er hægt
jöfn tækifæri allra til
að taka afstöðu með
að þroska og njóta
ákveðinni virkjun og
hæfileika sinna.
á sama tíma vera á
Við teljum að svigmóti annarri virkjun.
rúm og athafnafrelsi
Nauðsynlegt er að ná
fólks og fyrirtækja
sátt um hvar við
verði best tryggt með
munum í framtíðinni
lágmarksafskiptum
vilja virkja og hvar
hins opinbera.
við viljum alls ekki
Hvar stendur náttað virkjað verði.
úra
okkar
þegar
Rammaáætlun
um
kemur að frelsinu,
náttúruvernd
er
hver hefur frelsi til "29.$¥3 (!2!,$3$«44)2
nauðsynlegt tæki til
að nýta og njóta? Á
að hægt sé að ná sátt um málið.
undanförnum misserum hefur
verið mikil umræða um umhverf!TVINNUSTEFNA STJËRNVALDA
ismál og náttúruvernd og ekki eru
allir á eitt sáttir um nýtingu náttEkkert álver hefur risið hér á
úruauðlinda okkar Íslendinga.
landi án beinnar aðildar og atbeina
Ísland er ríkt af auðlindum og
stjórnvalda. Virkjanaáform hafa
að sjálfsögðu þarf að huga að því
verið hluti af atvinnu- og byggðaað nýta þær auðstefnu iðnaðarlindir með hagráðuneytisins.
kvæmum og skyn- Ég er afar ósátt við að stjórnÉg er afar
sömum
hætti. völd taki eina atvinnugrein
ósátt
við
að
Með öðrum orðum
stjórnvöld taki
þurfum við að fram yfir aðra með sértækum eina
atvinnuumgangast auð- aðgerðum eins og raunin er
grein fram yfir
lindir okkar með með álversframkvæmdir.
aðra með sérþeim hætti að þær
tækum aðgerðverði nýtanlegar í
um eins og raunframtíðinni. Fiskveiðistjórnunarin er með álversframkvæmdir. Í
kerfi okkar hefur það meginmarkmínum huga eiga stjórnvöld fyrst
mið að gengið sé um fiskimið
og fremst að byggja hér upp fyrsta
okkar Íslendinga með þeim hætti
flokks umhverfi fyrir atvinnuað auðlindin nýtist um ókomna
starfsemi. Tryggja þarf stöðugframtíð; svo þarf að vera um aðrar
leika efnahagslífsins, menntun
auðlindir.
mannauðsins, uppbyggingu innviða og sanngjarnt og einfalt laga'ETUR ËSNORTIÈ LAND VERIÈ AUÈLIND
kerfi svo og lága skatta. Þessir
FRAMTÅÈARINNAR
þættir hafa áhrif á hvar fyrirtæki
kjósa að staðsetja sig og það er á
Sjálfstæðisflokkurinn leggur
þeim forsendum sem Ísland á að
áherslu á að umhverfismál séu
keppa við önnur lönd þ.e. að hér sé
skoðuð í samhengi. Taka þarf tillit
ákjósanlegt að byggja upp atvinnutil mismunandi sjónarmiða s.s.
starfsemi og staðsetja fyrirtæki.
efnahagsvöxt, félagslega velferð
og jöfnuð og vernd náttúrunnar.
Stjórnvöld gegna mikilvægu hlutHöfundur er varaþingmaður og
verki við mótun almennrar stefnu
gefur kost á sér í 4.-5. sæti í
í umhverfismálum en ábyrgð einprófkjöri sjálfstæðismanna í
staklingsins er ekki síður mikilSuðvesturkjördæmi.
væg. Við eigum að stuðla að skyn-
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Burt með
dauðagildrurnar
þessi úreltu mannvirki að heyra
sögunni til þar sem glittir í að allar
brýr á hringveginum verði tvíbreiðar.
mferðaröryggi hefur mikið
Nú blasir hins vegar við okkur
verið til umræðu að undannýtt verkefni af sama toga, sem ég
förnu í kjölfar margra umferðartel að allir séu sammála um að ráðslysa á þessu ári. Það
ast í, en það er tvöföldvar því vasklega gengun akreina þjóðvega
ið til verks þegar drifsem tengjast höfuðið var í því að sporna
borgarsvæðinu. Í ljósi
við fótum með átakinu
hinnar miklu umferð„Nú segjum við stopp“.
ar sem er á þessum
Bendir margt til þess
vegum gengur einfaldað átakið hafi skilað
lega ekki að bílar aki í
þeim árangri að dreggagnstæða átt án þess
ið hefur úr hraða í
að nokkuð skilji á milli.
umferðinni. Mér finnst
Við þurfum ekki annað
átak af þessum toga
en að líta til tvöföldunmjög jákvætt framtak
ar Reykjanesbrautar
og segir okkur jafntil að sjá í hendi okkar
framt að fræðsla og 2-!.. +2 «,!&33/.
hversu mikið öryggi
áróður skilar árangri.
felst í tvöföldun vega.
Ég hef alls ekkert á móti vegaEn betur má ef duga skal.
bótum úti á landi en það má samt
Umferðaröryggi hefur ekki verið
ekki verða til þess að það vegaeflt nægilega þótt mörg öruggari
kerfi sem langflestir Íslendingar
umferðarmannvirki hafi verið
nota að jafnaði verði útundan.
byggð því það skortir markvissari
Látum nú ekki þessar augljósu
aðgerðir. Maður furðar sig stunddauðagildrur, sem vegir með
um á því hvers vegna við þurfum
tveimur akreinum hvorri í sína átt
að láta hluti, sem allir eru sameru, hanga yfir okkur næstu áramála um að þurfi að gera, hanga
tugi. Tökum höndum saman og
yfir okkur árum og jafnvel áratugfækkum slysum í umferðinni með
um saman. Gott dæmi um þetta
sérstöku átaki í að tvöfalda þjóðeru einbreiðar brýr á þjóðvegi nr.
vegi sem tengjast höfuðborgar1, hringveginum. Fjölda slysa á
svæðinu.
undanförnum áratugum má einmitt rekja til þessara furðulegu
Höfundur sækist eftir þriðja sæti
vegartálma sem margir kunna
á lista Sjálfstæðisflokksins í
ekki að umgangast vegna ókunnSuðvesturkjördæmi.
ugleika við þá. Sem betur fer fara

5-2¨!.
5MFERÈARÎRYGGI

U



 NËVEMBER  &)--45$!'52

«FAGL¾RÈIR VIÈ UPPELDI OG MENNTUN GUNNSKËLAMENNTUN

 

«FAGL¾RÈIR VIÈ UPPELDI OG MENNTUN FRAMHALDSSKËLAMENNTUN

 

,EIKSKËLAKENNARAR MEÈ H¹SKËLAMENNTUN

 

Kennsla er aldrei dans á rósum

 

+%..!2).. !2.«2 (!..)"!,33/.
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,EIKSKËLAKENNARAR MEÈ FRAMHALDSSKËLAMENNTUN

+JARNI M¹LSINS

nám, fróðleikur og vísindi

b¡G HEF HAFT ¹HUGA ¹ MANNFËLKINU FR¹
BLAUTU BARNSBEINI OG FR¾ÈIGREINUM SEM
TENGJAST ÖVÅ HEIMSPEKI BËKMENNTUM
LISTUM OG FAGURFR¾ÈI ¶EGAR ÁG KOMST
¹ UNGLINGSALDUR ¹TTAÈI ÁG MIG ¹ ÖVÅ AÈ
HEIMSPEKI VAR ¹HUGAVERT SVIÈ OG ÁG FËR AÈ
KYNNA MÁR HANA m SEGIR $R !RNËR (ANNI
BALSSON HEIMSPEKINGUR EN (¹SKËLAÒTG¹FAN
GAF NÕVERIÈ ÒT AFM¾LISRIT TIL HEIÈURS HONUM
SJÎTUGUM
2ITIÈ HEITIR ¶EKKING p ENGIN BLEKKING
OG ER RITSTÕRT AF %RLENDI *ËNSSYNI (ANNESI
(ËLMSTEINI 'ISSURARSYNI OG 'UÈMUNDI
(EIÈARI &RÅMANNSSYNI ¥ ÖVÅ ERU GREINAR EFTIR
MARGA ÖEKKTA FR¾ÈIMENN ¹ HINUM ÕMSU
RANNSËKNARSVIÈUM !RNËRS SVO SEM ÖEKK
INGARFR¾ÈI SAGNFR¾ÈI OG S¹LFR¾ÈI
3TARFS OG FR¾ÈIMANNSFERILL !RNËRS ER

AFAR FJÎLBREYTTUR ÖVÅ HANN SËTTI SËTTI MENNT
UN SÅNA Å H¹SKËLA Å -OSKVU 6ARSJ¹ +RAK¹
&RIBOURG OG %DINBORG
!RNËR KENNDI VIÈ HEIMSPEKISKOR
(¹SKËLA ¥SLANDS FR¹  TIL  b-ÁR
LÅKAÈI KENNSLAN AFAR VEL ÖAÈ VAR ¹N¾GJULEGT
FYRIR MIG AÈ GETA UNNIÈ VIÈ ÖAÈ SEM
ÁG VAR BÒINN AÈ VERJA ¾VINNI Å AÈ
BÒA MIG UNDIR OG AÈ KENNA
UNGA FËLKINU ÖESSI FR¾ÈI
+ENNSLA ER HINS VEGAR ALDREI
DANS ¹ RËSUM SÁRSTAKLEGA
EKKI Å H¹SKËLA OG MAÈUR
HEFUR MÎRGUM SKYLDUM AÈ
GEGNA GAGNVART FAGINU STÒD
ENTUM OG STOFNUNINNI ¶AÈ
VAR ALVEG NËG AÈ GERA HJ¹ MÁR
¹ ÖESSUM TÅMAm

N 3KËLINN

,ANDBÒNAÈARH¹SKËLINN ¹ (VANNEYRI
,ANDBÒNAÈARH¹SKËLI ¥SLANDS TËK TIL
STARFA  JANÒAR  3KËLINN ER
VÅSINDALEG FR¾ÈSLU OG RANNSËKNAR
STOFNUN ¹ H¹SKËLASTIGI AUK ÖESS SEM
ÖAR ER BOÈIÈ UPP ¹ STARFSMENNTAN¹M Å
BÒFR¾ÈI OG GARÈYRKJUTENGDUM GREINUM
AUK ENDURMENNTUNAR ¶RJ¹R DEILDIR ERU
INNAN SKËLANS AUÈLINDADEILD UMHVERF
ISDEILD OG STARFS OG ENDURMENNTUN
ARDEILD .¹M TIL "3 PRËFS ER ¹ FJËRUM
N¹MSBRAUTUM BÒVÅSINDUM N¹TTÒRU OG
UMHVERFISFR¾ÈI SKËGFR¾ÈILANDGR¾ÈSLU OG UMHVERFISSKIPULAGI FORN¹M AÈ
LANDSLAGSARKÅTEKTÒR  %INNIG ER BOÈIÈ UPP ¹ MASTERS OG DOKTORSN¹M

N 2¹ÈSTEFNA UM FJÎLMIÈLUN OG BOÈSKIPTI

 ¹R FR¹ FYRSTU HLJËÈVARPSÒTSENDINGUNNI
¶VERFAGLEG R¹ÈSTEFNA Å BOÈI 2ANNSËKNASETURS UM FJÎLMIÈLUN OG BOÈSKIPTI VIÈ
(¹SKËLA ¥SLANDS VERÈUR HALDIN Å SAL  Å /DDA LAUGARDAGINN  NËVEMBER MILLI
KLUKKAN  OG  ¶EKKTIR FR¾ÈIMENN FLYTJA TËLF ERINDI UM ÒTVARP OG SJËN
VARP FR¹ SJËNARHORNUM MARGRA ËLÅKRA FR¾ÈIGREINA
2¹ÈSTEFNAN ER HALDIN TIL AÈ MINNAST NOKKURRA ¹FANGA Å SÎGU ÒTVARPS
HÁR ¹ LANDI EN UM ÖESSAR MUNDIR ERU  ¹R LIÈIN FR¹ UPPHAFI
HLJËÈVARPSÒTSENDINGA HÁR ¹ LANDI ¹RIÈ   ¹R ERU Å ¹R LIÈIN
FR¹ UPPHAFI INNLENDS SJËNVARPS ¹RIÈ   ¹R ERU LIÈIN FR¹ ÖVÅ
EINKARÁTTUR 2ÅKISÒTVARPSINS TIL ÒTVARPS VAR AFNUMINN OG EINKAREKIÈ
HLJËÈVARP OG SJËNVARP HËF GÎNGU SÅNA ¹ NÕ OG  ¹R VORU Å FYRRA
LIÈIN FR¹ UPPHAFI HLJËÈVARPS 2ÅKISÒTVARPSINS ¹RIÈ 
!ÈGANGUR AÈ R¹ÈSTEFNUNNI ER ËKEYPIS OG HÒN ER ÎLLUM OPIN

N -¹LÖING UM AKADEMÅSKT FRELSI

&RELSI OG SJ¹LFST¾ÈI Å VÅSINDUM
&ÁLAG H¹SKËLAKENNARA OG &ÁLAG PRËFESSORA VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS BOÈA TIL M¹LÖINGS
UM AKADEMÅSKT FRELSI Å ®SKJU STOFU  FÎSTUDAGINN  NËVEM
BER ¹ MILLI KLUKKAN  OG  ¶AR VERÈA FLUTT ÖRJÒ FRAM
SÎGUERINDI 3IGURÈUR %RLINGSSON FORMAÈUR &ÁLAGS PRËFESSORA
GERIR GREIN FYRIR UMR¾ÈU UM AKADEMÅSKT FRELSI ¹ ÖINGI NORR¾NNA
H¹SKËLAKENNARA SEM HALDIÈ VAR Å 3TYKKISHËLMI SÅÈASTLIÈIÈ VOR
¶ËRËLFUR ¶ËRLINDSSON PRËFESSOR TALAR UM FJ¹RMÎGNUN RANNSËKNA
OG "ENTE 'ULLVEIG !LVER PRËFESSOR FR¹ "JÎRGVIN SPYR HVORT OG
HVERNIG VIÈ GETUM LIFAÈ MEÈ LEIFTURSËKN STJËRNM¹LA OG MARKAÈ
AR GEGN FRELSI OG SJ¹LFST¾ÈI Å VÅSINDUM

N 2ANNSËKNARSJËÈUR ®LDRUNARR¹ÈS ¥SLANDS

!UGLÕST EFTIR UMSËKNUM UM STYRKI
2ANNSËKNARSJËÈUR ®LDRUNARR¹ÈS ¥SLANDS AUGLÕSIR EFTIR UMSËKNUM UM STYRKI
(LUTVERK SJËÈSINS ER AÈ STYRKJA RANNSËKNIR Å ÎLDRUNARM¹LUM ¹ ¥SLANDI OG ÖAU
VERKEFNI SEM STJËRN SJËÈSINS ¹KVEÈUR
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  NËVEMBER  OG SKULU UMSËKNIR SENDAR ®LDRUNAR
R¹ÈI ¥SLANDS (VERAHLÅÈ   (VERAGERÈI

N -¹LÖING UM 3KRIÈUKLAUSTUR

(LUTVERK KLAUSTURS Å MIÈALDASAMFÁLAGI
-¹LÖING UM 3KRIÈUKLAUSTUR VERÈUR HALDIÈ Å FYRIRLESTRASAL ¶JËÈMINJASAFNS ¥SLANDS
LAUGARDAGINN  NËVEMBER KL   -¹LÖINGIÈ BYGGIR ¹ RANNSËKNUM FR¾ÈI
MANNA ¹ KLAUSTRINU ¹ 3KRIÈUKLAUSTRI Å &LJËTSDAL SEM VAR STOFNAÈ UNDIR LOK 
ALDAR EN VAR LAGT AF VIÈ SIÈASKIPTIN 5PPGRÎFTUR ¹ RÒSTUM ÖESS HEFUR NÒ STAÈIÈ
YFIR Å FIMM ¹R OG HEFUR UM HELMINGUR KLAUSTUR
BYGGINGANNA VERIÈ GRAFINN UPP
2ANNSËKNIN HEFUR VARPAÈ NÕJU LJËSI ¹ HLUT
VERK KLAUSTURSINS Å ÅSLENSKU MIÈALDASAMFÁLAGI
&JÎLDI ÖEKKTRA FR¾ÈIMANNA HELDUR FYRIRLESTRA ¹
M¹LÖINGINU 3TJËRNANDI M¹LÖINGSINS VERÈUR DR
3VEINBJÎRN 2AFNSSON PRËFESSOR

N ,EGO HÎNNUNARKEPPNI

,EITAÈ AF BESTA KUBBAVÁLMENNINU
,AUGARDAGINN  NËVEMBER VERÈUR ¥SLANDSMËT ,%'/ HÎNNUNARKEPPNINNAR
HALDIÈ Å ANNAÈ SINN HÁR ¹ LANDI !È ÖESSU SINNI Å ®SKJU N¹TTÒRUFR¾ÈAHÒSI
(¹SKËLA ¥SLANDS VIÈ 3TURLUGÎTU 3AMA DAG VERÈUR SAMS KONAR KEPPNI HALDIN Å
FLESTUM %VRËPULÎNDUM ,%'/ HÎNNUNARKEPPNIN EÈA &IRST ,%'/ ,EAGUE EINS OG
HÒN ER KÎLLUÈ ¹ FRUMM¹LINU ER ALÖJËÈLEG KEPPNI FYRIR BÎRN OG UNGLINGA ¹ ALDR
INUM   ¹RA OG SAMANSTENDUR AF ÖRAUT ÖAR SEM KEPPENDUR SMÅÈA OG FORRITA
VÁLMENNI ÒR TÎLVUSTÕRÈU ,%'/ ,EGO MINDSTORM OG
VINNA VÅSINDALEGA RANNSËKN 6ERKFR¾ÈIDEILD (¹SKËLA
¥SLANDS FYRIRT¾KIN -AREL OG "ARNASMIÈJAN ¹SAMT
FULLTRÒUM KENNARA SKIPA STÕRIHËP &IRST ,EGO ,EAGUE
¹ ¥SLANDI TLUNIN ER AÈ SENDA KEPPNINA BEINT ÒT ¹
VEFSÅÈU KEPPNINNAR WWWFIRSTLEGOIS

3'%)2 25.«,&33/. &RAMKV¾MDASTJËRI 3TÒDENTAR¹ÈS TELUR AÈ UPPTAKA SKËLAGJALD VIÈ RÅKISH¹SKËLA G¾TI KOMIÈ Å VEG FYRIR AÈ
NEMENDUR F¾RU Å ¹KVEÈNAR N¹MSGREINAR ¹ H¹SKËLASTIGI

Stúdentaráð gagnrýnir
menntamálaráðherra
Stúdentaráð Háskóla Íslands gagnrýnir þá hugmynd að „óhjákvæmilegt“
sé að taka upp umræðu um
skólagjöld við ríkisháskóla,
sem kynnt var á ráðstefnunni „Menntun í mótun“ í
lok október.
Stúdentaráð HÍ sendi opið bréf til
Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur menntamálaráðherra á fjölmiðla fyrir helgi, þar sem það
krafði hana svara við spurningum
um stefnumörkun í námi á háskólastigi hér á landi á næstu árum, sem
gert var grein fyrir á ráðstefnunni.
,,Við viljum vita hvort ríkið ætli að
veita meiri fjármunum í háskólastigið á næstu árum með því að
greiða meira með hverjum nemanda. Jafnframt viljum við vita
hvað Þorgerður á við þegar hún
segir að „mögulega“ standi til að
taka upp skólagjöld við ríkisháskóla

¶/2'%2¨52 +!42¥. '5..!23$«44)2

%IN AF NIÈURSTÎÈUM UMR¾ÈUHËPS Å M¹L
EFNUM H¹SKËLA ER AÈ ËHJ¹KV¾MILEGTm
SÁ AÈ TAKA UPP UMR¾ÈU UM SKËLAGJÎLD Å
RÅKISREKNUM H¹SKËLUM

og í framhaldi af því viljum við
vita af hverju það hafi ekki farið
fram upplýst umræða um skólagjöld áður en þau voru tekin upp
við einkareknu háskólana,“ segir
Ásgeir Runólfsson, framkvæmdastjóri Stúdentaráðs.
Stúdentaráð telur að einkareknir háskólar kosti ríkið meira
en þeir ríkisreknu því LÍN niðurgreiði lán til nemenda fyrir skólagjöldum. Ásgeir segir að fimmtíu
prósent þessa láns sé í raun styrkur til nemenda og bætir því við að

einkareknu skólarnar fái auk þess
sama fjárframlag með hverjum
nemanda og ríkisreknu skólarnir.
„Svo innheimta einkareknu
skólarnir skólagjöld af nemendum
sínum. Af þessu sést að ríkið er í
raun að styrkja einkarekna skóla
meira en þá ríkisreknu. „Stúdentaráð spyr í bréfinu hvort Íslendingar ætli að hafa menntun áfram
gjaldfrjálsa eða hvort nú eigi að
víkja frá þessu grunngildi.
Um þetta segir Ásgeir; „Við
viljum búa í landi þar sem fólk
hefur jöfn tækifæri til að mennta
sig.“ Ásgeir telur jafnframt að
upptaka skólagjalda gæti orðið
valdur að mikilli fækkun nemenda
í námi sem líklega muni ekki
tryggja þeim háar tekjur, og þess
vegna myndi fjölbreytileikinn í
samfélaginu minnka. Hann bætir
því við að þar eigi hann við ýmsar
námsgreinar í félags- og hugvísindum, sem hugsanlega myndu
fara halloka ef skólagjöld yrðu
tekin upp við ríkisháskólana.
INGI FRETTABLADIDIS

.EMANET INNLEITT Å SKËLAKERFIÈ
Ásta Kristrún Ragnarsdóttir, stendur á tímamótum. 25
ár eru liðin síðan hún hóf störf sem námsráðgjafi en
hún er fyrsti Íslendingurinn sem lauk framhaldsnámi
sem slíkur, auk þess sem innleiðing á veflægu námstækniforriti, Nemaneti, sem hún hefur verið að þróa
síðastliðin fjögur ár er í fullum gangi í skólakerfinu.
Ásta á í samvinnu við þrjá skóla á þremur skólastigum
sem eru að prófa forritið: Valhúsaskóla á grunnskólastiginu, Menntaskólann við Sund á menntaskólastiginu og Háskólann í Reykjavík á háskólastiginu.
,,Þetta er lestraraðferðartæki sem á að hjálpa fólki
að lesa og glósa á skipulegan hátt,“ segir hún og bætir
því við að forritinu sé ætlað að vinna bug á þremur
helstu umkvörtunarefnum nemenda: einbeitingarleysi, erfiðleikum með að muna námsefni og vandkvæðum við að koma efninu frá sér í orði.
Eftir tíu daga kemur út útgáfa af Nemanetinu sem
byggir á þróunarvinnu síðustu fjögurra ára. ,,Ég hef
þær væntingar til forritsins að námsmenn nýti sér
tækið til að bæta árangur sinn í námi. Ef þú lærir að
vinna eins og forritið kennir þá býrðu alltaf að því,
hvort sem er í námi eða starfi.“
IFV
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LESTRARFORRITSINS .EMANETI INN Å ÅSLENSKA SKËLAKERFIÈ
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Hlið Berlínarmúrsins opnuð
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Ímyndunaraflið fer oft með
okkur til heima sem aldrei
hafa verið til en án þess förum
við hvergi.
3TJÎRNUFR¾ÈINGURINN FLUTTI ALHEIMINN HEIM
Å STOFU MEÈ SJËNVARPSÖ¹TTUNUM #OSMOS

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

 6ILHJ¹LMUR )) ¶ÕSKALANDS

3AUTJ¹N ¹R ERU Å DAG LIÈIN FR¹
OG !USTURRÅKI 6IKURNAR ¹ UNDAN
ÖVÅ AÈ STJËRNVÎLD Å !USTUR
HÎFÈU MIKLAR SVIPTINGAR VERIÈ Å
¶ÕSKALANDI LÁTU UNDAN ÖRÕST
AUSTUR ÖÕSKUM STJËRNM¹LUM
INGI ALMENNINGS OG OPNUÈU
KOMMÒNISTASTJËRNIN VAR SM¹M
HLIÈ "ERLÅNARMÒRSINS UPP ¹
SAMAN AÈ MISSA VÎLDIN OG
G¹TT ¶AU FYLGDU ÖAR FORD¾MI
GAT EKKI LENGUR STAÈIÈ GEGN
UNGVERSKRA STJËRNVALDA SEM
H¹V¾RUM KRÎFUM ALMENNINGS
HÎFÈU OPNAÈ LANDAM¾RI SÅN
UM LÕÈR¾ÈI
F¹EINUM VIKUM FYRR
-ÒRINN ILLR¾MDI VAR OPN
!USTUR ¶JËÈVERJUM HAFÈI Å
AÈUR AÈ KVÎLDI FIMMTUDAGSINS
FJËRA ¹RATUGI AÈ MESTU VERIÈ
 NËVEMBER ¹RIÈ  3TRAX
BANNAÈ AÈ FERÈAST YFIR TIL 6EST "%2,¥.!2-²2).. !LR¾MDI MÒRINN DAGINN EFTIR FËRU AÈ HEYRAST
SEM KLAUF ¶ÕSKALAND Å TVENNT AÈ
UR ¶ÕSKALANDS AUGLJËSLEGA TIL
HAMARSHÎGG HVARVETNA VIÈ
ÖESS AÈ FYRIRBYGGJA FJÎLDAFLËTTA LOKINNI SEINNI HEIMSSTYRJÎLDINNI VAR
MÒRINN ÖEGAR FËLK BYRJAÈI
RIFINN 
ÒR LANDINU
AÈ RÅFA HANN NIÈUR SM¹TT OG
(INS VEGAR HÎFÈU !USTUR ¶JËÈVERJAR HINDRUN
SM¹TT MARGIR TIL AÈ N¾LA SÁR Å BROT ÒR MÒRNUM TIL
ARLÅTIÈ M¹TT FERÈAST TIL ANNARRA AUSTANTJALDSLANDA
MINNINGAR UM ÖETTA UNDARLEGA FYRIRB¾RI Å SÎGU
ÖAR ¹ MEÈAL TIL 5NGVERJALANDS ÖANNIG AÈ MÒRINN ¶ÕSKALANDS
ÖJËNAÈI LITLUM TILGANGI EFTIR AÈ H¾GT VAR AÈ KOM
(INN  OKTËBER  VORU !USTUR OG 6ESTUR
AST TIL 6ESTUR ¶ÕSKALANDS Å GEGNUM 5NGVERJALAND ¶ÕSKALAND SVO SAMEINUÈ Å EITT RÅKI










KEISARI SKÕRIR FR¹ ÖVÅ AÈ
HANN MUNI SEGJA AF SÁR
4ILRAUN ÖÕSKRA NASISTA TIL
VALDAR¹NS Å -ÔNCHEN ER
BARIN NIÈUR AF LÎGREGLU
¶ÕSKIR NASISTAR FARA
R¾NANDI OG RUPLANDI
MYRÈANDI OG MEIÈANDI
UM FYRIRT¾KI OG HEIMILI
ÖÕSKRA GYÈINGA ¹ b+RISTALS
NËTTINNIm SVONEFNDU
*EAN 0AUL 3ARTRE AFNEITAR
KOMMÒNISTUM Å KJÎLFAR
INNR¹SAR SOVÁSKA HERSINS Å
5NGVERJALAND
"RIAN %PSTEIN HITTIR "ÅTLANA
Å FYRSTA SINN
!LLSHERJARÖING 3AMEIN
UÈU ÖJËÈANNA FORD¾MIR
AÈSKILNAÈARSTEFNU HVÅTRA
STJËRNVALDA Å 3UÈUR !FRÅKU
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Andrés Ásmundsson
læknir, Sjafnargötu 14, Reykjavík,
verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju föstudaginn
10. nóvember kl. 15. Þeim sem vildu minnast hans er
bent á Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík.
Þorbjörg Pálsdóttir
Stefán Andrésson
Þórunn Andrésdóttir
Katrín Andrésdóttir
Gunnar Kristjánsson
Þóra Andrésdóttir
Gunnar H. Roach
Andrés Narfi Andrésson
Ása Sjöfn Lórensdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Okkar yndislega móðir, tengdamóðir og
amma,

Eva Kristinsdóttir
sjúkraliði, Austurströnd 10, Seltjarnarnesi,

lést á líknardeild Landspítalans, mánudaginn
6. nóvember. Jarðarförin auglýst síðar.
Kristinn Ólafsson
Berglind Ólafsdóttir
Anna Lóa Ólafsdóttir
Margrét Lind Ólafsdóttir
Magnús Sverrir Ólafsson
og barnabörn.

Laufey Elísabet Gissurardóttir
Dag Helge Iversen
Jóhann Pétur Reyndal

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Guðný Theódórsdóttir Bjarnar
húsmóðir,

lést mánudaginn 30. október á Landspítalanum í
Fossvogi. Útför hennar verður gerð frá Bústaðakirkju
föstudaginn 10. nóvember kl. 13.00.

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

Legsteinar
Kynningarafsláttur af
völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð
Stuttur afgreiðslufrestur

,YKILATRIÈI Å JAFNRÁTTISBAR¹TTU
Fyrsti feðradagurinn í sögu Íslands gengur í garð á sunnudag, en samþykkt var í sumar að annar sunnudagur í nóvember ár hvert yrði helgaður feðrum. Mæður hafa hins
vegar til margra ára átt annan sunnudaginn í maí. Aðspurður hverju það sæti að feður hafi orðið útundan í þessum
efnum segist Gísli Gíslason, formaður Félags ábyrgra
feðra, ekki viss. „Á Norðurlöndunum og í Bandaríkjunum
hefur feðradagurinn verið til áratugum saman. Þar var
hann tekinn upp á sama tíma og mæðradagurinn. Ég held nú
reyndar að mæðradagurinn hafi sprottið úr baráttu Félags
einstæðra foreldra, sem eru gjarnan mæður. En feðradagurinn fylgdi ekki með,“ sagði Gísli. Félag ábyrgra feðra
stendur fyrir ráðstefnu um stöðu íslenskra feðra og barna á
Hótel Nordica á sunnudag. „Við í félaginu bentum á það í
blaðinu okkar í vor að það væri ekki til feðradagur. Reyndar er ekki heldur til dagur barna eða fjölskyldu eins og tíðkast í sumum fjarlægari löndum. Mér finnst vera full ástæða
til að taka þessa daga upp. Fjölskyldan verður sífellt flóknari og það þarf að vinna að því að skilja hana. Eins líta feður
í dag hlutverk sitt öðrum augum en feður þeirra eða afar
gerðu,“ sagði Gísli. „Það er lykilatriði fyrir jafnréttisbaráttu og samfélagið allt að ræða hvernig við viljum hafa
nútíma feður.“
Meðlimir félagsins eru nú um 600 manns og segist Gísli
hafa fundið fyrir miklum skilningi á málefnum þess. „Mér
finnst málstaður okkar fá sífellt jákvæðari og jákvæðari
viðbrögð í samfélaginu. Mér finnst málstaður okkar og
kvenna reyndar vera svipaðir. Fyrir mér er foreldrajafnrétti leið til launajafnréttis. Báðir foreldrar eiga að hafa
jafna ábyrgð í uppeldinu,“ sagði Gísli. „Bæði innlendar og
erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka feðra í
uppeldi er góð fyrir börnin. Eins vegnar börnunum betur
eftir því sem foreldrar eru virkari í uppeldinu,“ bætti hann
við.
Ráðstefnan hefst klukkan tvö og eru allir velkomnir.
„Svo verðum við með pössun fyrir börnin, þannig að helg-
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arpabbar, sem og aðrir pabbar, þurfa ekkert að láta það
aftra sér að þeir séu með börnin. Mér finnst mikilvægt að
foreldrar, mæður líka, mæti og taki þátt í pallborðsumræðunni um hvernig foreldri í nútímasamfélagi á að vera til að
geta verið börnunum sem best,“ sagði hann.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar ,
tengdamóðir, amma, dóttir og tengdadóttir,

Áskær móðir okkar, sambýliskona, tengdamóðir, amma og langamma,

Marólína Arnheiður
Magnúsdóttir (Malla)

Valgerður Viktoría
Valdimarsdóttir

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi mánudaginn
6. nóvember.
Bogi Sigurðsson
Sigurður Bogason
Hanna Guðrún Sigurjónsdóttir
Magnús Bogason
Arnheiður B. Magnúsdóttir
Bogi Arnar Sigurðarson
Sigurjón Andri Sigurðarson
Þóranna Vigdís Sigurðardóttir
Elín Sigurðardóttir
Sigurður B. Sigurðsson.

frá Vestmannaeyjum, síðast búsett að
Silfurgötu 39, Stykkishólmi,
lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri föstudaginn
3. nóvember. Útförin mun fara fram í kyrrþey að ósk
hinnar látnu.
Andrea Gunnarsdóttir
Pétur Andersen
Rósa Gunnarsdóttir
Ármann Gylfason
Gunnar Gunnarsson
Íris Ragnarsdóttir
Einar Hólm Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg systir mín, mágkona og móðursystir okkar,

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Jódís Snorradóttir

Eðvarð Örn Olsen

áður Leifsgötu 5, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 31. október á gjörgæsludeild
Landspítalans við Hringbraut.
andaðist á Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar
þriðjudaginn 7. nóvember. Jarðarförin verður auglýst
síðar. Fyrir hönd aðstandenda,

Útför hans fer fram frá Fella- og Hólakirkju föstudaginn 10. nóvember kl. 15.00.
Sigþrúður Ingólfsdóttir og fjölskylda.

Helga Jónsdóttir, Hafsteinn Hólm og systrabörn.
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¶EKKINGARIÈNAÈUR Å SËKN
„Við ákváðum að hafa ekki nein
hátíðarhöld heldur sýna frekar
þann hæfileika sem býr í Félagi
kvikmyndagerðarmanna og vekja
þannig athygli á þeim skorti sem
er á leiknu efni í íslensku sjónvarpi á jákvæðan hátt,“ segir
Björn Brynjúlfur Björnsson, formaður Félags kvikmyndagerðarmanna, sem í dag fagnar fjörutíu
ára afmæli með heldur óvenjulegum hætti. Félagið frumsýnir í
kvöld í Listasafni Íslands fjörutíu
íslenskar kvikmyndir eftir jafnmarga leikstjóra sem allar eiga
það sameiginlegt að vera ein mínúta en meðal þeirra sem leggja sitt
af mörkum eru Baltasar Kormákur, Ágúst Guðmundsson og Dagur
Kári Pétursson.
Félag kvikmyndagerðarmanna
var stofnað þegar Ríkissjónvarpinu var komið á fót og segir Björn
Brynjúlfur að félagið hafi vaxið og
dafnað jafnt og þétt á þeim tíma
sem það hefur verið starfandi.
„Kvikmyndagerð er þekkingariðnaður af bestu gerð því þar blandast saman hugvit og handverk,“
segir Björn. „Við Íslendingar
getum því alveg lagt okkar af
mörkum til þessa iðnaður, rétt eins
og við höfum gert í bókmenntum
og öðrum listgreinum,“ bætir formaðurinn við.
Ekki hefur farið framhjá neinum að íslenskur kvikmyndaiðnaður blómstrar nú sem aldrei fyrr.
Kvikmyndin Mýrin hefur verið að
slá hvert metið af fætur öðru auk
þess sem bæði Börn eftir Ragnar
Bragason og Blóðbönd í leikstjórn
Árna Ólafs Ásgeirssonar hafa
fengið mjög góða dóma bæði hér
heima og erlendis að ógleymdum
öllum þeim heimildarmyndum
sem ratað hafa á hvíta tjaldið og í

",«¨5')2 %RPUR %YVINDARSON ER ANSI VÅGALEGUR Å STUTTMYNDINNI (ÒN TALAR ÅSLENSKU
¹SAMT 6ALDIMAR %RNI &LYGERING

Fagnað með mínútumyndum
Félag
kvikmyndagerðarmanna
fagnar fjörutíu ára afmæli sínu
með heldur óvenjulegum hætti en
leitað var til fjörutíu leikstjóra og
þeir beðnir um að gera jafnmargar myndir. Leikstjórarnir fengu
frjálsar hendur með efnisval og
voru viðtökurnar mjög góðar.
Erpur Eyvindarson leikur eitt
aðalhlutverkanna í mínútu-myndinni Hún talar íslensku sem sýnd
verður í Listasafni Íslands í kvöld.
Myndin fjallar um hvað gerist inni
í fjárhúsi í miðri sláturtíð þegar í
ljós kemur að ein kindin talar
íslensku. Leikstjóri myndarinnar
er Ari Alexander Ergis en meðal
annarra leikara eru reynsluboltarnir Valdimar Örn Flygering
og Benedikt Erlingsson.
Erpur er ekki óvanur slátrunum, var í sveit í Eyjafirði og því
voru hæg heimatökin þegar tökur
hófust. „Ég hefði hins vegar ekki
getað verið þarna, ataður í alvöru
blóði enda finna skepnurnar lyktina af því og verða alveg brjálaðar,“ segir Erpur sem jafnframt
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,EIKSTÕRIR MÅNÒTU
MYNDINNI ¥SLENSKT BÅË
SEM SÕND VERÈUR Å
,ISTASAFNI ¥SLANDS
Å KVÎLD

KVIKMYNDAIÈNAÈARINS

sjónvarp. Björn segir líka að
íslenskir kvikmyndagerðarmenn
séu farnir að líta sér nær og fjalli í
sífellt meira mæli um samfélagið
eins og það er en ekki eins og það
var. „Íslenskir leikstjórar taka í

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

dag á þeim vandamálum sem
íslenska þjóðin glímir við í bæði
leiknum myndum og heimildarmyndum enda er þessi iðnaður
nauðsynlegur spegill samtímans,“
segir Björn.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

Fyrstu kynni Bítlanna og Epstein
Bítlaaðdáendur ættu að halda daginn hátíðlegan, því í dag eru liðin
fjörutíu og fimm ár frá þeirri
örlagaríku stundu að Brian Epstein lagði leið sína á klúbbinn
Cavern í Liverpool til að hitta
hljómsveit að nafni Bítlarnir.
Tveimur mánuðum síðan tók hann
hljómsveitarmeðlimina frægu upp
á arma sína og gerðist umboðsmaður þeirra.
Epstein lagði ómetanlega hönd
á plóginn við að koma Bítlunum á
framfæri. Þegar hann gekk til liðs
við sveitina hafði hún starfað í
nokkur ár, en aldrei notið velgengni. Epstein hafði enga reynslu
af starfi umboðsmanns en tókst nú
samt að krækja í plötusamning
fyrir drengina. Hann ráðlagði
þeim jafnframt að skipta um föt,
en fyrir tíma Epsteins höfðu dáðadrengirnir komið fram í gallabuxum og leðurjökkum og eiga unglingsstúlkur sjöunda áratugsins
Epstein því ýmislegt að þakka.
Epstein lést árið 1967 eftir að hafa
tekið of stóran skammt af svefntöflum fyrir slysni og síðar meir
áttu Bítlarnir eftir að tala um
dauða Epsteins sem upphafinn að
endi samstarfs þeirra.

(5'3!¨ ²4 ¥ ®,, 3-!4
2)¨) !RI !LEXANDER LEIKSTÕR

IR MYNDINNI OG HUGSAÈI ÒT
Å ÎLL SM¹ATRIÈI ENDA M¹
EKKERT FARA TIL SPILLIS ÖEGAR
TÅMINN ER SVONA KNAPPUR

hefur mikla reynslu af gerð stuttmynda, gerði ófáar með bróður
sínum Eyjólfi og lék ósjaldan í
þeim. Þetta hafi því ekki verið ný
reynsla fyrir hann að standa fyrir
framan tökuvélina.
Erpur segir að sér hafi hins
vegar komið á óvart hversu mikið
fyrirtæki það hafi verið að gera
svona stutta mynd, handritið hafi
jú ekki verið meira en ein blaðsíða. Hún talar íslensku er öll
tekin á filmu og því var vandað vel
til verks. „Þeir tóku sér dágóðan
tíma til að leita að tökustððum og
pældu mikið í öllum smáatriðum.
Þegar mynd er jafn stutt og þessi
má ekkert fara til spillis,“ segir
leikarinn
Erpur hefur í nógu að snúast
þessa dagana. Hann stundar nám í
margmiðlun við Margmiðlunarskólann auk
þess sem rappgrúppan
Rottweiler-hundarnir er komin aftur
á stjá. „Ég reyni
að semja tónlist og
skrifa texta og
handrit á milli
þess sem ég
kafa ofan í
skólabækurnar.“ FGG

Gullbrúðkaup
Jónínu Margrétar Hermannsdóttur
og Jakobs S. Sigurðssonar
Kirkjubraut 1, Njarðvík.
Í tilefni af því að nú eru liðin 50 ár síðan við hjónin gengum í hjónaband, verður haldin
Gullbrúðkaupsveisla í Safnaðarheimilinu við Innri-Njarðvíkurkirkju, 11. nóv. frá kl. 18.00.
Blóm oJJMDÀr vinsamlegast afþakkaðar, en þeir sem vilja gleðja okkur geta lagt góðu
málefni lið, með því að leggja í söfnunarbauk sem staðsettur er við hlið gestabókar.

80 ára afmæli
Höskuldur Jónsson
fyrrverandi símaverkstjóri
Kolbeinsgötu 52, Vopnaﬁrði,

er 80 ára í dag
Hann er að heiman.

4«.,)34!2-%..)2.)2 3¥6).3,5 TTU %PSTEIN MARGT AÈ ÖAKKA EN HONUM TËKST AÈ
KOMA ÖEIM ¹ FRAMF¾RI ÖR¹TT FYRIR REYNSLULEYSI SITT
&2¡44!",!¨)¨'%449

95 ára afmæli
Í dag er frú

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Ásta Jónasdóttir
Hjallaseli 55, 95 ára.
Afmæliskveðja frá öllum
afkomendum.
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Skanmdegið
hefur
haldið innreið sína á
ný, og uppsker að
vanda
stunur
og
skammir
þungbrýndra Íslendinga.
Ég hef ekki lent í
klónum á skammdegisþunglyndinu alræmda nema einu sinni. Þá
svaf ég myrkranna á milli, sem
var töluvert tímafrekt ef litið er
til þess að þetta var í janúar.
Mánuðina fyrir jól er skammdegisþunglyndi hins vegar víðs
fjarri. Ég sé þennan tíma í hillingum allt árið, og frá og með júlí fer
mig að dagdreyma um smákökubakstur og jólaþrif. Fjárútlát
vegna kertakaupa hafa nú þegar
rokið upp úr öllu valdi og köttur-

inn hættir sér ekki lengur nálægt
eldhússkápnum þar sem ég geymi
reykelsin mín vegna hins megna
fnyks sem frá honum leggur. Ég
er farin að íhuga hvernig ég ætla
að skreyta jólapakkana, hvenær
ég ætti að föndra jólakort, semja
ljóðabálk fyrir ástvini mína, gera
konfekt og enska jólaköku og
drekkja íbúðinni fyrst í Ajaxi og
svo í jólaskrauti.
Ég virðist gleyma því á hverju
ári að mér hefur alltaf hundleiðst
að föndra jólakort og kvartaði yfir
þeirri iðju fjölskyldunnar árum
saman. Ensk jólakaka þykir mér
óæt og konfektið mitt hefur yfirleitt skemmst í ísskápnum. En það
er heldur ekki afrakstur jólastússins sem á hug minn allan. Það er

bara eitthvað við þennan tíma sem
heillar mig: þegar stressmörkin
rísa og fólki finnst þriggja tíma
svefn á nóttu hæfilegur, framtakssemi er í hámarki og suðusúkkulaði klárast í hornbúðinni. Fólk
vaknar úr dvala og föndrar með
fjölskyldunni og býður vinum og
vandamönnum í jólaglögg, þrátt
fyrir að miðað við dagsbirtuna
ætti það eðli málsins samkvæmt
að liggja einhvers staðar niðurgrafið í híði.
Ég er held ég aldrei jafn framtakssöm og í skammdeginu fyrir
jólin, ekki einu sinni yfir hásumarið. Þessi árstími er mér því kærkominn. Ég get kveikt á kertum og
unnið mín myrkraverk í algjörri
hamingju.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

(ANN ER DULÒÈIN HOLDI KL¾DD
2IDDARI N¾TURINNAR VÅLAR SÁR
EKKI VIÈ AÈ TAKA TIL Å MYRKUM OG
DRULLUGUM HÒSASUNDUM  (ANN
ER %NDURVINNARINN

(ÁR ER AF NËG AÈ
TAKA

3VO MARGAR DËSIR FLÎSKUR
H¹G¾ÈA PAPPÅR SEM OG
BYLGJUPAPPÅR F¾RU TIL SPILLIS Å
LANDUPPFYLLINGAR EF EKKI V¾RI
FYRIR %NDURVINNARARNN
3VONA J¹ KOMDU
Å SEKKINN

 EIGIN HERÈUM BER HANN
ËÖRIFNAÈINN OG FER HLJËÈLEGA
OG MEÈ LIPURÈ KATTARINS ¶VÅ
HANN ER %NDURVINNARINN

N 'ELGJAN
(MMM 

'UÈ 6IÈ DREKKUM &J¹RINN
ORÈIÈ ALLTOF MIKIÈ VIÈ (ÒN ER
¾TTUM AÈ LEITA OKKUR KOMIN ¹
HJ¹LPAR HELD ÁG BARA SPORIÈ

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

¶Ò GAFST MÁR
GAMALT DEKK

%R ÖETTA TÎFRA
DEKK
%R ÖAÈ VERÈ
M¾TT

¡G VERÈ AÈEINS
AÈ HUGSA UM
ÖETTA

.EI
.EI
.EI
.EI

¶AÈ ER
SKEMMTILEGT

3ÎGULEGT GILDI
%R ÖETTA
EINHVER
RËMANTÅK

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

%R EKKI KOMINN TÅMI ¹
NÕJA SOKKA

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

(VERS VEGNA
ERTU ALLTAF
SVONA K¹TUR

¡G HEF ALDREI VERIÈ
MIKIÈ FYRIR AÈ GERA ÖAÈ
SEM ÁG ¹ AÈ GERA

!F ÖVÅ AÈ VIÈ
EIGUM AÈ VERA
GLÎÈ

N "ARNAL¹N
3KRÕTIÈ ¡G MAN EKKI
HVAÈ VIÈ BORÈUÈUM Å
KVÎLDMAT

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN
6IÈ VORUM AÈ KL¹RA BARA FYRIR
SM¹STUNDU EN ÁG MAN SAMT EKKERT
HVAÈ VIÈ BORÈUÈUM

4AKK FYRIR
HJ¹LPINA
+JÒKLING

,¹TUM
OKKUR SJ¹

¶Ò BORÈAR BARA
ALLTOF SNYRTILEGA
ÖAÈ ER ÖINN VANDI
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Platan Late Nite
Cult Show tíu ára
unum.
„Þegar
Hljómsveitin
við gáfum hana
Stripshow hefur
út í Japan og
endurútgefið sína
Suður-Kóreu
fyrstu og einu
höfðum við endplötu, Late Nite
urútgefið nokkCult Show, sem
ur lög og þessar
kom út fyrir tíu
útgáfur
komu
árum.
aldrei út hér á
Platan hafði að
Íslandi, þannig
geyma
frumað okkur fannst
samda rokkóperu
við hæfi að gefa
þar sem öll lögin
þau út núna.
tengdust í eina
Hljómurinn er
heild.
Fjallaði
líka betri en
hún um uppreisn
nokkru
sinni
minnihlutans
fyrr,“ segir Ingó
gegn
ofurvaldi
og bætir því við
feita
leikhúsað platan verði
stjórans. „Platan
m.a. seld á tilseldist upp og
boði í verslunhefur ekki verið
inni 2001.
til í fimm til sex
ár,“ segir Ingó,
Með plötunni
gítarleikari
fylgir m.a. mynd342)03(/7 (LJËMSVEITIN 3TRIPSHOW
Stripshow. „Við HEFUR ENDURÒTGEFIÈ PLÎTUNA ,ATE .ITE
band við lagið
höfum
fengið #ULT 3HOW
Where are we
margar
fyrirnow? Einnig er
spurnir um hana og þá kom þessi
þar nýtt lag, Here comes the spider,
hugmynd því það eru tíu ár síðan
þar sem bassaleikarinn Dennis
hún kom út.“
Dunaway sem áður var í Alice Cooper-hljómsveitinni, er til aðstoðar.
Lagið Blind, þar sem Andrea
Gylfadóttir var gestasöngvari,
Ingó segir að þeir félagar í
naut nokkurra vinsælda og var
Stripshow séu að íhuga tilboð sem
m.a. spilað á MTV í Evrópu. Platan
sveitin fékk um að koma saman á
vakti athygli í Japan og Suðurnýjan leik. Yrði þá bara um þetta
Kóreu, þar sem tónlistin var bönneina skipti að ræða. Nánari uppuð vegna „kláms“, „guðlasts“ og
lýsingar um Stripshow má finna á
„andfélagslegs boðskapar“ í textmyspace.com/stripshowband.

Masiello til Íslands
Plötusnúðurinn Desyn Masiello
þeytir skífum á skemmtistaðnum
Nasa hinn 1. desember næstkomandi. Þetta verður í fyrsta sinn
sem Masiello kemur hingað til
lands.
Desyn er sá plötusnúður sem
hefur skotist hvað hraðast upp í
vinsældum af öllum öðrum plötusnúðum og er hann sá eini í heiminum sem hefur náð að spila á áttatíu mismunandi klúbbum og
hátíðum á aðeins hundrað dögum.
Á undan Desyn spila á Nasa
þáttastjórnendur Flex, þeir Ghozt
& Brunhein. Forsala hefst föstudaginn 10. nóvember í 12 tónum.
Miðaverð er 1.500 krónur. Nánari
upplýsingar má finna á www.
flex.is.

$%39. -!3)%,,/ 0LÎTUSNÒÈURINN

$ESYN -ASIELLO ÖEYTIR SKÅFUM ¹ .ASA 
DESEMBER

Ekki rugla í The Pipettes
; 4«.,)34 =
5-&*®,,5.

Það er óhætt að segja að svona
plötur enda ekki á borðinu hjá
manni á hverjum degi. Í fyrsta
lagi þá er þetta stelpusveit út í
gegn, sem gerist varla þessa dagana nema sveitunum sé púslað
saman af plötufyrirtækjum úr
hópi ungra stúlkna með stjörnur í
augunum. Í öðru lagi eru The Pipettes undir sterkum áhrifum frá
stelpusveitum. Nei, ekki því sem
þið kallið stelpusveitir í dag, heldur upprunalegu stelpusveitunum
frá sjötta áratugnum. Í þriðja lagi
búa þær yfir svipuðum krafti og
prakkarastelpurnar í Le Tigre.
Það er hægt að segja að The Pipettes séu eins og Shangri-La´s eða
The Ronettes með slettu af pönkgítar. Ekki jafn villtar og 5, 6, 7,
8´s úr Kill Bill, en nokkuð beittari
en saklaust útlit þeirra gefur til
kynna.
Lögin eru smíðuð í þeim anda sem
hefðbundnar stelpusveitir eru
þekktastar fyrir. Segjum bara að
Phil Spector myndi skjóta sig í
gegnum nokkrar b-myndaleikkonur til þess að fá að vinna með þessum stúlkum. Lagið Why did you
stay? og Your kisses are wasted on
me fá jafnvel stífan mann eins og
mig til þess að langa til að tvista.
Þær klikka svo heldur ekki á því
að skella nokkrum angurværum
ballöðum inn á milli sem ringlaðar
unglingsstúlkur ættu að geta tengt

4(% 0)0%44%3
7% !2% 4(% 0)0%44%3
.IÈURSTAÈA 4HE 0IPETTES ER STUÈANDI PLATA ¹
MARGA VEGU ,ÅKLEGAST EINA NÕJA ÒTG¹FA ¹RSINS
SEM F¾R ÖIG TIL ÖESS AÈ LANGA TIL AÈ TVISTA OG
GERA LÒFTGÅTAR ¹ SAMA TÅMA

vel við. Önnur lög eru bein skilaboð til karlmanna, eins og lagið
One Night Stand sem er harkaleg
leið til þess að segja tilfinningaríkum pilti að hann hafi nú ekki
verið meira en einnar nætur
gaman.
Fyrir nokkrum árum hefði einhver karlpungur skrifað að þetta
væri frábær tónlist fyrir stelpurnar meðan þær ryksuguðu. En mig
grunar að þegar þær hlusta á
svona tónlist séu þær í mun meiri
vígahug. Þessar stúlkur eru ekki á
eftir rykmaurum, heldur aumum
karlpungum sem dirfast að láta
hafa slíkt eftir sér.
"IRGIR ®RN 3TEINARSSON
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Aldarminning Eysteins

!

Kl. 10.00
Yfirlitssýningin „Málverkið eftir 1980“ stendur yfir í Listasafni
Íslands við Fríkirkjuveg. Fimmtíu og
sex íslenskir myndlistarmenn eiga
verk á sýningunni sem spannar 25
ára tímabil í íslenskri listasögu sem
markast af innreið nýja málverksins
í upphafi níunda áratugarins. Sýningarstjórar eru dr. Halldór Björn
Runólfsson og Laufey Helgadóttir.

MENNING FRETTABLADIDIS

¥ TILEFNI AF ALDARAFM¾LI %YSTEINS
*ËNSSONAR ALÖINGISMANNS OG
FYRRV FORMANNS &RAMSËKNAR
FLOKKSINS VERÈUR EFNT TIL M¹LÖINGS
UM ¾VI HANS OG STÎRF UM N¾STU
HELGI
%YSTEINN F¾DDIST  NËVEM
BER  ¹ (RAUNI ¹ $JÒPAVOGI
(ANN LAUK N¹MI FR¹ 3AMVINNU
SKËLANUM ¹RIÈ  OG STUNDAÈI
SÅÈAR N¹M Å ,UNDÒNUM 4UTTUGU
OG FJÎGURRA ¹RA VARÈ %YSTEINN
SKATTSTJËRI Å 2EYKJAVÅK OG TVEIMUR
¹RUM SÅÈAR ÖINGMAÈUR 3UÈUR
-ÒLASÕSLU (ANN VARÈ FJ¹RM¹LA
R¹ÈHERRA  ¹RA GAMALL OG GEGNDI
¹ FERLI SÅNUM EINNIG STÎRFUM VIÈ
SKIPTAR¹ÈHERRA OG MENNTAM¹LA
%934%).. *«.33/. -INNING
R¹ÈHERRA (ANN GEGNDI ÕMSUM
HANS VERÈUR HEIÈRUÈ MEÈ
TRÒNAÈAR OG STJËRNUNARSTÎÈUM
M¹LÖINGI UM HELGINA

FYRIR &RAMSËKNARFLOKKINN OG VAR
FORMAÈUR HANS FR¹ p
%FTIR %YSTEIN LIGGUR FJÎLDI SM¹RITA
OG RITGERÈA ¹SAMT ËPRENTUÈUM
HANDRITUM UM ÕMIS M¹L ER
HONUM VORU HUGST¾È
3TJËRNANDI M¹LÖINGSINS ER
'ERÈUR 3TEINÖËRSDËTTIR EN ÖAR
TAKA MEÈAL ANNARS TIL M¹LS ÖEIR
3TEINGRÅMUR (ERMANNSSON OG
(ALLDËR SGRÅMSSON SEM B¹ÈIR
HAFA GEGNT EMB¾TTUM FORS¾T
ISR¹ÈHERRA OG VERIÈ FORMENN
&RAMSËKNARFLOKKSINS (JÎRLEIFUR
'UTTORMSSON FYRRV R¹ÈHERRA
OG *ËN 3IGURÈSSON R¹ÈHERRA OG
NÒVERANDI FORMAÈUR FLOKKSINS
-¹LÖINGIÈ FER FRAM Å ¶JËÈ
MENNINGARHÒSINU N¾STKOMANDI
SUNNUDAG OG HEFST KL 

 $USTAÈU RYKIÈ AF
BËKUNUM UM KÒREKANN KN¹A ,UKKU
,¹KA SEM ÎÈRUM FREMUR KANN TÎKIN
¹ HINUM ILLR¾MDU $ALTËN BR¾ÈRUM
&YRSTA BËKIN UM ÖESSA ÒRR¾ÈAGËÈU
SKYTTU KOM ÒT ¹RIÈ  EN HETJAN
HEFUR ELST PRÕÈILEGA

Síðustu forvöð
Ljósmyndasýningu Ara Sigvaldasonar og sýningu Ólafar Gerðar
Sigfúsdóttur á afrískum minjagripum í Gerðubergi lýkur um
helgina.
Ljósmyndir Ara Sigvaldasonar
eru allar svarthvítar og sýna
mannlíf í Reykjavík sem fáir veita
eftirtekt í daglegu amstri. Þær
sýna lítil augnablik í lífi fólks á
götum og opinberum stöðum borgarinnar, oft við skrýtnar og
skemmtilegar aðstæður. Ari skilur myndavélina sjaldan við sig og
laumast til að taka myndir af fólki,
helst þannig að enginn taki eftir.
Þannig má segja að myndirnar séu
teknar úr launsátri án þess þó að
nokkur eigi að bera skaða af. Sýningin er sett upp í tilefni 220 ára
afmælis Reykjavíkurborgar.
„Flóðhestar og framakonur“ er
athyglisverð sýning á afrískum
minjagripum sem mannfræðingurinn Ólöf Gerður Sigfúsdóttir
hefur safnað saman. Sýningin
samanstendur af skemmtilegri
blöndu af gömlum munum og
nýstárlegum fjöldaframleiddum
gripum, en saman mynda þeir
heild sem gefur góða mynd af
minjagripaúrvali í Afríku.
Minjagripir eru áþreifanlegur
snertiflötur milli ólíkra menningarheima. Frá sjónarhóli ferðamannsins eru þeir burðarás minninga, reynslu, væntinga og jafnvel

ímyndunar, og oft segja þeir jafnmikið um þá menningu sem þeir
enda í og það samfélag sem þeir
eru búnir til í. Frá sjónarhóli Afríkubúa eru þeir tæki til að gefa tiltekin skilaboð, góð búbót og tækifæri til framsækinnar sköpunar
og listrænnar tilraunastarfsemi.
Það er einmitt í minjagripnum
sem þessi tvö sjónarmið gestgjafa
og gesta mætast og geta af sér
áhugaverða og óvenjulega hluti.
Minjagripir gefa þannig tilefni
til fjölmenningarlegrar samræðu.
Þegar heim er komið eru þeir uppspretta endurminninga og frásagnar, en hverjum hlut sýningarinnar fylgir lítil örsaga sem
eigandinn býður áhorfendum. Á
sýningunni í Gerðubergi skapast
þannig nýr vettvangur til skoðanaskipta og umræðna. Minjagripasafnið frá Afríku er að mestu
í eigu Íslendinga sem hafa ferðast
til eða hafa verið búsettir í álfunni
og athyglisvert er að sjá hvaða
gripir hafa ratað inn á íslensk
heimili. Markmið sýningarinnar
er að skapa lifandi samræðu milli
hinna fjölbreyttu samfélaga Afríku annars vegar og hins vegar
íslenskra minjagripaeigenda, sem
áhorfendum er boðið til þátttöku
í.
Sýningarnar eru opnar virka
daga frá 11–17 og um helgar frá
13– 16. Aðgangur er ókeypis. KHH

''34 )..  ®--5+!&&) ,JËSMYNDARINN LAUMAST TIL AÈ SMELLA AF AUGNABLIKUM Å LÅFI
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Fimm ára afmæli B3
Rangt var farið með tímasetningu
tónleika orgeldjasstríósins B3 í
blaði gærdagsins. Hið rétta er að
afmælistónleikar þeirra félaga
verða ekki fyrr en í kvöld og eru
aðdáendur
sveitarinnar
sem
mættu uppvægir í Þingholtsstrætið í gær beðnir velvirðingar á
þessum mistökum.
Tríóið fagnar fimm ára afmæli
sínu um þessar mundir og leikur
brot af sínu besta efni á tónleikum
kvöldsins. Tríóið skipa þeir Agnar
Már Magnússon sem leikur á
orgel,
trommuleikarinn Erik
Qvick og gítarleikarinn Ásgeir
Ásgeirsson. Þeir félagar hafa
haldið tónleika með tónlist eftir
orgelleikarana Jimmy Smith og
Larry Golding, svo og gítarleikarann Wes Montgomery og mun efnisskráin á tónleikunum saman-

,%)+! "2/4 !& ¶6¥ "%34! &ÁLAGARNIR Å "
HAFA TROÈIÈ UPP SAMAN Å H¹LFAN ¹RATUG

standa af tónlist eftir þessa þrjá
tónlistarmenn.
Tónleikarnir fara fram í Jazzklúbbnum Múlanum sem nú hefur
höfuðvígi sitt á skemmtistaðnum
Domo bar í Þingholtsstræti 5.
Fjörið hefst kl. 21 í kvöld og stendur fram undir miðnætti.
KHH

!¨!,34%).. 3"%2' 3)'52¨33/. 2)4(®&5.$52 /' ²4'%&!.$) 'EFUR ÒT TËNLIST HLJËÈB¾KUR SK¹LDSKAP OG NËTNAHEFTI FYRIR

LESENDUR OG HLUSTENDUR ¹ ÎLLUM ALDRI

&2¡44!",!¨)¨0,, "%2'-!..

,¹GSTEMMD JAÈARÒTG¹FA
Þessa dagana eru stóru útgáfufyrirtækin fyrirferðarmikil á
síðum dagblaðanna með tilkynningar sínar og auglýsingar um
nýtt bókaefni á markaði. Meðalstór og smærri fyrirtæki láta
minna á sér bera en þar eru
starfsmenn líka í önnum. Skáldið
og tónlistarmaðurinn Aðalsteinn
Ásberg Sigurðsson hefur um árabil staðið í útgáfu og rekið fyrirtæki sitt Dimmu meðfram ritstörfum og tónlistarstússi. Þetta
er fimmtánda árið sem hann
starfrækir
fyrirtæki.
Fyrir
tveimur árum tók hann sjálfur að
dreifa því fjölbreytilega efni sem
hugnast honum til útgáfu en þetta
árið verða titlarnir sextán sem
Dimma gefur út.
Hugmyndin spratt af þörf:
Aðalsteinn byrjaði smátt og það
voru krókar og keldur á veginum, sagði hann. Hann vildi gefa
út efni sem annars átti ekki leið á
markaðinn. Hann kallar útgáfu

sína jaðarútgáfu og hefurt vakið
athygli fyrir að sinna efnisflokkum sem eiga ekki upp á pallborðið hjá stóru fyrirtækjunum.
Hann gefur út árið um kring,
heldur úti vefsíðu með útgefnum
titlum, www.dimma.is. Þar kennir ýmissa grasa. Nýlega komu út
tvær hljóðbækur fyrir börn:
önnur var fyrsta bók Aðalsteins,
Ævintýri í Nykurtjörn, sem kom
út fyrir löngu á vínil. Hin er saga
Iðunnar Steinsdóttur, Jólasveinarnir. Dimma er brautryðjandi í
útgáfu hljóðbóka hér á landi.
Þá hefur Aðalsteinn upp á síðkastið gefið út diska með djasstónlist. Kynni hans af tónlistarmönnum sem hann hefur löngum
átt gott samstarf við leiddi til
þess. „Það vantaði útgefanda,“
segir hann. Nú bætir hann um
betur. Segir það hafa lengi staðið
til að gefa út nótur að eigin barnalögum. Krúsilíus og fleiri barnasöngvar er loksins komin út en

það er safn laga hans og ljóða
fyrir börn. Annars segist hann
gefa verk sín út á öðrum forlögum. Nótnaútgáfan er líka fyrir
fullorðna: ljóð hans við lög Sigurðar Flosasonar sem komu út á
tvöföldum diski fyrr á þessu ári
eru nú komin í nótnabók. „Þetta
er langtímaverkefni og ég er
strax farinn að huga að því hvernig tilraunin heldur áfram á næsta
ári,“ segir Aðalsteinn.
Í ár heldur hann áfram að
tengja ljóðalestur og tónlist á sérstökum
diskum:
Sigurbjörg
Þrastardóttir og Bragi Ólafsson
bætast nú í þá röð. Útgáfa Aðalsteins er af þeim toga, lágstemmd
og ber ekki mikið á henni en sinnir af alvöru ýmsum deildum
skáldskapar og tónlistar sem
aðrir láta vera: „Dæmið hefur
gengið upp hjá mér, Þetta eru lítil
upplög og ég hef haldið mig frá
kostnaðarstærri verkum.“ Það er
bjart yfir Dimmu.
PBB

Ástarljóð og ástarlög á Akureyri
Ástarsöngvarnir óma á Akureyri í
kvöld en þar munu Íris Ólöf Sigurjónsdóttir og Hjörleifur Hjartarson flytja úrval ástarlaga í Minjasafnskirkjunni kl. 20.30.
Tónleikarnir eru haldnir í
tengslum við sýninguna „Ef þú
giftist – brúðkaupssiðir fyrr og
nú“ sem staðið hefur yfir í Minjasafni Akureyrar síðan í sumar en
sýningunni lýkur aðra helgi.
Á efnisskránni eru bæði gamlir
og nýir ástarsöngvar og ljóð allt
frá aldargömlum rímnalögum til
dægurlaga nútímans. Textar og
lög eru úr ýmsum áttum, meðal
annars eftir eyfirsk höfuðskáld
og vinsælustu söngvaskáld tuttugustu aldarinnar. Eftir að söngvök-

unni lýkur gefst áheyrendum
hennar tækifæri til að heimsækja
safnið sem verður opið til klukkan
ellefu í kvöld.
Allir eru velkomnir og aðgangseyrir á söngvökuna er 1.000 krónur.
Minjasafnið er opið frá kl. 14–
16 um helgar og eftir samkomulagi. Fastar sýningar safnsins eru
einnig forvitnilegar en þær eru
„Akureyri – bærinn við Pollinn“ og
„Eyjafjörður frá öndverðu“ en nánari upplýsingar um þær má finna á
heimasíðunni www.akmus.is. KHH
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Bergljót Arnalds til JPV

NORMALBRAUÐ
Neita að renna í mótið
sem bíður þarna eins og kökumót
blikkkista fyrir endurtekninguna
Neita að verða normalbrauð
fyrir altarisgöngur svarthvítunnar
Kalda stríðið er búið
svarthvít stríð halda áfram
af gömlum vana
²R NÕJUSTU LJËÈABËK 3IGURÈAR 0¹LSSONAR
,JËÈORKUSVIÈ SEM ER NÕKOMIN ÒT

MENNING FRETTABLADIDIS

"ERGLJËT !RNALDS LEIKJA OG
BARNABËKAHÎFUNDUR HEFUR TIL
ÖESSA GEFIÈ VERK SÅN ÒT HJ¹ EIGIN
FORLAGI B¾ÈI ¹ DISKUM OG BËK
.Ò HEFUR HÒN ¹KVEÈIÈ AÈ VENDA
SÅNU KV¾ÈI Å KROSS OG HEFUR GERT
SAMNINGA VIÈ *06 ÒTG¹FU -UN
*06 TAKA VIÈ ÒTG¹FU ¹ VERKUM
"ERGLJËTAR NÕJUM OG ELDRI .Ò
¹ N¾STUNNI KEMUR ÒT NÕ ÒTG¹FA
AF HINNI GEYSIVINS¾LU BARNABËK
3TAFAKÎRLUNUM OG *ËLASVEINA
SÎGU EN JAFNFRAMT R¾ÈST ÒTG¹FAN
Å AÈ KOMA ÖEIM ÒT ¹ ENSKU
3TAFAKARLARNIR ER EIN VINS¾LASTA
BARNABËK SEM GEFIN HEFUR VERIÈ
ÒT HÁR ¹ LANDI OG HÒN HEFUR SELST
Å GRÅÈARLEGU UPPLAGI EN HEFUR
VERIÈ ËF¹ANLEG UM SKEIÈ
"%2',*«4 !2.!,$3 2)4(®&5.$
52 /' ,%)++/.!
*ËLASVEINASAGA ER FRUMLEG OG

SKEMMTILEG SAGA UM ÅSLENSKU
JËLASVEINANA ÖAR SEM PERSËN
UEINKENNI ÖEIRRA F¹ AÈ NJËTA
SÅN ¹ INN H¹TT &RÁDÁRIC "OULLET
MYNDSKREYTIR %INNIG ER TIL LITABËK
MEÈ JËLASVEINUNUM *ËLASVEINA
SAGA KOM FYRST ÒT Å FYRRA OG VARÈ
EIN AF METSÎLUBËKUM ¹RSINS OG
SELDIST UPP LÎNGU FYRIR JËL
"ERGLJËT !RNALDS ER LEIKKONA AÈ
MENNT OG HEFUR KENNT BÎRNUM
B¾ÈI LEIKLIST OG ÅSLENSKU (ÒN
HEFUR LEIKIÈ ¹ SVIÈI Å ÒTVARPS
LEIKRITUM OG KVIKMYNDUM OG
UNNIÈ VIÈ SJËNVARPSÖ¹TTAGERÈ
(ÎFUNDUR HEFUR SKRIFAÈ FJÎLDA
METSÎLUBËKA ÖAR ¹ MEÈAL
FYRRNEFNDAR B¾KUR 4ALNAPÒKANN
*ËLASVEINASÎGU OG SÎGURNAR UM
'ORM GRALLARA

 %KKI MISSA AF c
(UGSJËNA OG ¹HUGAMANNA
FÁLAGIÈ (UGLEIKUR EFNIR TIL
SAGNAKVÎLDS Å ¶JËÈLEIKHÒS
KJALLARANUM Å KVÎLD KL 
¶AR ER HIN MUNNLEGA FR¹SÎGN
Å H¹VEGUM HÎFÈ ÖEGAR TËLF
SAGNAMENN SEGJA SÎGUR SÅNAR
$AGSKR¹IN TEKUR UM EINA OG
H¹LFA KLUKKUSTUND MEÈ HLÁI
OG ER HÒN AFRAKSTUR N¹MSKEIÈS
SEM "ENEDIKT %RLINGSSON OG
#HARLOTTA "ÎVING HÁLDU MEÈ
FÁLAGSMÎNNUM

Alþjóðlegt ljóðasvall Týnda örkin hans Arnaldar
Forlagið Nýhil efnir til alþjóðlegrar ljóðahátíðar um helgina og verður þar ekkert til sparað. Þetta er
önnur hátíðin sem Nýhilmenn
skipuleggja og hafa færustu sérfræðingar þeirra lagt sig fram um
að bræða saman sem magnaðasta
ljóðadagskrá fyrir bókmenntaunnendur og aðra þá sem verða á vegi
ljóðsins.
Eiríkur Örn Norðdahl, rithöfundur og einn skipuleggjendanna,
útskýrir að hátíðin nú sé helmingi
stærri en sú fyrsta sem hópurinn
efndi til í fyrra. „Þá óðum við blint í
sjóinn með hátíðarhöldin,“ útskýrir
hann, „þetta er raunar þriggja ára
ferli því á sínum tíma ræddum við
um hversu mörg erlend samtímaskáld við þekktum sem væru að
gera áhugaverða hluti. Það kom í
ljós að sú þekking var reyndar
alveg gríðarlega lítil og vond. Við
boðuðum því til hátíðarinnar með
mjög takmarkaða þekkingu en
áhrifin síðan þá hafa verið alveg
gríðarleg. Við opnuðum gátt í fyrra
og nú erum við að reyna að breikka
hana.“
Hátíðin, sem hefur stimpilinn
Ljóðasvall, hefst í Stúdentakjallaranum annað kvöld en á laugardaginn verður efnt til málþings í Norræna húsinu. Ljóðapartíið heldur
síðan áfram í fyrrgreindum
kjallara fram undir sunnudagsmorgun.
Erlendir þátttakendur eru
að þessu sinni þau Kenneth Goldsmith, Matti Pentikäinen, Leevi
Lehto, Anna Hallberg, Jörgen Gassilewski, Derek Beaulieu, Jesse Ball,
Christian Bök, Katie Degentesh,
Gunnar Wærness
og Jane
Thompson. „Nú koma
ellefu erlend skáld en
síðast voru þau bara
sex – þar af koma tvö
aftur, Anna Hallberg og Christian
Bök. Síðasta hátíð
varð til þess að
skáldið Jesse Ball
er nú búsettur hér
á landi en við stefnum að því að ná
þessu
hlutfalli

aftur, það er að 1/6 þátttakendanna
flytjist hingað í kjölfar hátíðarinnar,“ segir Eiríkur.
Verk skáldanna verða kynnt á
málþinginu auk þess sem þar verður rætt almennt um hlutverk og
sögu tilraunamennsku í ljóðlist. Þar
verður aukinheldur haldin myndljóðasýning.
Fjölmörg Nýhilskáld taka síðan
þátt í upplestrarkvöldunum tveimur en á skáldalistanum má finna
nöfn Þórdísar Björnsdóttur, Kristínar Eiríksdóttur, Óttars Martin
Norðfjörð, Ingibjargar Magnadóttur, Vals Brynjars Antonssonar,
Ófeigs Sigurðssonar, Hauks Más
Helgasonar, Ingólfs Gíslasonar,
Kristínar Svövu Tómasdóttur, Þórunnar Erlu Valdimarsdóttur, Bjarna
Klemenz og Birgittu Jónsdóttur. En
þess utan munu hljómsveitir einnig
kynda undir fögnuðinum, þar á
meðal sveitirnar Skakkamanage,
Reykjavík! og Homebreaker sem
treður upp og leikur finnskan
tangó.
„Það er verið að ganga frá endanlegri dagskrá og tímasetningum,“ segir Eiríkur íbygginn. „Þetta
verður líklega svipuð
uppstilling og síðast, það byrjar
rólega en svo
æsast leikar þar
til allt verður
vitlaust. KHH
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Hætt er við því að sá sem ætlar
upp í sófa með góðan Arnald þessi
jólin, og þykist geta gengið að
góðum krimma vísum, eigi eftir
að verða fyrir vonbrigðum. Konungsbók er tíunda bók Arnaldar
Indriðasonar og er þetta óskabarn þjóðarinnar í rithöfundastétt á allt öðru róli en oftast.
Kannski ósanngjarnt en versti
óvinur Konungsbókar mun reynast frækinn ferill höfundar og
væntingar lesenda honum tengdar.
Hið mikla afrek þeirra sem
skotið hafa á undanförnum árum
stoðum undir hinn íslenska
krimma, og fer þar Arnaldur
fyrir fríðum flokki, felst í ritun
sannfærandi samtímasagna þar
sem
sögusviðið
er
Ísland.
(Kannski vert að nefna hér að
glæpasögur eru síst ómerkilegra
bókmenntaform en hvað annað.)
Sögusvið Konungsbókar er hins
vegar Danmörk, Þýskaland og
Holland og er innri tími sögunnar
að mestu bundinn við árið 1955.

ósanngjörn krafa að þeir sem
horfa opnum augum og björtum
til þess þegar menn feta nýjar
brautir fái eitthvað fyrir sinn
snúð. En hér er það frekar að lesandi verði ráðvilltur. Svo flinkur
höfundur er Arnaldur reyndar að
honum tekst að halda lesanda við
efnið, frásögnin sem slík er lipur
og rennur vel fram. En biðin eftir
því að ósannfærandi atburðir
leiði til einhvers sem gengur upp
og telst trúverðugt – þó sé innan
þess heims sem bókin ákvarðar
sjálf – reynist löng.
2AUNVERULEGAR PERSËNUR Å STR¹KABËK

Sögumaður Konungsbókar er
Valdemar, ungur íslenskufræðingur, sem heldur til náms í Danmörku. Þar hittir hann fyrir gamlan og ævintýralegan prófessor.
Fjallar bókin meðal annars um
samband þeirra tveggja og för
vítt og breitt um Evrópu í leit að
týndu örkinni. Helstu andskotar
þeirra eru nasistar. Sem ásælast
það sama og Valdemar og prófessorinn og einhverra hluta vegna
af sömu ákefð. Þessu slær út í lík-

2¹ÈVILLTUR LESANDI

Arnaldur hefur í mörgum bóka
sinna vísað með afbragðs góðum
árangri til atburða sem áttu sér
stað í fortíðinni og skjóta upp
kollinum síðar með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. En skírskotanir hans til íslensks samtíma af
þessum velli sem hann velur Konungsbók eru ekki eins vel heppnaðar. Reyndar eru bestu kaflar
bókarinnar þeir þegar sagt er af
enn eldri atburðum sem áttu sér
stað á Íslandi. Þeir sem segir af í
upphafi bókarinnar og þaðan af
eldri.
Nú er í sjálfu sér heimskuleg
heimtufrekja að vilja binda Arnald við einn tiltekinn bás. Að hann
fjalli bara um lögreglumanninn
Erlend og hans fólk. Ámóta kjánaskapur og þeirra sem tjúlluðust
þegar Bob Dylan stakk gítarnum
sínum í samband við rafmagnsmagnara. Hins vegar er ekki
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4ÅUNDA SK¹LDSAGAN VELDUR VONBRIGÈUM
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²TGEFANDI 6AKA (ELGAFELL
.IÈURSTAÈA +ONUNGSBËK STENDUR EKKI UNDIR
V¾NTINGUM 3AGAN SEM RENNUR REYNDAR ¹G¾T
LEGA FRAM ER ËTRÒVERÈUG OG LÅKIST EINNA HELST
¾VINTÕRUM )NDIANA *ONES SEM V¾RI SÎK SÁR
EF UMGJÎRÈ ATVIK OG PERSËNUR HEFÈU PASSAÈ
INN Å SLÅKAN TILBÒNAÈ

indi við Indiana Jones ævintýrin.
Raiders of the Lost Ark. Týnda
örkin hans Arnaldar. Og út úr því
fari fer Konungsbók ekki. Í sjálfu
sér er ekkert að því að setja
saman vel skrifaða strákabók. Í
anda McLean, Ludlum, Innes og
Bagley. Síst á það fyrir þeim að
liggja sem hér skrifar að tala
niður til bóka sem í þeirri hillu
standa. En þegar svo er blandað
saman við sögulegum atburðum
og raunverulegum persónum eins
og þeim Indriða G. Þorsteinssyni
og Halldóri Laxness verður það
ekki til að bæta úr skák. Heldur
þvert á móti. Djarfur leikur sem
ekki gengur upp.
Að öllu þessu sögðu, af brotalömum, er skylt að taka fram að
bókin er ekki leiðinleg. En hún
geldur þess að umfjöllunarefnið
og ferill Arnaldar elur á væntingum sem Konungsbók stendur ekki
undir.
*AKOB "JARNAR 'RÁTARSSON

Rómantík og upplýsing Ævisaga Halldórs á ensku
Torfi K. Stefánsson Hjaltalín guðfræðingur er höfundur ritsins „guð
er sá, sem talar
skáldsins raust“: trú
og hugmyndafræði
píet-isma til rómantíkur sem kemur
nú út hjá Flateyjarútgáfunni. Í bókinni er fjallað um
íslenskan trúararf
eftir siðbót, einkum tímabilið frá
1700–1850 en höfundur setur meðal
annars fram þá
kenningu að upplýsingastefnan
sem ríkjandi var
hér á árunum
1770–1830 hafi
lítil áhrif haft á
trú landsmanna.
Í bókinni er rakin saga og áhrif
píetisma hér á landi auk þess sem
komið er inn á ádeilu upplýsingar-

innar á gamlan trúararf þjóðarinnar, komu rómantíkurinnar og sigur
hennar yfir alþjóða- og
nytjahyggju upplýsingastefnunnar. Höfundur segir
bókina ekki aðeins
umfjöllun um fortíðina heldur tilraun til að túlka
hana, meðal annar
sé hún innlegg í pólitísk
deilumál
nútímans, svo sem
sölu á sameiginlegum eignum landsmanna og fjármagnsstreymi úr landinu
líkt og þekktist á
tímum upplýsingarinnar.
-4452 500,µ3).'!2
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HUGMYNDA OG TRÒARSÎGU ¥SLENDINGA EFTIR
4ORFA + 3TEF¹NSSON (JALTALÅN

Ævisaga Halldórs Guðmundssonar
um Halldór Laxness sem út kom
fyrir tveimur árum verður þýdd á
ensku og gefin út á engilsaxneskum
markaði. Tilkynnt var í gær að
samningar hefðu tekist um útgáfu
þessa mikla verks um Halldór Laxness við hið nýstofnaða MacLehose
Press í London sem gefur bókina út
í samvinnu við Quercus-forlagið.
Stofnandi MacLehose Press er
einn kunnasti bókmenntaútgefandi
Bretlands, Christopher MacLehose,
sem stýrði Harvill Press í 20 ár og
gerði það að stórveldi í útgáfu fagurbókmennta eftir erlenda höfunda.
Meðal þeirra höfunda sem hann gaf
þar út voru Haruki Murakami,
Ismael Kadare, Henning Mankell,
Arnaldur Indriðason, Halldór Laxness og fleiri mætir en miður þekktir höfundar á hinum einangraða
enska markaði. Er mikill fengur
fyrir íslenskar bókmenntir og
menningu að ævisaga Halldórs
komi út á ensku og ætti að verða

lyftistöng fyrir aðra íslenska höfunda sem vilja hleypa heimdraganum.
Það skiptir miklu að ritið verður
gefið út óstytt en það er mikið að
vöxtum og það er Phil Roughton
sem þýðir, en hann hefur meðal
annars þýtt Íslandsklukkuna eftir
Laxness fyrir Random House í
Bandaríkjunum. Þýðingin er styrkt
úr Bókmenntakynningarsjóði og
frá einkafyrirtækjum – Baugi og
KB banka. Er nýmæli að íslensk
fyrirtæki í óskyldum rekstri komi
að átaki sem þessu en mikið ríður á
að vel takist til með þýðinguna.
Bókin Halldór Laxness – ævisaga kom út hjá JPV útgáfu árið
2004 og hlaut Halldór Guðmundsson Íslensku bókmenntaverðlaunin
í flokki fræðirita og rita almenns
efnis fyrir hana. Bókin hefur þegar
verið seld til Noregs, Danmerkur,
Þýskalands og Svíþjóðar og eru
útgáfurnar væntanlegar á næsta
ári. Halldór sagðist í samtali

við Fréttablaðið vera „hrikalega
ánægður með þetta“.
Halldór hefur nýlega skilað
handriti í prentsmiðju af riti sínu
um Gunnar Gunnarsson og Þórberg
Þórðarson og er það væntanlegt á
markað í næstu viku.
PBB
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ËKAÒTG¹FAN 5PPHEIMAR ¹ !KRANESI
HEFUR SENT FR¹ SÁR SÎGUNA 'ALDRA
STELPAN EFTIR #ELIU 2EES ¶AÈ ER HINN
KUNNI ÖÕÈANDI +RISTÅN
2 4HORLACIUS SEM ÖÕÈIR
SÎGUNA ÒR ENSKU EN
HÒN VAR TILNEFND TIL
BARNABËKAVERÈLAUNA
'UARDIAN OG HLAUT
MIKIÈ LOF ¹ SÅNUM TÅMA
HJ¹ ENSKU GAGNRÕNEND
UM 3ÅÈUR ÒR DAGBËK
VORU FYRIR ÖRJÒ HUNDR
UÈ ¹RUM SAUMAÈAR
INN Å BÒTASAUMSTEPPI
¶EGAR TEPPIÈ ER RAKIÈ
Å SUNDUR KEMUR Å LJËS
SAGAN SEM BLÎÈIN
GEYMA 3AGAN UM

-ARY BARNABARN NORNAR SEM HRAKIST
HEFUR FR¹ HEIMALANDINU OG TEKST ¹ VIÈ
LÅFIÈ ¹ NÕJUM OG H¹SKALEG
UM SLËÈUM
LANDNEMA
HANDAN HAFS
INS

,

AND HINNA
TÕNDU
SOKKA EFTIR
'ERÈI +RISTNÕJU
ER KOMIÈ ÒT
¹ FORLAGI -¹LS
OG MENNINGAR
'ERÈUR HEFUR GETIÈ
SÁR GOTT ORÈ FYRIR
B¾KUR SÅNAR FYRIR
BÎRN ¹ ÕMSUM

ALDRI (ÒN FÁKK BËKAVERÈLAUN BARNANNA
FYRIR SÎGU SÅNA AF -ÎRTU
SMÎRTU 3ÎGUNA UM
LAND HINNA TÕNDU SOKKA
SKREYTIR ¶ËREY -JALLHVÅT
(EIÈARDËTTIR «MARSDËTTIR
MYNDUM ¶ORGEIR ÖR¹IR
EKKERT HEITAR EN AÈ EIGN
AST HUND 3ÎKUM GAMLA
GULA HUNDSINS HANS
SEM EITT SINN TÕNDIST ER
LÅTIL VON AÈ S¹ DRAUMUR
R¾TIST ¶EGAR HANN HEYRIR
AF LANDI HINNA TÕNDU
SOKKA ÖAR SEM ALLT SEM
TÕNST HEFUR ER HANN
STAÈR¹ÈINN AÈ KOMAST
ÖANGAÈ LÅKA

3

ÅÈASTA BËKIN Å METSÎLUÖRÅLEIK 'UÈ
RÒNAR (ELGADËTTUR ®ÈRUVÅSI SAGA
ER KOMIN ÒT ¹ FORLAGI 6ÎKU (ELGAFELLS
,OKSINS ER +AREN +ARLOTTA
ORÈIN TÅU ¹RA OG SUMARIÈ
ER VIÈBURÈARÅKT HÒN
VELTIR FYRIR SÁR STËRU SEM
SM¹U ALLT FR¹ AGNARLITL
UM VILLTUM BLËMUM
ÒTI Å MËA TIL FLËKINNA
STRÅÈS¹TAKA LENGST ÒTI Å
HEIMI  AFM¾LISDAGINN
KEMUR BRÁF FR¹ AFA Å
%NGLANDI ÖAR SEM HANN
BÕÈUR ALLRI FJÎLSKYLDUNNI
Å HEIMSËKN UM HAUSTIÈ
OG EKKI VERÈUR ÖAÈ TIL
AÈ EINFALDA LÅF +¾JU
EÈA FJÎLSKYLDU HENNAR

'UÈRÒN HEFUR FYRIR LÎNGU SKIPAÈ SÁR
Å FREMSTU RÎÈ ÅSLENSKRA RITHÎFUNDA
OG HLOTIÈ MARGVÅSLEG VERÈLAUN FYRIR
SKRIF SÅN MEÈAL ANNARS
.ORR¾NU BARNABËKA
VERÈLAUNIN OG VERÈLAUN
*ËNASAR (ALLGRÅMSSONAR
¹SAMT TILNEFNINGU TIL
(# !NDERSEN OG !STRID
,INDGREN VERÈLAUNANNA
&YRIR BËKINA ®ÈRUVÅSI
DAGA FÁKK 'UÈRÒN "ËKA
VERÈLAUN BARNANNA OG
®ÈRUVÅSI FJÎLSKYLDA VAR
TILNEFND TIL ¥SLENSKU BËK
MENNTAVERÈLAUNANNA
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JËÈABËKIN %NDURSKYN EFTIR "ALDUR
«SKARSSON KEMUR ÒT HJ¹ FORLAGINU
/RMSTUNGU -EÈ ÖESSARI BËK SINNI
B¾TIR "ALDUR PERLUM VIÈ ¹RATUGALANGT
LJËÈABAND SITT OFT TÅMALAUSUM LJËÈUM
EN ANNAÈ VEIFIÈ SETUR SK¹LDIÈ BRENNANDI
VIÈFANGSEFNI SAMTÅMANS Å ¹HUGAVERT
SAMHENGI
,JËÈIN ERU
OFT BLANDIN
HLÕLEGUM G¹SKA
ÖËTT ALVARAN
SÁ IÈULEGA
SKAMMT UNDAN
¶ETTA ER FJËR
T¹NDA LJËÈABËK
"ALDURS EN
HANS FYRSTA
RITVERK SM¹
SAGNASAFNIÈ
(ITABYLGJA KOM
ÒT ¹RIÈ 
INDA
6ILHJ¹LMS
DËTTIR ER
HÎFUNDUR
LJËÈABËKARINN
AR &ROSTFIÈRILDI
SEM -¹L OG
MENNING GEFUR
ÒT &ROSTFIÈRILDI
INNIHELDUR
STERK OG
¹HRIFAMIKIL LJËÈ
EN ÖETTA ER
FIMMTA LJËÈA
BËK ,INDU SEM
MEÈ FYRRI BËKUM SÅNUM HEFUR SKIPAÈ
SÁR Å RÎÈ FREMSTU LJËÈSK¹LDA SAMTÅM
ANS &YRRI B¾KUR HENNAR ERU "L¹ÖR¹ÈUR
+LAKABÎRNIN 6ALSAR ÒR SÅÈUSTU SIGLINGU
OG ®LL FALLEGU ORÈIN ,INDA HEFUR EINNIG
SKRIFAÈ SK¹LDSÎGUNA ,YGASÎGU SEM KOM
ÒT ¹RIÈ 

'

ENGIN SPOR ER NÅUNDA LJËÈABËK
(ARALDS 3 -AGNÒSSONAR SEM
EINNIG HEFUR
GETIÈ SÁR
GOTT ORÈ SEM
BARNABËKA
HÎFUNDUR EN
HANN HEFUR
SKRIFAÈ TÅU
B¾KUR UM
¾VINTÕRI
2AGGA LITLA
3K¹LDIÈ YRKIR
UM HVERS
DAGSLEGA HLUTI
OG VEÈURSP¹R
OG FËTBOLTA
LEIKI EN BEITIR LITRÅKUM MYNDLÅKINGUM OG
SNÕR SPEKINGSLEGA UPP ¹ TUNGUM¹LIÈ

3

TRENGLEIKAR ERU SAFN SM¹SAGNA
UM ¹STIR OG ¾VINTÕRI RIDDARA OG
HIRÈMEYJA 3ÎGURNAR VORU UPPHAFLEGA
SKRIFAÈAR FYRIR FRANSKT HIRÈFËLK ¹  ÎLD
EN Ö¾R FJALLA ÖË UM SÎMU VANDAM¹L OG
FËLK GLÅMIR VIÈ NÒ OG VARÈA ¹ST OG HATUR
HJËNABAND FRAMHJ¹HALD ËFRJËSEMI
OFRÅKI OG OFBELDI 3ÎGURNAR VORU ÖÕDDAR
ÒR FRÎNSKU YFIR ¹ NORR¾NU ¹  ÎLD OG
¥SLENDINGAR L¹SU Ö¾R OG LÎGÈU ÒT AF
ÖEIM Å EIGIN VERKUM ²TG¹FUNNI FYLGJA
B¾ÈI ÅTARLEGAR SKÕRINGAR OG FRËÈLEGUR
INNGANGUR EFTIR DR !ÈALHEIÈI 'UÈMUNDS
DËTTUR SEM BJË TEXTANA TIL PRENTUN
AR 3TRENGLEIKAR KOMA ÒT ¹ VEGUM
"ËKMENNTAFR¾ÈISTOFNUNAR (¹SKËLA
¥SLANDS Å RITRÎÈINNI ¥SLENSK RIT 2ITSTJËRI ER
3VEINN 9NGVI %GILSSON

Maður, náttúra og mynd
Ingálvur av Reyni
Sámal Joensen-Mikines
Zacharias Heinesen
Í Landsbankanum, Austurstræti, í afgreiðslusal og á 2. hæð eru sýnd málverk eftir þrjá af helstu
listamönnum færeysku þjóðarinnar. Um er að ræða skiptisýningu Landsbankans og Færeyjabanka
í tilefni 120 ára afmælis þess fyrrnefnda og 100 ára afmælis þess síðarnefnda á þessu ári.
Á sýningunni í Landsbankanum eru sýnd verk í eigu Færeyjabanka eftir þrjá af helstu listamönnum færeysku þjóðarinnar.
Myndlistarsýningin er öllum opin á afgreiðslutíma Aðalbankans í Austurstræti frá 30. október til 30. nóvember.

Leiðsögn á laugardaginn
Laugardaginn 11. nóvember mun Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur verða með leiðsögn um sýninguna.
Húsið verður opnað kl. 14:30. Leiðsögnin hefst kl. 15:00 og stendur í um klukkustund.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS LBI 34897 10/2006
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Hvað er með goðum?
Ljósmyndarinn Sigurður Gunnarsson heldur sýna fyrstu einkasýningu á kaffihúsinu Mokka við
Skólavörðustíg um þessar mundir. Sigurður sýnir portrettmyndir
af goðum Ásatrúarfélagsins og
Reykjavíkurgoðorðs og ber sýningin yfirskriftina „Goðar Íslands“.
„Ég vann verkið í vor og í haust
á þessu ári. Ástæðan að ég valdi
Kaffi Mokka sem sýningarstað er
að þar fór fram umræða stofnenda
Ásatrúarfélagsins um að búa til
félag um heiðinn sið í byrjun áttunda áratugarins. Stuttu seinna
var félagið stofnað og fékk viðurkenningu sem trúfélag,“ segir
Sigurður. Myndhöfundurinn lærði
ljósmyndun í Ljósmyndaskóla
Sissu og starfar nú fyrir Stúdentablaðið og sem aðstoðarmaður
ýmissa ljósmyndara.
Goðarnir eru alls níu. Átta
goðar Ásatrúarfélagsins eru:
Hilmar Örn Hilmarsson, allsherjargoði, Eyvindur P. Eiríksson
Vestfirðingagoði, Jóhanna Harðardóttir Kjalnesingagoði, Baldur
Pálsson Freysgoði, Haukur Halldórsson Reykjanesgoði, Jónína K.
Berg Þórsnesgoði, Sigurjón Þórðarson Hegranesgoði og Tómas V.
Albertsson seiðgoði. Þess utan er
ein mynd af Jörmundi Inga, goða
Reykjavíkurgoðorðs.
„Þetta er mjög myndrænt efni
en það voru ekki til portrett myndir
af þeim öllum. Á myndunum má
sjá hvernig þeir klæða sig og

%96).$52 0 %)2¥+33/. 6%34&)2¨).'!'/¨) !LLA NÒVERANDI GOÈA SATRÒARFÁLAGSINS

ER AÈ FINNA ¹ LJËSMYNDASÕNINGU ¹ -OKKA

hvaða muni þeir nota í athöfnum
auk þess sem þeir standa úti í náttúrunni sem er afar falleg í goðorðum þeirra.

-9.$ 3)'52¨52 '5..!233/.

Sýningin stendur til 6. desember og er opin á þjónustutíma
Mokka.
KHH

Bjarni sýnir í Listhúsi Ófeigs

3¡¨ &92)2 (/2. -YNDLISTARMAÈURINN "JARNI 2AGNAR HELDUR SÕNINGU Å TILEFNI AF AFM¾LI

SÅNU

Fim. Aukas. upps. 9. nóv
Fös.
10. nóv
Lau.
11. nóv
Lau.
18. nóv
Sun.
19. nóv
Fös.
24. nóv
Lau.
25. nóv

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

Myndlistarmaðurinn Bjarni Ragnar Haraldsson sýnir í Listhúsi
Ófeigs við Skólavörðustíg. Sýning
hans ber yfirskriftina „Séð fyrir
horn“ en hún er meðal annars
haldin í tilefni af stórafmæli listamannsins í þessum mánuði.
Bjarni Ragnar hefur sýnt á fjölmörgum sýningum bæði hérlendis
og erlendis. Hann sýndi fyrst á
Mokkakaffi 1961, þá aðeins fimmtán ára gamall og síðast í Nordic
Heritage Museum í Seattle í
Bandaríkjunum 2003.
Verk Bjarna eru bæði í einkaeign og í opinberri eigu, bæði hérlendis og erlendis
Sýningin er opin alla daga frá
kl.10-18 og á laugardögum frá kl.
11-16.
KHH

Spjallað um Amadeus
Borgarleikhúsið og Kringlusafn
bjóða til leikhúsumræðna um sýninguna Amadeus í kvöld. Verk
leikskáldsins Peters Shaffer er nú
til sýninga á stóra sviði Borgarleikhússins og munu leikstjóri
þess, Stefán Baldursson, og aðalleikarinn Víðir Guðmundsson
ræða um vinnu leikhópsins við
verkið.
Sögusvið verksins er Vínarborg en verkið fjallar um Wolfgang Amadeus Mozart og Antonio
Salieri, hirðtónskáld Austuríska
keisarans á síðari hluta átjándu
aldar. Verkið byggir á sögusögnum um dularfullan dauða Mozarts
og þátt Salieri í honum. Í verkinu
vinnur Salieri traust Mozarts og
þykist ganga erinda hans en er í
raun að grafa undan honum. Salieri kvelst af afbrýði sem knýr
hann til andstyggilegra aðgerða til
að koma Amadeusi á kné og loks
til dauða.
Spjallið fer fram á Borgarbóka-

,%)+2)4)¨ !-!$%53 "OÈIÈ VERÈUR UPP ¹

LEIKHÒSSPJALL Å +RINGLUSAFNI Å KVÎLD
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

safninu í Kringlunni og eru allir
áhugasamir hjartanlega velkomnir. Umræðurnar hefjast kl. 20 og
verður boðið upp á kaffi og
konfekt.
KHH

3TRENGJALEIKHÞSI Ó SAMVINNU VI ÓSLENSKU ØPERUNA
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&ÎS  NËV KL ÎRF¹ S¾TI LAUS
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Börn eiga betra skilið Götupartí Aukasýning í Austurbæ
; ,%)+(²3 =
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Það var líflegur hópur leikhúsunnenda sem mætti á frumsýningu
Möguleikhússins um helgina, börn
á öllum aldri iðuðu þar í sætum
sínum og biðu spennt eftir sýningu dagsins. Höfundur og leikari
Hallar-ævintýranna, Bjarni Ingvarsson, mætti á sviðið í litríkum
búningi, börnin tóku andköf og
ævintýrið hófst. Bjarni náði strax
nokkuð vel til áhorfenda sem
skríktu töluvert til að byrja með
enda geta ævintýri verið býsna
spaugileg.
Svo fóru að renna tvær grímur
á suma áhorfendur og ókyrrðin
jókst, örfáir skældu hreinlega og
sannast sagna hefði ég gert það
sjálf ef ekki væri fyrir þá staðreynd að ég á að heita fullorðin.
Þetta leikrit var svo pínlega þunnt
og gisið að ég skil hreinlega ekki
af hverju það var nokkurn tíma
sviðsett í þessari mynd.
Sagnaþulurinn, sem halda á
verkinu saman, er algjörlega
ómótuð og óskilgreind persóna
sem hefur jú frásagnarhæfileika
en sögurnar sem hann segir eru
langt frá því að vera spennandi.
Það er til flaumur af áhugaverðum, fallegum og spennandi sögum
þarna úti, það gerast sögur á
hverjum degi. Því ætti að vera
alveg óþarfi að húrra saman flatneskju eins og þessari. Sagan um
geiturnar þrjár stendur fyrir sínu
en þetta ævintýri halta hanans hef
ég aldrei heyrt áður og dæi sátt ef
ég gerði það ekki aftur, annað eins
endemis rugl finnst mér óviðunandi að bjóða börnum. Þótt krakkarnir hafi hlegið að stökum bröndurum og klassískum húmor
tengdum rössum og raddbreytingum var mér ekki skemmt og í
vissu minni að hægt sé að gera
mun betur en þetta varð ég hreinlega bálreið.
Sagnaþulurinn vísaði strax í
byrjun verksins til söguþráðanna,
sem skreyttu ekki aðeins sviðsmyndina alla heldur líka blessaðar

(ÎLL ¾VINTÕRANNA
-®'5,%)+(²3)¨ 6)¨ (,%--

(ÎFUNDUR OG LEIKARI "JARNI )NGVARSSON
,EIKMYND BÒNINGAR OG LEIKGERVI
+ATRÅN ¶ORVALDSDËTTIR  4ËNLIST *ËNAS
¶ËRIR ,EIKSTJËRI 3IGURÈUR 3IGURJËNSSON
.IÈURSTAÈA VINTÕRALEG FLATNESKJA SEM HEFUR
MÎGULEIKA LEIKHÒSSINS AÈ LITLU

buxurnar hans. Því fannst mér
næsta óþarfi að vera líka með eiginlega „ævintýrahöll“ í verkinu.
Reyndar var gaman að áhorfendurnir ungu gátu tekið þátt í sögunni með því að hjálpa þulinum
stórhenta að ná þaðan ævintýri,
bara ef það hefði nú verið eitthvað
meira spennandi en þessi hanasaga. Annars kom þessi höll ekkert við sögu í verkinu. Leikarinn
náði að gera sér skapandi mat úr
öðrum leikmunum sem þó virkaði
eins og óttalegur samtíningur.
Bjarni Ingvarsson er bæði höfundur og leikari verksins og mesta
furða að hann hafi ekki gefið sér
meira úr að moða. Leikstjórinn
Sigurður Sigurjónsson hefur líka
sett upp frábærar fjölskyldusýningar í leikhúsum landsins en
honum bregst þessi bogalist. Eina
lífið í þessari sýningu var að finna
í áhorfendahópnum og ég skemmti
mér betur við að horfa á hann
heldur en það sem var að sjá á
sviðinu.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

Hátíðahöld á vegamótum setja
svip sinn á borgir og bæi og hafa
Garðbæingar tekið þann sið upp.
Fimmta árið í röð stendur menningar- og safnanefnd Garðabæjar
fyrir tónlistarveislu í skammdeginu. Verða tvennir tónleikar í nóvember á göngugötunni í Garðatorgi þar í bæ. Hafa bæjarbúar til
þessa tekið tónleikahaldi á torginu
vel, góð stemning myndast á torginu og fólk á öllum aldri þyrpst að
til að hlusta á gestkomandi tónlistarmenn.
Í kvöld mæta Bogomil Font og
Calypsosveitin og halda uppi heitu
fjöri frá kl. 21 til 23 meðan kalt
kvöldið leggst yfir Garðatorgið.
Bogomil og félagar munu flytja
calypso-smelli frá fyrri hluta síðustu aldar sem þeir spila eftir sínu
höfði.
Í sveitinni eru auk Bogomil
Font sem leikur á slagverk og sér
um sönginn, þeir Ástvaldur
Traustason á píanó, Birgir Bragason á bassa, Steingrímur Guðmundsson á trommur, Jóel Pálsson á saxófón og Eiríkur Orri
Ólafsson á trompet. Sveitin leikur
lög úr safni sínu sem komu út á
diski í sumar og og þeir félagar
kölluðu Bananaveldið.
Tónleikarnir á Garðatorgi hefjast kl. 21.00 bæði kvöldin og
aðgangur er ókeypis.
PBB
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ALLRA SÍÐUSTU SÝNINGAR!

&IMMTUDAGUR

föstudaginn 10.nóvember kl. 20.00
sunnudaginn 12. nóvember kl. 20.00

N N 4«.,%)+!2
F  3INFËNÅUHLJËMSVEIT
¥SLANDS LEIKUR UNDIR KVIKMYNDAAF
REKI $7 'RIFFITH )NTOLARANCE ¹
BÅËDÎGUM Å (¹SKËLABÅËI 3TJËRNANDI
SVEITARINNAR ER &RANK 3TROBEL
4ËNLEIKARNIR ERU HALDNIR Å SAMVINNU
VIÈ +VIKMYNDASAFN ¥SLANDS

N N 3+%--4!.)2
F  $* ,UCKY SPILAR SOUL

FUNK OG
REGGÅ ¹ #AFE 0ARIS Å !USTURSTR¾TI
SKEMMTUNIN STENDUR FRAM YFIR MIÈ
N¾TTI

N N ,%)+(²3
F  ,EIKHÒSSPJALL UM UPP
SETNINGU "ORGARLEIKHÒSSINS ¹
!MADEUS EFTIR 0ETER 3HAFFER FER
FRAM Å +RINGLUSAFNI ,EIKSTJËRINN
3TEF¹N "ALDURSSON OG AÈALLEIKARI
6ÅÈIR 'UÈMUNDSSON TAKA Ö¹TT Å
SPJALLINU
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU

Breska leikritið Danny and the
deep blue Sea var frumsýnt í Austurbæ um síðustu helgi við feikigóðar undirtektir. Vegna fjölda
áskorana verða tvær aukasýningar um aðra helgi, laugardaginn 11.
nóvember.
Leikritið er eftir John Patrick
Shanley en leikstjóri þess er Jón
Gunnar Þórðarson. Hjónin Nicolette Morrison og Matthew Hugget
fara með hlutverk hinna ástföngnu
en ólánsömu Danny og Robertu,
sem hittast fyrir tilviljun á bar og
komast ekki hjá að heillast hvert
af öðru þótt þau hatist út í allan
heiminn. Verkið er saga þriggja
kynslóða sem þurfa að lifa við
bágar aðstæður og fjallar leikritið

DJAMMIÐ UM HELGINA:

CATALINA
KÓPAVOGI

HEIT STEMNING!

Trúbadorinn

HERMANN INGI
spilar föstudags- og laugardagskvöld

CAFÉ

ROSENBERG
ROBIN NOLAN
Hinn heimsfrægi hollenski snillingur

verður með tríóið sitt um helgina

Allt um djammið

$2!-!4¥+ (* $!..9 ,EIKRITIÈ $ANNY

AND THE DEEP BLUE 3EA F¾R FR¹B¾RAR
VIÈTÎKUR
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

um börn, uppeldi, drykkju, misnotkun og ást.
Verkið er sýnt í Silfurtunglinu,
nýuppgerðu leikrými á efri hæð
Austurbæjar.
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&ROM 2USSIA 7ITH ,OVE ¶AÈ ER EKKI ÒR VEGI AÈ SKELLA SÁR ÒT ¹
LEIGU OG N¹ Å ÖESSA SÅGILDU *AMES "OND MYND SEM ER ALMENNT
TALIN TIL BESTU MYNDA UM NJËSNARA HENNAR H¹TIGNAR 3EAN
#ONNERY ER HÁR Å TOPPFORMI OG MYNDIN ER FÅN UPPHITUN FYRIR
#ASINO 2OYALE SEM VERÈUR FRUMSÕND Å N¾STU VIKU

Dýrkar Sylvester Stallone og Rocky Balboa

+ISS +ISS "ANG "ANG &R¹B¾R GL¾PAMYND Å LEIKSTJËRN 3HANE
"LACK SEM SKRIFAÈI HANDRITIÈ AÈ EKKI ËMERKARI MYNDUM EN
,EATHAL 7EAPON OG 4HE ,ONG +ISS 'OODNIGHT ¶AÈ FËR LÅTIÈ FYRIR
MYNDINNI ÖEGAR HÒN VAR SÕND HÁR Å BÅË OG ÖAÈ ER ËH¾TT AÈ
SEGJA AÈ HÒN SÁ STËRLEGA VANMETIN

BIO FRETTABLADIDIS

(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST Å BÅË
4HE $EPARTED -JÎG GËÈ
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST ¹ MYNDBANDI
5NDERWORLD %VOLUTION SEM $IDDI FR¾NDI
L¹NAÈI MÁR (ONUM FANNST GLATAÈ AÈ ÁG
HEFÈI EKKI SÁÈ HANA
(VAÈA KVIKMYND HEFUR HAFT MEST ¹HRIF ¹
ÖIG
-ESTU LÅKAMLEGU ¹HRIFIN VORU AF SUÈUR
KËRESKU MYNDINNI /LD "OY ¡G VAR MEÈ
HJARTSL¹TT ÖURR Å MUNNINUM OG MEÈ Å
MAGANUM %N YFIR .OTEBOOK SK¾LDI ÁG MEÈ
EKKASOGUM OG H¹RIÈ FËR Å RUGL OG ALLT
(EFUR ÖÒ GR¹TIÈ Å BÅË
«GEÈSLEGA OFT
5PP¹HALDS ÅSLENSKA PERSËNAN
3ÅMASTÒLKAN Å 3ËDËMU 2EYKJAVÅK
-ESTA KVIKMYNDASTJARNA ALLRA TÅMA

!& (6¥4! 4*!,$).5
¶ËRARINN ¶ËRARINSSON

Bógí
Þegar ég var tíu ára eða svo sinnti Sjónvarpið enn menningarhlutverki
sínu með miklum sóma og sýndi með stuttu millibili svarthvítu
myndirnar Casablanca, The Maltese Falcon og The Big Sleep. Það eru
svona myndir, ekki Star Wars, sem breyta lífi fólks. Ég varð í það
minnsta ekki samur maður og hef lifað og hrærst í sýndarveruleika
kvikmyndanna síðan.
Ég hafði vitaskuld hvorki vit né þroska til þess að átta mig á hversu
miklar og flóknar tilfinningar bærðust innra með svart/hvítum
persónunum og heillaðist því í upphafi fyrst og fremst af Humphrey
Bogart sem bar allar þessar myndir á herðum sínum.
Bogart er mesti töffari 20. aldarinnar og hugsanlega allra tíma. Fólk
minnist James Dean bara fyrir það að hann dó ungur, Marilyn Monroe
fyrir það að hafa haldið við forseta, verið heimsk ljóska og dáið ung og
Brando dó ofspikað og þreytandi gamalmenni sem hefði betur farið
eins og Dean enda vill fólk helst gleyma lokakafla ferils hans.
Ekkert hefur hins vegar fallið á minningu
litla kallsins með sígarettuna, sem talaði
eins og Bugs Bunny, og dó úr reykingakrabba 1957. Bogart er eilífur vegna
þess að hann er það sem hann er.
Alvöru töffari, bæði á hvíta tjaldinu
og utan þess. Ekki til feik í manninum.
Veit ekki af hverju Bogí sækir stíft
á mig þessa dagana en það gæti verið
vegna þess að ég hef séð Daniel Craig
leika James Bond með engu minni stæl
en Sean Connery. Hélt satt best að
segja að það væri ekki hægt að
komast með tærnar þar sem
Connery er með hælana í skóm
007 en Craig hefur tekist hið
ómögulega.
Þeir eiga það líka
sameiginlegt Connery og
Craig að þeir leika Bond
samkvæmt forskrift
gamla töffaraskólans en
það námsefni er byggt
á Bogart sem gaf skít
í allar methodpælingar þegar hann
lék. Hann bara var
og var töff.
Nú stendur maður
skyndilega frammi
fyrir því að það eru til
tveir alvöru Bondar en
það verður alltaf bara
einn Philip Marlowe og
hann er lítill naggur sem
talaði eins og teiknuð
kanína.

Háskalegt bangsagrín
Skógardýr eru í brennidepli í teiknimyndum um þessar mundir og á
morgun mætir bjarndýrið Boog til
leiks í Open Season.
Boog hefur haft það náðugt frá
því hann var lítill munaðarlaus
húnn sem skógarvörður tók að sér.
Hann hefur alist upp í vernduðu
umhverfi, haldið til í skúr skógarvarðarins og horft á sjónvarp og
borðað vel útilátnar máltíðir á
hverjum degi.
Róleg tilvera hans kemst í algert
uppnám þegar hann hittir fyrir
snælduvitlausan hjört sem er með
blóðþyrstan veiðimann á hælunum
og áður en hann veit af er hann
týndur í miðjum óbyggðum.
Veiðitíminn er nýbyrjaður og
hann er því í bráðri lífshættu með
þessum nýja félaga sínum og öll
byssuhlaup beinast að þeim og heimferðin er því upp á líf og dauða.

BANGSANS "OOG ¹ HVOLF ÖEGAR HANN
DREGUR HANN Å SKOTM¹L VEIÈIMANNS

Gamanleikarinn Martin Lawrence ljær Boog rödd sína, Ashton
Kutcher talar fyrir hjörtinn Eliot og
Gary Sinise sem fer mikinn í CSI:
New York leikur veiðimanninn
skeinuhætta.

4HE 4RIUMPH OF ,OVE EFTIR LEIKRITI "ERTOLUCCIS
%F ÖÒ FENGIR AÈ VELJA ÖÁR KVIKMYND TIL AÈ
LEIKA Å HVERNIG V¾RI SÎGUÖR¹ÈURINN HVER
V¾RI LEIKSTJËRI OG HVER MYNDI LEIKA ¹ MËTI
ÖÁR
¡G MYNDI LEIKA PRINSESSU SEM V¾RI MJË
ËGEÈSLEGA FYNDIN MEÈ ËTRÒLEGA FLOTT H¹R
OG ALLTAF Å TÎFF FÎTUM OG SKËM #HRISTOPHER
'UEST MYNDI LEIKSTÕRA MÁR 3ÎGUÖR¹ÈURINN
V¾RI AÈ ÁG ÖYRFTI AÈ FINNA MÁR K¾RASTA STRAX
ÖVÅ ANNARS MYNDI PABBI MINN DEYJA OG
FJÎLSKYLDAN MISSA LANDIÈ 3VO MYNDI ÁG F¹
LISTA YFIR MENN SEM ÁG ÖYRFTI AÈ HITTA
SOFA HJ¹ OG ¹KVEÈA SVO HVERN ÁG
VIL ¥ ÖESSARI MYND YRÈU  ¹ST
ARSENUR MEÈ ALLAVEGA *OHNNY
$EPP "RAD 0ITT "ENICIO $EL
4ORO 

!FHJÒPANDI BLEKKINGARLEIKIR
Breski háðfuglinn Sacha
Baron Cohen er heldur
betur að slá í gegn með
grínmynd sinni um ævintýri sjónvarpsmannsins
Borat frá Kasakstan þar
sem hann vinnur markvisst innan þeirrar hefðar
sem kennd er við lognar
heimildarmyndir eða
„mockumentaries“.
Sacha Baron Cohen er alls ekki að
finna upp hjólið í myndinni um
Borat og það má víða finna gömul
dæmi um vel heppnaðar tilraunir
með sannfærandi framsetningu
skáldskapar sem um blákaldan
raunveruleika væri að ræða.
Eitt eftirminnilegasta dæmið
um þetta er útvarpsleikgerð Orson
Welles frá 1938 þar sem innrás
Marsbúanna á Jörðina var lýst
með svo sannfærandi tilþrifum að
fjöldi hlustenda gekk af göflunum
í fullvissu um að verið væri að
lýsa raunverulegum atburðum.

2OKK RËL OG RUGL
Hugtakið „mockumentary“ kemur
þó ekki til sögunnar fyrr en 1984
þegar leikstjórinn Rob Reiner
sendi frá sér hina kostulegu This
is Spinal Tap sem fjallaði um ris
og fall samnefndrar rokkhljómsveitar. Myndin var sett fram sem
alvarleg heimildarmynd með tilheyrandi viðtölum við meðlimi og
aðra sem höfðu með hljómsveitina
að gera en var þó skáldskapur frá
rótum. Raunveruleikatengingin
var þó svo sterk að Spinal Tap öðlaðist sjálfstætt líf í vitund fólks og
kom meðal annars við sögu í Simpsonsþætti mörgum árum síðar.
Best in Show, Bob Roberts og
Mike Bassett: England Manager
eru nýlegri dæmi um vel heppnaðar delluheimildarmyndir. Í Best in
Show er fylgst með vægast sagt
sérkennilegum hundaeigendum
sem lögðu allt í sölurnar til
þess að sigra hina eftisóttu
hundafegurðarsamkeppni Best in Show. Bob
Roberts er pólitísk ádeila
þar sem Tim Robbins
greindi frá ímynduðum
uppgangi og kosningasvindli hægrisinnaðs þjóðlagasöngvara og í Mike
Basset fór breski
leikarinn Ricky
Tomlinson
á
kostum í hlutverki ólánssams ístrubelgs sem
fyrir röð
óheppi7//$9
!,,%.
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"RAD OG !NGIE
-ESTA HETJA HVÅTA TJALDSINS
2OCKY "ALBOA 3LY 3TALLONE ER GEÈVEIKUR
B¾ÈI 2OCKY OG 2AMBO ¡G
HLAKKA EKKERT SM¹ TIL AÈ SJ¹
NÕJU 2OCKY MYNDINA
-ESTI SKÒRKURINN
"ENICIO $EL 4ORO (ANN ER
ALLTAF SVO KYNÖOKKAFULLUR AÈ
HANN HLÕTUR AÈ VERA VONDUR
INNI Å SÁR ÖVÅ VIÈ VITUM AÈ
EINUNGIS VONDIR MENN ERU
KYNÖOKKAFULLIR
(VER ER VERSTA
KVIKMYND SEM
ÖÒ HEFUR SÁÈ
3ILENT (ILL ER
ROSA VOND /G

(EFUR BRUGÈIÈ
EFTIRMINNI
LEGA ¹ LEIK Å
DELLUHEIMILDAR
MYNDUM OG FËR
SJ¹LFUR ¹ KOSTUM
Å HLUTVERKI :ELIGS
MANNLEGA KAMELL
JËNSINS SEM SETTI SVIP
SINN ¹ MANNKYNSSÎG
UNA MEÈ ÖVÅ AÈ DÒKKA
UPP ¹ ËLÅKLEGUSTU

"/2!4 ¶ESSI GEÈÖEKKI OG EINFALDI +ASAKI FLETTIR OFAN AF HR¾SNI AMERÅSKRAR ÖJËÈAR
S¹LAR MEÈ KJ¹NALEGUM SPURNINGUM SEM F¾R FËLK TIL AÈ SOFNA ¹ VERÈINUM OG SVARA Å
EINL¾GNI

legra tilviljana varð landsliðsþjálfari enska knattspyrnulandsliðsins.
Þá má ekki gleyma þætti Woody
Allen en hann hefur gert ákaflega
vel heppnaðar delluheimildarmyndir á borð við Zelig og Sweet
and Lowdown þar sem Sean Penn
fór á kostum í hlutverki eins besta
gítarleikara í heimi sem hafði fallið í gleymskunnar dá. Kannski
vegna þess að hann var aldrei til?

"ORAT FER ALLA LEIÈ
Sacha Baron Cohen sker sig úr
þessum hópi með Borat þar sem
vart er hægt að tala um Borat sem
leikna delluheimildarmynd þar
sem flestir þeir sem þar koma við
sögu eru raunveruleg fórnarlömb
Cohens í gervi Borats. Þetta er fólk
sem í góðri trú tjáir sig við Borat
um sín hjartans mál og telur sig
með því vera að uppfræða frumstæða Kasaka um hvernig lífið
gengur fyrir sig í Bandaríkjunum.
Cohen og tökulið hans lét aldrei
líta út fyrir annað en að hópurinn
væri allur frá Kasakstan og að upptökurnar myndu aðeins birtast í
sjónvarpi þar. Sagan segir að Cohen
hafi stundað blekkingarleik sinn
svo bókstaflega að hann hafi leikið
Borat stanslaust í tvo mánuði,
hvort sem hann var fyrir
framan myndavélar eður ei.
Hann lenti í alls kyns
árekstrum við viðmælendur sína og fólk á förnum
vegi, sem Borat, og var
handtekinn fimmtíu sinnum
á meðan á tökum stóð en
missti þó aldrei
andlitið og var
alltaf Borat.

-!¨52 "¥452 (5.$ $ELLUHEIMILDAR

MYNDIN UM RAÈMORÈINGJANN "ENOIT
STILLIR ¹HORFENDUM UPP VIÈ VEGG

-AÈUR BÅTUR HUND
Þótt léttleikinn og grínið svífi
yfirleitt yfir vötnum í delluheimildarmyndunum þá gefa
þær vitaskuld gott tækifæri til
samfélagsrýni og gagnrýni og
virka því oft sem fínar paródíur. Þegar vel tekst til getur
ádeilan enda orðið hárbeitt eins
og til dæmis í myndinni um
Borat.
Belgíska myndin Man Bites
Dog er skemmtilega öfgakennt
dæmi um delluheimildarmynd
sem er eins fjarri Borat og This
is Spinal Tap og hugsast getur
þótt hún sé af sama meiði. Þar
er í raun um hryllingsmynd að
ræða en í henni fylgir tökulið
raðmorðingjanum Benoit eftir
og filmar illvirki hans. Aldrei er
látið í annað skína en að um
raunverulega atburði sé að ræða
og smám saman sekkur kvikmyndagerðarfólkið dýpra ofan í
sjúkan heim Benoits og þar sem
sök bítur jafnan sekan fer það
að týna tölunni.
Man Bites Dog er þrælgóð og
mátulega viðbjóðsleg hryllingsmynd en framsetning efnisins
vekur áhorfendur til umhugsunar um sitt innra eðli og hvað fær
hann til þess að vilja taka þátt í
og horfa upp á endalausan viðbjóð, ofbeldi og niðurlæginu
samborgara sinna.
Delluheimildarmyndin
verður því í raun heimildarmynd um siðferðislegan þankagang hvers áhorfanda fyrir sig
og þetta skemmtilega kvikmyndaform sprengir efnið langt
út fyrir ramma kvikmyndarinnar, ekki ósvipað myndinni um
Borat sem er í það heila baneitruð gagnrýni á bandarískt samfélag frekar en einföld gamanmynd um kjánalegan vitleysing.
THORARINN FRETTABLADIDIS
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Hetjur háloftanna
Stríðsmyndin Flyboys verður frumsýnd á morgun en
hún byggir á sannsögulegum atburðum úr fyrri
heimsstyrjöldinni.
Bandaríkjamenn kipptu sér ekki upp við það til að
byrja með þegar stríðið mikla braust út í Evrópu árið
1914 en Flyboys segir þó sögu nokkurra ungra Bandaríkjamenn sem kusu að blanda sér í leikinn, uppfullir
af ævintýraþrá, með því að gerast sjálfboðaliðar í
Frakklandi.
Söguhetjurnar ákveða þegar á hólminn er komið að
gerast orrustuflugmenn og fá þjálfun undir handleiðslu
tveggja reyndra jaxla sem að lokum skila þeim af sér
upp í háloftin þar sem þeir fá tækifæri til þess að sanna
sig með því að skjóta niður þýskar tvíþekjur.
Eins og í öllum almennilegum strákamyndum er
um þroskasögu ungu mannanna að ræða en á meðan
þeir berjast í stríði sem í raun kemur þeim ekki við
læra þeir að meta ástina, lífið, bræðralag og vináttu
og finna þannig eitthvað sem er þess virði að berjast
fyrir og jafnvel deyja.

Brimsölt skelfing

5.'!2 (%4*52 "ANDARÅSKU STR¹KARNIR L¾RA ÕMISLEGT UM LÅFIÈ

ÖEGAR ÖEIR HORFAST Å AUGU VIÈ DAUÈAN ¹ FLUGI YFIR &RAKKLANDI

Sýningar á myndinni Adrift, sem
einnig hefur verið nefnd Open
Water 2, hefjast á morgun. Open
Water l´syti hremmingum pars
sem fyrir bölvað ólán svamlaði
fyrir lífi sínu úti á regin hafi
umkringt hákörlum án þess að
geta nokkra björg sér veitt.
Að þessu sinni segir frá hópi
gamalla skólafélaga sem koma
saman á lúxussnekkju og sigla á
henni ú tí buskan.
Þau taka upp á því að kasta sér
til sunds án þess að setja niður
stiga þannig að þegar ánægjuleg
buslinu lýkur komast þau að því
að það er ekki fræðilegur möguleiki fyrir þau að komast aftur um
borð.
Til að bæta gráu ofan á svart
skildu þau ungabarn eftir í skip-

,¥&3(3+) .OKKRIR ¾SKUVINIR HORFAST Å

AUGU VIÈ DAUÈANN ÖEGAR ÖEIR SVAMLA Å
SJËNUM OG GETA ENGA BJÎRG SÁR VEITT

inu og móðir þess sem er sjúlega
vatnshrædd hefur því tvær gildar
ástæður til að fara á taugum.
Eftir því sem dvölin í sjónumlengist fara vonir hópsins þverrandi, sundurlyndi gerir vart við
sig og vonlaust virðist að halda lífinu í öllum mannskapnum.

²2 6%2).5

Rýmum fyrir nýjum settum

"ARBARA "ROCCOLI DËTTIR FRAMLEIÈ
ANDANS S¹LUGA !LBERT
"ROCCOLI HEFUR UPPLÕST
AÈ $ANIEL #RAIG HAFI
VERIÈ ÖEIRRA FYRSTA VAL Å
HLUTVERK *AMES "OND
b-ÁR FANNST UNDAR
LEGT AÈ LESA UM ALLA
Ö¹ LEIKARA SEM VIÈ
LEITUÈUM TIL m
SAGÈI "ROCCOLI
Å SAMTALI VIÈ
&EMALE&IRST
b3ANNLEIKUR
INN ER S¹ AÈ
B¾ÈI ÁG OG
FRAMLEIÈ
ANDINN
-ICHAEL
7ILSON
VILDUM
$ANIEL FR¹
FYRSTA DEGI 6ANDAM¹L OKKAR FËLST
FYRST OG FREMST Å AÈ SANNF¾RA HANN
UM AÈ TAKA HLUTVERKIÈ AÈ SÁR m
ÒTSKÕRIR "ROCCOLI b¶AÈ LIÈU AÈEINS
ÖRJ¹R VIKUR ÖAR TIL HANN FÁKK HANDRIT
IÈ UPPÅ HENDURNAR OG VIÈ TILKYNNT
UM HANN SEM N¾STA "ONDm
'¾ÈALEIKSTJËRANN -ARTIN 3COR
SESE HEFUR SKRIFAÈ UNDIR FJÎGURRA
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RÁTT ¹ ÖVÅ AÈ MEÈFRAMLEIÈA ALLAR
MYNDIR 3CORSESE N¾STU FJÎGUR ¹R EN
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Krókódíll bragðaðist eins og vondur hvalur

 !THUGAÈU 
... að hnetur eru góð tilbreyting við
snakkið eða poppið yfir sjónvarpinu á myrkum kvöldum. Þær
eru líka góð leið til að þjófstarta
jólastemningunni án þess að þurfa
að leggjast í smákökubaksturinn strax.

(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N
,AMBAKJÎTS ¡G ELDA MJÎG MIKIÈ AF ÖVÅ

(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA BETUR
¶AÈ ER BARA LAMBAKJÎT

"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
(ÒN VAR ¹ MATSÎLUSTAÈ Å $ANMÎRKU SEM HEITIR +OKKUR
INN ÖJËFURINN KONAN HANS OG VIÈHALDIÈ HENNAR
ÖAR SEM ÁG FÁKK MÁR HUMAR OG FISK ¶ETTA KVÎLD
VAR EIGINLEGA UNDANTEKNINGIN FR¹ REGLUNNI AÈ
ÅSLENSKI FISKURINN SÁ BESTUR

(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å ÅSSK¹PNUM
¡G ¹ ALLTAF TIL ËNÕTA MJËLK /G JÒ BJËR OG SVOLÅTIÈ AF
¹VÎXTUM

%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST VONDUR
*¹ ANSJËSUR !NNARS BORÈA ÁG ALLT ANNAÈ

%F ÖÒ YRÈIR FASTUR ¹ EYÈIEYJU HVAÈ T¾KIRÈU MEÈ
ÖÁR
,AMBAKJÎT .EI ANNARS ÁG T¾KI MEÈ MÁR RISA
STËRT NAUT OG BORÈAÈI ÖAÈ SVONA SM¹M SAMAN
(VAÈ ER ÖAÈ SKRÕTNASTA SEM ÖÒ HEFUR BORÈ
AÈ
¶AÈ ER KRËKËDÅLL SEM ER JAFNFRAMT ÖAÈ ËGEÈS
LEGASTA SEM ÁG HEF BORÈAÈ (ANN VAR EINS OG
ILLA MATREIDDUR HVALUR ¹ BRAGÈIÈ

,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM
3ALTFISKSUPPSKRIFTIN SEM MAMMA MÅN
GAF MÁR ¡G GEF HANA ALDREI UPP HÒN ER
FJÎLSKYLDULEYNDARM¹L
MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

6¥.6)¨52)..
%INAR ,OGI 6IGNISSON

Hóf víngerð þrettán ára
Ástralski víngerðarmaðurinn Philip Shaw heimsótti Ísland í síðustu
viku. Hann hóf árið 2004 að framleiða og selja vín undir eigin nafni en
fram að því hafði hann unnið fyrir stærstu vínfyrirtæki Ástralíu,
Penfolds og Rosemount. Honum er að mestu leyti þökkuð ævintýraleg
velgengni Rosemount á alþjóðamarkaði. Hann var valinn víngerðarmaður ársins á International Wine & Spirits Competiton árin 1986 og
2000 og var þar til í síðustu viku eini maðurinn sem hafði tvisvar verið
valinn víngerður ársins. Þennan árangur jafnaði á dögunum annar
ástralskur snillingur, Andrew Wigan, yfirvíngerðarmaður Peter
Lehmann. Það fer því vel á því að fylgja eftir umfjöllun um Shaw með
því að fjalla eilítið um Wigan í næstu viku.
Philip Shaw er einn jarðbundnasti víngerðarmaður sem ég hef hitt.
Lítur fyrst og fremst á sig sem bónda og sagðist frekar vilja vera heima í
Ástralíu núna að búa til vín en að þvælast um fjarlægar álfur að kynna
þau. Var áhyggjufullur yfir þurrkum sem nú herja suðurfrá og mögulegum frostskemmdum en vínekrurnar liggja óvenju hátt miðað við það sem
gerist í Ástralíu, sumar í yfir níu hundruð metra hæð. Lega víngarðanna
gerir það að verkum að vín hans eru ferskari og skarpari en algengt er
um áströlsk vín. Pipruð og beitt en ekki eins feit og þrungin af berjum og
sumir samlandar þeirra.
Shaw er kominn af bændafólki sem fluttist
á mölina í Adelaide þar sem faðir hans
starfaði sem slátrari. Hinum megin við
götuna var Penfolds víngerðin og hún fangaði
hug Shaws á táningsárunum. Aðeins þrettán
ára gamall var hann farinn búa til sín eigin
vín úr rúsínum. „Svo grenjaði ég út vinnu og
fékk að þvo flöskur fyrir Penfolds. Það var
hræðilegt starf en ég vann mig fljótt upp og
var orðinn kjallaravörður hjá þeim sextán ára
gamall. Ég stundaði síðan háskólanám í
landbúnaðarfræðum og víngerð og hef alla
mína hunds- og kattartíð síðan verið í víngerð.
Ég hef ræktað mínar eigin þrúgur í Orangehéraði sem er tvö hundruð kílómetrum vestan
Sidney síðan 1992 og þótt ég hefði mikla
ánægju af störfum mínum sem yfirvíngerðarmaður Rosemount stefndi hugur minn alltaf
til þess að framleiða mín eigin vín undir eigin
nafni. Orange-hérað er ekki þekktasta
vínhérað Ástralíu en möguleikarnir eru mjög
miklir.“
 BOTNINN HVOLFT
STRALIR LEGGJA MIKLA ¹HERSLU ¹ HÎNNUN OG ÒTLIT
VÅNFLASKNA 3HAW FRAMLEIÈIR ÖRJ¹R LÅNUR SEM ALLAR
ERU AFAR SMEKKLEGAR ¶¾R HEITA 2OLLING #LIMBING
OG 0HILIP 3HAW

.OTAR HVÅTLAUK Å N¾STUM ALLT
Sólveig S. Hannam vinnur
sem förðunarfræðingur á
hárgreiðslustofunni Hárhönnun, en hún þrífst alveg
jafn vel í eldhúsinu.
„Ætli ég hafi ekki verið svona ellefu, tólf ára gömul þegar ég fór að
elda pastarétti fyrir alla fjölskylduna,“ segir Sólveig. „Í dag finnst
mér mjög gaman að halda matarboð. Ég er eiginlega að verða eins
og amma mín, er á þeytingi að ná í
meiri mat og leggja að fólki að
borða meira. Ég er meira að segja
farin að vísa í börnin í Afríku,“
segir hún kát.
Sólveig segir enga sérstaka
rétti vera í uppáhaldi. „Ég elda
mest svona út í bláinn, en það er
hvítlaukur í öllu sem ég geri.
Nema kannski eftirréttum,“ bætir
hún við. „Mér finnst hann svo
góður, og svo er hann hollur líka.
Það hefur alveg gerst að ég setji
átta hvítlauksrif út í pastasósur,
en hingað til hefur enginn kvartað,“ segir Sólveig, en bætir því við
að fólk geti aðlagað hvítlauksmagnið í uppskriftinni að eigin
smekk.
SUNNA FRETTABLADIDIS

+JÒKLINGABRINGUR
MEÈ SVEPPASËSU
FYRIR TVO
 KJÒKLINGABRINGUR
 STËR LAUKUR
 HVÅTLAUKSRIF EÈA EFTIR SMEKK
3VEPPIR
 PAPRIKA
(VÅTLAUKSSMJÎR
3ALT OG PIPAR
3«3!
 DËS #AMPBELL SVEPPASÒPA
-JËLKURDREITILL EÈA RJËMI
3VEPPIR
3MJÎR
2AUÈVÅNSSLETTA
®RLÅTIÈ SALT
3!,!4
+LETTASALAT RUCOLA
2AUÈ OG GUL PAPRIKA
'ÒRKA
#ASHEW HNETUR
&ETAOSTUR
3VARTUR PIPAR

3«,6%)' (!..!- %R FARIN AÈ HEGÈA SÁR EINS OG AMMA HENNAR Å MATARBOÈUM
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

(ITIÈ OFNINN Å  GR¹ÈUR "RÒNIÈ
BRINGURNAR ¹ PÎNNU MEÈ SM¹ SALTI
OG PIPAR EÈA HVÅTLAUKSPIPAR 3ETJIÈ
Ö¾R Å ELDFAST MËT HAKKIÈ LAUKINN OG
HVÅTLAUKINN GRËFT OG DREIFIÈ Å KRINGUM
BRINGURNAR 'R¾NMETINU M¹ SLEPPA
EÈA SKIPTA ÒT FYRIR ANNAÈ GR¾NMETI
¶AÈ F¾R SÎMU MEÈFERÈ OG LAUKURINN
$REIFIÈ KLÅPUM AF HVÅTLAUKSSMJÎRI YFIR
OG SETJIÈ INN Å OFN
(ITIÈ #AMPBELL SÒPUNA OG
MJËLKINARJËMANN Å POTTI ¹ FREKAR
L¹GUM HITA -JËLKURMAGNIÈ FER EFTIR
ÖVÅ HVERSU ÖYKK SËSAN ¹ AÈ VERA

3MJÎRSTEIKIÈ SVEPPINA ¹ PÎNNU OG
SETJIÈ ÒT Å SËSUNA -AGN AF SVEPPUM
FER LÅKA EFTIR SMEKK EN ÁG NOTA OFT
HEILT BOX %F ÖAÈ ER TIL OPIN RAUÈVÅNS
FLASKA ER GOTT AÈ SETJA SM¹ SKVETTU
ÒT Å SËSUNA SEM ER SVO L¹TIN MALLA
¹FRAM ¹SAMT ÎRLITLU SALTI -ÁR FINNST
ÖETTA SALAT MJÎG GOTT MEÈ EN ÖVÅ M¹
AÈ SJ¹LFSÎGÈU BREYTA ¡G M¾LI MEÈ
AVËKADËI MÁR FINNST ÖAÈ ¾ÈISLEGT Å
SALATI
¶EGAR SALATIÈ ER KL¹RT ¾TTI RÁTTUR
INN SVO AÈ VERA TIL ATHUGIÈ BARA AÈ
KJÒKLINGURINN SÁ ELDAÈUR Å GEGN

Matarolía í öðru hlutverki
Í matarskápunum geta
leynst
ýmiss
konar
fegrunarmeðul. „Flestar
matarolíur eru góðar til að
bera á húð,“ sagði Hildur
Guðmundsdóttir, annar
eigandi verslunarinnar
Yggdrasils. „Ég veit um
fólk með klórofnæmi
sem ber á sig sesamolíu
nokkrum tímum áður en
það fer í sund. Olían
smýgur þá inn í húðina
2!05.:%, «,¥&5/,¥!

"EST ER AÈ NOTA LÅFR¾NAR OLÅUR
¹ RAKA HÒÈ
&2¡44!",!¨)¨34%&.

og ver hana gegn klór, þannig að
fólk sleppur við útbrot.“ Ólífuolíu
nota margir á húðina. „Fólk er
samt misjafnlega hrifið af lyktinni,“ sagði Hildur. „En það er
hægt að fá hana með sítrónu, og þá
er sítruslyktin yfirgnæfandi,“
sagði Hildur, sem mælir líka með
möndluolíu. „Hún er góð fyrir viðkvæma húð og fyrir börn.“
Hunang má líka nota í annað en
te. „Í Finnlandi bera konur á sig
hunang áður en þær fara í gufu,
húðin á að verða silkimjúk af því,“
sagði Hildur, sem kveðst þó ekki
hafa prófað hunangsmeðferðina
sjálf. Hún mælir með að notaðar
séu lífrænar, hreinar olíur á húð-

ina. „Hjá okkur fást til dæmis
Rapunzel-olíur sem eru lífrænt
ræktaðar, kaldpressaðar og unnar
án allra aukaefna,“ bendir hún á.
Hún segir jafnframt að langbest
sé að nota olíu á raka húð. „Ef
húðin er þurr hrindir hún olíunni
frá sér,“ sagði Hildur.
SUN

(),$52
'5¨-5.$3$«44)2

.OTAR EINNIG ÒTÖYNNT
EDIK TIL AÈ SPORNA VIÈ
SÕKINGUM Å HÒÈ
&2¡44!",!¨)¨6!,,)
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'LITUR GLAMÒR OG F¹GUN ¹ 2EX
Tískulöggan Ásgrímur Már
Friðriksson hefur verið ráðinn skemmtanastjóri á Rex
í Austurstræti. Hann segir
að það vanti fínan, alvöru
skemmtistað í miðborgina.

Elle komin
með nýjan
Fyrirsætan Elle MacPherson harðneitar að tjá sig um nýja kærastann
sinn. Elle mætti á bókakynningu í
London í byrjun vikunnar.
Með í för var
sápuleikarinn
Ray Fearon og
er þetta í annað
sinn á skömmum tíma sem
þau sjást saman.
„Við erum bara
vinir,“ segir Elle
um þetta. „Við
%,,% -!#0(%23/.
erum mjög, mjög
.EITAR AÈ TALA UM
góðir vinir,“ segir
NÕJA K¾RASTANN
Fearon um samband þeirra. Hvort þeirra ætli hafi
rétt fyrir sér?

Ásgrímur Már Friðriksson, fatahönnuður, stílisti og tískulögga,
hefur nú bætt enn einum titlinum
í safnið, en hann tók nýverið við
starfi skemmtanastjóra á skemmtistaðnum Rex. „Ég og Andrea
Brabin höfum verið að vinna
saman uppi í Eskimo og hún mælti
með mér í þetta,“ sagði Ásgrímur
um nýja starfið. Hann segist ætla
að taka staðinn í gegn.
„Það vantar fínan, alvöru
skemmtistað. Fólk er farið að
kaupa sér dýrari föt en áður og
langar til að fara á fína staði frekar
en að vera í troðningi inni á

2%8 &¾R ANDLITSLYFTINGU Å BOÈI SA

einhverjum bar,“ sagði hann. „Rex
er náttúrulega einn flottasti
staðurinn á landinu, en ég ætla að
pimpa hann aðeins upp. Við byrjum á að setja upp diskóljós og DJborð og svo sjáum við hvað setur,“
segir Ási, sem sækist þó ekki eftir
því að skipta um viðskiptavini.
„Nei, við viljum halda gamla hópnum en fá fleiri inn og hafa góða
blöndu af öllu því besta niðri í
miðbæ,“ sagði hann. „Það verða
ekki gerðar alveg jafn strangar
kröfur um fatnað og áður. Það þarf
vissulega að vera fínn, en fínt þarf
ekki endilega að þýða jakkaföt,“
segir Ási sem hefur ráðið stelpu
úr fatahönnun í LHÍ til að sinna
dyravörslu á Rex og þar með
tryggt að gestir séu sómasamlega
til fara. Ási lofar fullt af partíum,
þemakvöldum og skemmtilegum
uppákomum í framtíðinni. „Þetta
verður heljarinnar fjör, glitur,
glamúr og fágun,“ segir hann. SUN

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

3) 3+%--4!.!34*«2) TLAR AÈ TAKA SKEMMTISTAÈINN 2EX Å GEGN OG LOFAR FULLT AF
SKEMMTILEGUM UPP¹KOMUM ¹ N¾STUNNI
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Pitt og Vaughn
keppa um verðlaun
Leikarnir Brad Pitt og Vince
Vaughn eru báðir tilnefndir sem
besti karlkyns leikarinn í People´s
Choice Awards sem verða afhent í
janúar á næsta ári. Kapparnir eiga
fleira sameiginlegt en tilnefninguna því að Vaughn er nú í sambandi með Jennifer Aniston sem
er, eins og kunnugt er, fyrrverandi
eiginkona Brad Pitt.
Vaughn er tilnefndur
fyrir hlutverk sitt í
myndinni

„The Break up“ þar
sem hann leikur á
móti Aniston en
Pitt fyrir myndina
„Babel“.
Aniston
og
Vaughn eru einnig tilnefnd fyrir
besta samleik
á hvíta tjaldinu í myndinni
„The "2!$ 0)44 &YLLTIST
Break up“ ÎRUGGLEGA MIKLUM
og keppa þar ELDMËÈI ÖEGAR HANN
á móti Jack KOMST AÈ ÖVÅ AÈ
HANN V¾RI AÈ KEPPA
Nicholson,
VIÈ NÒVERANDI MANN
Leonardo
FYRRVERANDI EIGIN
DiCaprio og KONU SINNAR *ENNIFER
Matt Damon !NISTON 6INCE
sem
eru 6AUGHN
saman
í
myndinni „Departed“ og Johnny
Depp og Keiru Knightley sem
léku saman í stórmynd sumarsins,
„Pirates of the Caribbean 2“.
Cameron Diaz, Kirsten Dunst
og Scarlett Johanson keppa um
titilinn leikkona ársins.
0!2 23).3 6INCE 6AUGHN OG *ENNIFER

KEPPA UM TITILINN PAR ¹RSINS ¹ HVÅTA TJALD
INU ¹ MEÈAN B¹ÈIR MENN !NISTON 6AUGHN
OG "RAD 0ITT ETJA KAPPI UM BESTA KARLKYNS
LEIKARANN ¹ 0EOPLES #HOICE !WARDS

Hótar að gelda
tengdasoninn
Strandvarðahetjan David Hasselhoff fer mikinn í fjölmiðlum þessa
dagana. Í viðtali í tímaritinu Elle
segir hann frá því að hann hafi
hótað að gelda kærasta eldri
dóttur sinnar. Sjarmörinn á tvær
dætur, Taylor Ann, sem er sextán
ára, og Hayley sem er tveimur
árum yngri.
Hann ku ofvernda börn sín
nokkuð, og hótaði því kærasta
Taylor geldingu, kæmi hann ekki
vel fram við hana. Hasselhoff
sagðist ekki hika við að eyða
ævinni í fangelsi fyrir verkið, ef
svo bæri undir.

$!6)$ (!33%,(/&& 3TRANDVÎRÈURINN

FORNI STENDUR Å ERFIÈUM SKILNAÈI VIÈ KONU
SÅNA 0AMELU "ACH UM ÖESSAR MUNDIR
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&ÅGÒRUR OG LITADÕRÈ Å
BARNAFÎTUM (ELGU
Ný barnafatalína Helgu
Ólafsdóttur fatahönnuðar er
nú seld í Hagkaupum. Hana
hefur langað til að hanna
barnaföt frá því hún eignaðist fyrsta barn sitt.
Enn á ný er verslanakeðjan Hagkaup að sækja í sig veðrið en í dag
mun koma út barnafatalína eftir
íslenska fatahönnuðinn Helgu
Ólafsdóttur sem verður til sölu í
verslunum Hagkaupa. Helga varð
í öðru sæti í fatahönnunarkeppni á
vegum Hagkaupa þar sem Sunna
Dögg Ásgeirsdóttir bar sigur úr
býtum en fatnaður eftir Sunnu er
nú þegar til sölu í verslunum Hagkaupa.
Helga hannar barnaföt í fyrsta
sinn nú en hún er alls ekki ókunnug
hönnunarheiminum því hún hefur
bæði unnið sem hönnuður hjá
breska fatamerkinu All Saints og
íslenska fatamerkinu NIKITA.
„Ég er svakalega ánægð með
að þetta sé komið í búðirnar því
þetta er draumur sem hefur blundað í mér síðan ég eignaðist mitt
fyrsta barn,“ segir Helga þegar
Fréttablaðið náði af henni tali í
gær en hún á tvö börn og er því
vel kunnug barnafatnaði. Fatalínan ber nafnið SnúSnú og er
ætluð börnum á leikskólaaldri.
„Þetta eru litrík og skemmtileg
föt og þægindin eru í fyrirrúmi.
Mér finnst mjög mikilvægt að
leyfa börnum að vera börn eins
lengi og hægt er, barnafatnaður
nú til dags er orðinn full alvarlegur
fyrir minn smekk,“ segir Helga en
línan hennar einkennist af litadýrð og skemmtilegum fígúrum

(%,'! «,!&3$«44)2 "ARNAFATALÅNA EFTIR HANA KEMUR Å VERSLANIR (AGKAUPA Å DAG UNDIR
NAFNINU 3NÒ3NÒ  MYNDINNI SÁST 6IKTORÅA ¶ËRA DËTTIR (ELGU Å FÎTUM ÒR LÅNUNNI
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

sem börnum finnst gaman að
klæðast.
Helga er ánægð með samstarf
sitt við Hagkaup og segir framtak
þeirra skipta sköpum fyrir

íslenska hönnun, viðskiptavinum
sé loksins gert kleift að kaupa
íslenska hönnun á viðráðanlegu
verði.
ALFRUN FRETTABLADIDIS

Fall er fararheill
Fyrirsætur eru oftast taldar vera í
öfundsverðu hlutverki. Sumir
ganga meira að segja svo langt að
segja þær vera allt það sem konur
vilja líkjast. Þær spranga hávaxnar og spengilegar um tískupallana
og leyfa heiminum að sjá nýjustu
tískustraumana sem þær bera oftast óaðfinnanlega. En sem betur
fer fyrir okkur hinar eru fyrirsætur ekki fullkomnar verur og geta
gert mistök.
Það er ekkert pínlegra fyrir
fyrirsætu en að hrasa á tískupallinum fyrir framan fullan sal áhorfenda við taktfasta tónlist. Fyrirsætur á hausnum falla ekki alveg inn í
þá ímynd sem tískan hefur. Við
skulum líta á myndir af nokkrum
óheppnum fyrirsætum en höfum í
huga að fall er faraheill.
¹P

Nýtt
kortatímabil

!¨%).3 !¨ (6¥,! 3)' ¶ESSI FYRIRS¾TA VAR
GREINILEGA EKKI BÒIN AÈ ¾FA SIG NËGU VEL
AÈ GANGA ¹ H¹UM H¾LUM

  ¶ESSI FYRIRS¾TA MISSTEIG SIG ¹

HIMINH¹UM H¾LASKËNUM OG HAFÈI ÖAÈ
EKKI GËÈAR AFLEIÈINGAR EINS OG MYNDIRNAR
SÕNA
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

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

%++) 3+%--4),%'4 ¶ESSI STÒLKA HEFUR
ÎRUGGLEGA VERIÈ MJÎG RAUÈ Å FRAMAN
ÖEGAR HÒN KOM BAKSVIÈS EFTIR ÖESSA TIL
BURÈI ¹ TÅSKUPALLINUM OG EKKI SKEMMDI
FYRIR HVERSU F¹KL¾DD AUMINGJA STÒLKAN
VAR

%++) '/44 ¶ETTA ATVIK ¹TTI SÁR STAÈ ¹ SÕN

INGU +ARLS ,AGERFELD OG EKKI ER GOTT AÈ
SEGJA HVAÈ HEFUR RUNNIÈ Å GEGNUM HUGA
STÒLKUNNAR ¹ ÖESSARI ÎRLAGASTUNDU

²003 ¶ESSI UNGA DAMA VAR ALVEG AÈ
N¹LGAST ENDAPUNKTINN ¹ SÕNINGARPALLIN
UM ÖEGAR HENNI SKRIKAÈI FËTUR ¹ SÕNINGU
FYRIR HINN HRESSA HÎNNUÈ 6IVIENNE
7ESTWOOD

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

¶%'!2 !,,4 ,¡+ ¥ ,9.$) "RITNEY OG &EDERLINE ¹ 'RAMMY VERÈLAUNAH¹TÅÈ Å ,OS !NGELES ÖANN  FEBRÒAR ÖEGAR ALLT LÁK Å LYNDI
&2¡44!",!¨)¨!0

3+),.!¨52).. !&(*²0!¨52
Poppprinsessan Britney
Spears hefur sótt um skilnað við eiginmann sinn Kevin
Federline eftir tveggja ára
hjónaband. Federline frétti
af skilnaðinum í miðjum
sjónvarpsþætti í gegnum
SMS-skilaboð.

Federline var gestur í raunveruleikaþættinum
Exposed,
eða
„Afhjúpaður“, í Kanada þegar
hann frétti að skilnaðinum í gegnum SMS. Federline hafði verið
fylgt eftir allan daginn í þættinum
og hafði hann meðal annars lýst
yfir því hversu sterkt samband
þeirra hjóna var. Talaði hann þó
um að erfitt væri að vera fjarverandi frá eiginkonunni og börnunum tveimur, hinum eins árs Sean
Preston og hinum tveggja mánaða
Jayden James.

¥ MIKLU UPPN¹MI
Um kvöldið snæddi Federline
síðan kvöldverð fyrir augum
myndavélanna en fór fljótt að einbeita sér að farsíma sínum. Eftir

stutta stund reif hann af sér hljóðnemann og rauk út í miklu uppnámi. Sneri hann síðan aftur í þáttinn hálftíma síðar til að ljúka
upptökunum.

b¶Ò ERT NÒLL OG NIXm
Vísbendingar um að ekki væri
allt með felldu í hjónabandinu
voru greinilegar í útgáfuteiti
Federline vegna rappplötu hans í
Los Angeles í síðustu viku. Rifust þau heiftarlega sem endaði
með því að Britney kallaði á
hann: „Þú ert einskis virði, þú ert
núll og nix“, og rauk síðan í burtu
hágrátandi. Nokkrum dögum
síðar ætluðu þau að snæða saman
kvöldverð í New York en Federline lét ekki sjá sig. Lífvörður
Britney hljóp þá í skarðið og
borðaði dýrindis matinn með
söngkonunni.
Britney náði fram hefndum
nokkrum dögum síðar með því að
mæta ekki í útgáfuteiti Federline
á næturklúbbi í New York. Þegar
Federline var spurður hvar eiginkonan væri sagðist hann ekki vita
það. Síðar um kvöldið þegar plötusnúðurinn skellti lagi Britney,

Slave 4 U, á fóninn, brást Federline
hinn versti við og skipaði honum
að skipta undir eins um lag.
Einnig vakti það athygli þegar
Britney kom óvænt fram í kvöldþætti
David
Letterman
á
mánudagskvöld með nýja hárgreiðslu þar sem hún minntist
ekki einu orði á skilnaðinn.
Jafnframt má geta þess að
fyrir tveimur vikum tók Federline á leigu piparsveinaíbúð í Los
Angeles, í 45 mínútna keyrslu frá
glæsivillu þeirra hjóna í Malibu.

2ENNDI SÁR ¹ SKAUTUM
Nokkrum klukkustundum eftir
að Britney sótti um skilnaðinn,
þar sem hún sagði ástæðuna vera
óásættanlegan ágreining, sást til
hennar renna sér á skautum í
Rockefeller Center í New York
ásamt fyrrum umboðsmanni
sínum
og
ráðgjafa,
Larry
Rudolph. Virtist hún bæði
hamingjusöm og í góðu andlegu
jafnvægi. Hugsanlega er ástæðan léttir eftir allt sem á undan
var gengið, þar á meðal stöðugt
áreitið frá fjölmiðlum vegna
sambandsins undanfarin tvö ár.

Rappari og leikari

"2)4.%9 30%!23 0OPPPRINSESSAN

HEFUR EKKI ¹TT VINS¾LT LAG Å TVÎ ¹R
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tónlistarferli sínum, þar sem
Kevin Earl Federline, eða K-Fed
hjónaband hans og Britney hefur
eins og hann er kallaður, fæddist
ekki skemmt fyrir honum. Rappárið 1978 í Kaliforníu. Áður en
platan hans Playing With Fire kom
hann byrjaði með Britney Speras
út 31. október
starfaði hann
á vegum hans
sem
dansari
eigin útgáfufyrir listamenn
félags, Federá
borð
við
ation Records.
Michael JackViðbrögðin við
son,
Justin
plötunni hafa
Timberlake,
verið blendin
Pink og Britnog hafa margir
ey. Hann átti í
undrast tónástarsambandi
listarbrölt
við sjónvarpshans og hvatt
leikkonuna
hann til að
Shar Jackson
halda sig við
og
eignaðist
dansinn.
með henni tvö
Federline
börn. Byrjaði
lék einnig í
hann
einmitt
sjónvarpi
í
með Britney á
fyrsta sinn á
meðan Shar var
dögunum
ennþá ófrísk af
þegar
hann
seinna
barni
kom fram í
þeirra.
K-Fed hefur +%6). &%$%2,).% &YRRUM EIGINMAÈUR "RITN þættinum CSI
þann 12. oktundanfarið ein- EY 3PEARS EINBEITIR SÁR AÈ SËLËFERLI SÅNUM
óber.
beitt
sér
að UM ÖESSAR MUNDIR

3KILNAÈURINN Å LOFTINU
Í rauninni hafa fjölmiðlar haldið
því fram, nánast frá byrjun, að
skilnaður lægi í loftinu þrátt fyrir
að þau hjón hafi ávallt neitað þeim
sögusögnum. Fregnir af rifrildum
þeirra og að Federline væri fluttur út birtust hvað eftir annað.
Í desember í fyrra þurfti
upplýsingafulltrúi Britney að
neita því opinberlega að þau væru
að skilja og að Federline hefði
farið fram á hvorki meira né
minna en 8,5 milljarða króna.
„Þessi saga er ósönn og er bara til
þess að skemma fyrir. Þau eru
eins og flest önnur pör, þau rífast
og sættast síðan. Þeim líður vel og
eru
hamingjusöm,“
sagði
upplýsingafulltrúinn.
En skjótt skipast veður í lofti og
nú er skilnaðurinn sem svo margir
höfðu óskað eftir orðinn að veruleika. Britney hefur krafist fulls
forræðis yfir börnunum tveimur.
Jafnframt er talið að Federline fái
lítinn pening við skilnaðinn þar
sem þau skrifuðu undir hjúskaparsáttmála á sínum tíma sem fól í sér
að Britney myndi halda auðæfum
sínum ef kæmi til skilnaðar.

-!23 
"RITNEY H¾TTIR
MEÈ *USTIN
4IMBERLAKE
EFTIR FJÎGURRA ¹RA
SAMBAND
*!.²!2 
"RITNEY GIFTIST
¾SKU¹ST SINNI
*ASON !LEXANDER
*!3/. !,%8!.$%2
EFTIR NOKKURRA
DAGA FYLLERÅ Å ,AS &YRRVERANDI EIGIN
6EGAS 4VEIMUR MAÈUR "RITNEY VAR
KV¾NTUR HENNI Å TVO
SËLARHRINGUM
SËLARHRINGA
SÅÈAR ER HJËNA
BANDIÈ ÒRSKURÈAÈ ËGILT
*²,¥  "RITNEY OG DANSARINN
&EDERLINE TRÒLOFAST EFTIR ÖRIGGJA
M¹NAÈA ¹STARSAMBAND SEM HËFST ¹
N¾TURKLÒBBI Å (OLLYWOOD
3%04%-"%2  "RITNEY OG &EDER
LINE GIFTAST FYRIR FRAMAN  GESTI Å
+ALIFORNÅU
/+4«"%2  (JËNIN NÕKRÕNDU
FARA Å BRÒÈKAUPSFERÈ TIL &IJI EYJA
!02¥,  "RITNEY TILKYNNIR AÈ
HÒN SÁ ËFRÅSK AF SÅNU FYRSTA BARNI OG
ÖRIÈJA BARNI &EDERLINE 3EAN 0RESTON
$%3%-"%2  &EDERLINE OG
VINUR HANS REYKJA MARÅJUANA ¹
MEÈAN SONURINN 3EAN ER HEIMA
"RITNEY BRJ¹LAST OG HENDIR EIGIN
MANNINUM ÒT
*².¥  "RITNEY NEITAR ÖVÅ Å
SJËNVARPSVIÈTALI AÈ ÖAU SÁU AÈ SKILJA
3EGIR HÒN HJËNABANDIÈ FR¹B¾RT
OG SAKAR FJÎLMIÈLA UM AÈ REYNA AÈ
BREYTA HENNI Å TILFINNINGALEGT ÒRHRAK
3%04%-"%2  "RITNEY EIGNAST
ANNAN SON ÖEIRRA HJËNA *AYDEN
*AMES
/+4«"%2  &EDERLINE
SKEMMTIR SÁR Å ,AS 6EGAS UMVAFINN
KVENFËLKI
/+4«"%2  &EDERLINE GEFUR ÒT
SÅNA FYRSTU PLÎTU 0LAYING 7ITH &IRE
/+4«"%2  "RITNEY OG &EDER
LINE RÅFAST
HEIFTARLEGA
Å ÒTG¹FUPARTÅI
&EDERLINE Å ,OS
!NGELES
.«6%"%2 
"RITNEY S¾KIR
UM SKILNAÈ
"2)4.%9 /' +%6).
+REFST HÒN
4VEGGJA ¹RA HJËNA
FULLS FORR¾ÈIS BANDIÈ ÖAR SEM
YFIR BÎRNUNUM SKIPTUST ¹ SKIN OG
SKÒRIR ER ¹ ENDA
TVEIMUR

Ánægðir aðdáendur
Aðdáendur Britney Spears hafa
flestir fagnað því að hún sé skilin
við Kevin Federline. Telja margir
að Federline hafi haldið aftur af
henni á meðan á hjónabandinu stóð
og að hann hafi jafnframt ekki
verið samboðinn henni.
Skemmst er að minnast undirskriftalista sem var settur á netið
fyrir nokkru síðan þar sem að
minnsta kosti nítján þúsund aðdáendur Britney hvöttu hana til að
skilja við manninn sinn: „Bæði ég

og krakkarnir mínir segjum komdu
þér í burtu núna á meðan Sean er
enn ungur“, sagði ein kona og
önnur bætti við: „Losaðu þig við
„lúserinn“ og finndu einhvern flottan“. Einnig mátti sjá þennan frasa:
„Britney í guðanna bænum ljúktu
þessu núna! Kevin er hvítt rusl“.
Nú vonast aðdáendur Britney til
að ferill hennar komist á flug á
nýjan leik, eftir að hún hafði einbeitt sér algjörlega að hjónabandinu og börnunum tveimur. Auk
þess lagði hún töluverða orku í að
aðstoða eiginmann sinn við sólóferilinn og hvatti hann mjög til
dáða.
Síðast gaf Britney út safnplötu
fyrir tveimur árum en hún ku um
þessar mundir vera að undirbúa
sína fyrstu hljóðversplötu síðan In
the Zone kom út árið 2003. Bíða
aðdáendur
poppprinsessunnar
spenntir eftir útkomunni.
"2)4.%9 30%!23 !ÈD¹ENDUR "RITNEY

ERU SANNF¾RÈIR UM AÈ HÒN MUNI EIGA
FR¹B¾RA ENDURKOMU Å POPPIÈ
&2¡44!",!¨)¨!0
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Ánægðir foreldrar

Blá og marin eftir Butler

Foreldrar hótelerfingjans Paris
Hilton, þau Rick og Kathy Hilton,
eru yfir sig ánægð með allt sem
dóttir þeirra tekur sér fyrir hendur. Þetta kemur fram í nýrri sögu
um Paris og þar segir einnig að
þau hafi verið ánægð með klámmyndina sem lak út á netið með
dótturinni í aðalhlutverki. Ævisagan ber nafnið „House of Hilton“ og er eftir Jerry Oppenheimer.
„Ég hef staðfestar heimildir
fyrir því að Rick og Kathy hafi
verið lúmskt ánægð þegar klámmyndin lak út á netið því það var
hún sem gerði Paris að súperstjörnu,“ segir Jerry. Hann segir
að Paris hafi verið ætlað að verða
súperstjarna strax þegar hún var
ung og er Paris undir miklli

Óskarsverðlaunaleikkonan Hilary
Swank var blá og marin eftir tökur
á nýjustu mynd sinni „P.S. I Love
You“ og eftir engan annan en
Íslandsvininn og leikarann úr
Bjólfskviðu, Gerard Butler. Atvikið átti sér stað þegar verið var að
taka upp atriði þar sem Butler átti
að fækka fötum fyrir Swank. Eitthvað reyndist það erfitt fyrir Butler sem varð á í messunni þegar
hann var að taka af sér axlabönd
sem skutust úr höndunum á honum
beint í andlitið á Swank. Leikkonan fræga fékk minni háttar áverka,
marbletti og skurði, en þurfti hins
vegar að fara upp á spítala til að
láta hlúa að meiðslunum. Swank
hefur hins vegar snúið aftur á
tökustaðinn í New York.

-)+), 02%33! 0ARIS (ILTON ER VÅST UNDIR
MIKLUM ÖRÕSTINGI FR¹ FORELDRUM SÅNUM
UM AÈ VERÈA SEM FR¾GUST

pressu frá móður sinni. „Kathy
fór með hana á næturklúbba til
að leyfa henni að kynnast lífinu
sem framundan væri. Paris er að
lifa draum móður sinnar og
ömmu.“

(),!29 37!.+

&ËR BL¹ OG
MARIN UPP ¹
SPÅTALA EFTIR
AÈ "UTLER
LENTI Å MIKLU
BASLI MEÈ
AXLABÎND
VIÈ TÎKUR ¹
KVIK
MYND
INNI b03
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9OUm

,%.4) ¥ "!3,) 'ERARD "UTLER

LENTI ILLA Å ÖVÅ ÖEGAR HANN ¹TTI
AÈ F¾KKA FÎTUM FYRIR ËSKARSVERÈ
LAUNALEIKKONUNA (ILARY 3WANK

SKULDADAGAR EFTIR JÖKUL VALSSON
-!$/..! 3EGIST HAFA LÒMSKT GAMAN AF
ÎLLU FJÎLMIÈLAF¹RINU Å KRINGUM ¾TTLEIÈ
INGUNA OG SEGIR ÖAÈ BARA SÕNA AÈ HÒN
SÁ AÈ GERA RÁTT

Gaman að
öllu fárinu
Hin heimsfræga söngkona Madonna hefur nú lýst því yfir að hún
hafi lúmskt gaman af allri umfjölluninni um að hún hafi ættleitt
barn. Madonna hefur sætt harðri
gagnrýni frá því hún ættleiddi
hinn þrettán mánaða gamla David
frá Afríku fyrr í þessum mánuði.
Söngkonan fræga hefur á öllum
sínum ferli verið gjörn á að sjokkera heiminn og er ættleiðingin
engin undantekning frá þeirri
reglu. „Ég hef lúmskt gaman af
því að allir kippi sér svona mikið
upp við þetta. Ég hef lent í því
áður og oftast sýnir það bara að
maður er að gera eitthvað rétt,“
segir hin 48 ára gamla Madonna
og bætir því við að þetta sé bara
fár sem fjölmiðlar hafi búið til og
hinum almenna borgara sé örugglega nákvæmlega sama um þetta
allt saman.

52"!. /' +)$-!. 3VEITASÎNGVARINN
ER Å MEÈFERÈ VEGNA VÅMUEFNAVANDAM¹LA
SINNA

Tjáskipti
mikilvæg
Sveitasöngvarinn Keith Urban
sem fór í meðferð í síðasta mánuði, hefur hvatt fólk sem á við
vímuefnavanda að stríða að tjá sig
um vandamál sín.
„Ég er mjög þakklátur fyrir að
vera á lífi og að gera það sem ég
get. Ef mér finnst þrýstingurinn
vera of mikill þá mun ég láta vita
og segja: „Það er of mikið í gangi“,
sagði Urban, sem er eiginmaður
leikkonunnar Nicole Kidman.
Viðtalið var tekið af Best Lifetímaritinu, tveimur og hálfri viku
áður en Urban fór í meðferð.

Leiðrétting
Rangt var farið með nafn Sverris
Rafnssonar í grein um opnun hárgreiðslustofunnar Molekúl í gær.
Beðist er velvirðingar á þessum
mistökum.

HIN ÍSLENSKA

TRAINSPOTTING
50 GRÖMM AF ÓDRÝGÐU
KÓKAÍNI HVERFA Í PARTÍI Í
REYKJAVÍK. ELTINGARLEIKUR UPP Á LÍF OG DAUÐA.
„Bráðskemmtileg bók sem
heldur fínu jafnvægi milli
tilgerðarleysis og húmors.“
- Björn Þór Vilhjálmsson,
Morgunblaðið, 3. nóvember 2006

55 þúsund gestir
S.V. MBL

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?
“Ein fyndnasta
gamanmynd ársins”

M.M.J kvikmyndir.com HJ - MBL

Topp5.is

L.I.B. Topp5.is

EMPIRE

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

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

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
kl. 8 og 10.20
kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 3.50

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

kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10.20
kl. 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 8 og 10.20
kl. 6 ALLRA SÍÐUSTU SÝNINGAR

BORAT
MÝRIN

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

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

Einu sinni par
Rapparinn Eminem er ekki sáttur
við söngdívuna Mariuh Carey
þessa dagana þar sem hún þvertekur fyrir að þau hafi átt í ástarsambandi. Rapparinn segir að
hann og Carey hafi verið par í átta
mánuði árið 2001 og að það sýni
bara lélegan karakter söngkonunnar að hún vilji
ekki viðurkenna
það. „Hún segir
að við höfum
bara
verið
saman fjórum
sinnum en við
áttum í átta
mánaða löngu
ástarsambandi
sem ég kalla
ekki skyndikynni,“
sagði rapparinn
í
sínum

¶JËÈLEGIR PILTAR AÈ VESTAN
Fyrsta plata flateyrska
kórsins Fjallabræðra er
væntanleg fyrir jólin, en
kórinn er skipaður tuttugu
manna „framvarðasveit
Önfirskra söngvasveina“.

%-).%- &ÒLL ÒT Å -ARIUH #AREY FYRIR AÈ
VIÈURKENNA EKKI SAMBAND ÖEIRRA SEM
STËÈ YFIR Å ¹TTA M¹NUÈI ¹RIÈ 

eigin spjallþætti á dögunum. Það
er því spennandi að sjá hvort ungfrú Carey fái óð til sín á nýju plötu
Eminem, en hann er frægur fyrir
að rappa um einkalíf sitt.

Kórinn flytur frumsamda kóratónlist Halldórs Gunnars Pálssonar
og samstarfsfélaga hans, Ásgeirs
Andra Kristjönusonar, en platan
markar upphaf ferils Ásgeirs
innan tónlistargeirans, og er jafnframt frumraun önfirsku söngvasveinanna.
„Ég og Ásgeir kynntumst á tónleikum á Patreksfirði á sjómannadaginn,“ sagði Halldór. „Ég var að
velta því fyrir mér hvaða maður
þetta væri að setja saman sviðið á
kúrekaskóm. Áður en við vissum
af vorum við svo búnir að stofna
fönkabillíband.“ Einhvern veginn

#!2%9 3EGIST BARA HAFA HITT RAPPARANN FR¾GA FJËRUM
SINNUM OG ÖVÅ FER TVENNUM SÎGUM UM SAMBAND ÖEIRRA
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HREYSTI OG HUGREKKI PRÒÈMENNSKU
HÎRKU ¹BYRGÈ GAGNVART FJÎLSKYLDU OG
FALLEGAR ÅSLENSKAR KONUR
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varð kóratónlist þó ofan á teningnum. „Ég veit ekki hvernig það
gerðist. Við sömdum eitt lag sem
okkur fannst við hæfi að setja kór
inn á. Okkur vantaði kór, og þá fer
maður bara í símann. Ég skipaði
vinum mínum niður í tónlistarskóla á Flateyri og þeir mættu
bara. Þannig varð kórinn til,“ segir
Halldór. „Þetta eru allt strákar í
kringum tuttugu og fimm ára
aldurinn, allir útgerðarmenn, sjómenn, vélstjórar og bændur. Menn
landsins,“ sagði Ásgeir. „Enginn
okkar hefur sungið nema í partíum. Nú eru allir hreinir og prúðir
að syngja í míkrófón sem heyrir í
þeim hugsa. Þá þurfa menn að einbeita sér og gera þetta vel, og þeir
gera það svo sannarlega,“ sagði
Halldór, en hann syngur bassa í
kórnum á meðan Ásgeir syngur
það sem þarf. „Ég er svona kamel-
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ljón,“ sagði hann sposkur. Flateyri
á stóran þátt í tónlistinni. „Við
notum til dæmis gamlan árabát úr
tré sem trommu og hljóðin úr
hafinu og vindinum. Meirihluti
laganna er þó tekinn upp í kirkjunni á Þorlákshöfn sem Þorlákshafnarprestakall var svo almennilegt að lána okkur,“ segir Ásgeir.
„Og svo situr hljóðmaðurinn
okkar, Önundur Hafsteinn Pálsson, bróðir minn, núna að mixa
plötuna fyrir okkur í gömlum lýsistanki á Flateyri,“ bætir Halldór
við.
Að sögn kórstjóranna er platan
afspyrnu þjóðleg. „Þetta er alveg
blygðunarlaus rómantík og ekki
líkt neinu öðru sem ég hef gert,“
sagði Halldór. „Þetta er svolítið
svona dimmt og fallegt, eins og
íslenska skammdegið,“ segir
Ásgeir.
SUNNA FRETTABLADIDIS

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

Grizzly Bear er hljómsveit frá
Brooklyn hverfi New York borgar
en hún gefur út hjá hinu framsækna breska plötufyrirtæki
Warp (Aphex Twin, Broadcast,
Boards of Canada og !!!). Warp
stimpillinn gefur því strax til
kynna að hér sé áhugavert efni á
ferð og sú reynist raunin. Gult hús
verður að teljast eitt það besta
sem komið hefur út í framsæknu
poppi á árinu. Greinilegt er að
meðlimir Grizzly Bear hafa nostrað við smáatriðin á plötunni og eru
allar útsetningar á plötunni nær
óaðfinnanlegar. Slíkt er samt langt
frá því að vera nóg. Hljómsveitir
þurfa líka að huga að lagasmíðum
og sem betur fer hefur Grizzly
Bear einnig gert það og eru þær í
raun þeirra aðalsmerki.
Uppbygging laganna tíu á plötunni er yfirleitt ekki hefðbundin
heldur eru einfaldar og fallegar

melódíur látnar stjórna tónlistarlegri burðargrind laganna. Lagið
Knife hefur þannig marga há- og
lágpunkta og kemur á óvart í nær
hvert skipti sem hlustað er á það.
Besta lag plötunnar, On a Neck,
On a Spit, hefur einnig þessi einkenni, sveiflast frá því að vera
ofur lágstemmt og yfir í hádramtík þar sem þungt trommusándið
gefur manni gæsahúð. Colorado
er síðan seiðandi og hálf yfirþyrmandi lokaóður plötunnar sem
á vel við. Hljóðheimur Grizzly
Bear minnir þannig kannski helst
á hina mögnuðu Animal Collective
nema að Grizzly Bear er mun auðmeltanlegri og aðgengilegri hljómsveit án þess að sigla of lygnan
sjó.
Mörg laganna á Yellow House
eru samt sem áður aðeins hársbreidd frá því að teljast frábær.
Þrátt fyrir þessar sterku lagasmíðar þá finnst manni eins og eitthvað
örlítið vanti; að þau hefji sig upp
einn gír. Slíkt gerir það að verkum
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að á köflum fléttast platan einum of
mikið saman í eitt. Yellow House er
þannig ekki plata ársins en svo
sannarlega í hópi með þeim áhugaverðari.
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

www.haskolabio.is
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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.

ýn.

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

BÖRN

Stórmynd sem lætur engan ónsnortin.

KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

THE QUEEN
kl. 8
MÝRIN
kl. 5:50 - 7 - 9 - 10:15 B.i. 12
AN INCONVENIENT TRUTH engin sýn. í dag
THE LAST KISS
kl. 8 - 10:30
B.i.12
BÖRN
kl. 6
THE DEPARTED
kl. 6 - 9
B.i. 16
WORLD TRADE CENTER engin sýn. í dag B.i. 12
HAGATORGI • S. 530 1919

THE DEPARTED
THE DEPARTED VIP
THE LAST KISS
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 5:30 - 7 - 8:30 - 10:10
kl. 5:30 - 8:30
kl. 3:30 - 5:45 - 8 - 10:30
kl. 4 - 6

/ ÁLFABAKKA
B.i. 16
B.i.12
Leyfð

BARNYARD M/- Ensku tal
THE GUARDIAN
JACKASS NUMBER TWO
ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal.

/ KRINGLUNNI
kl. 6 - 10:10
kl. 8 - 10:30
kl. 4 - 8
kl. 4

Munið afsláttinn

Leyfð
B.i. 12.
B.i. 12
Leyfð

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

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

B.i. 12
B.i. 16
Leyfð

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

Leyfð

3ÅÈAST ¹ ARGENTÅNSKRI MESSU
Jóhann hefur aftur á móti gert
lítið af því að spila. Síðustu tónleikar hans voru fyrir nokkrum
árum þegar hann söng á argentínskri messu ásamt Bubba
Morthens og kór. „Mér finnst
meira skapandi að semja, ég fæ
meira út úr því,“ segir hann.

*«(!.. (%,'!3/. 4ËNLISTARMAÈURINN *ËHANN (ELGASON HEFUR GEFIÈ ÒT PLÎTUNA

var ekki á því til að byrja með en
síðan pældi ég í því og ákvað að
slá til,“ segir Jóhann, sem er alltaf jafn duglegur við að semja ný
lög. „Ég þurfti að fara í gegnum
allt dótið og maður áttaði sig ekki
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á því að ég hef í rauninni gert
plötu á ári síðan 1972.“
Á meðal þess sem hann hefur
tekið upp undanfarin ár eru fjórar sólóplötur á ensku, plötur
fyrir samtökin Umhyggja, plata

2OKKËPERA Å UNDIRBÒNINGI
Þrátt fyrir að hafa gert um eina
plötu á ári síðan 1972 segist
Jóhann alveg eins geta gefið út
tvær til þrjár ár ári ef það væri
markaður fyrir því. „Ég er með
tilbúna barnaplötu og síðan öðruvísi plötu með textum eftir
Hjálmar Jónsson og Kristján
Hreinsson. Ég er líka með aðra
Mansöngva-plötu tilbúna og
síðan er ég að sjóða saman eins
konar rokkóperu,“ segir hann. Á
hann þar við lög frá þeim tíma er
hann var í hljómsveitinni Change
á áttunda áratugnum. Þar fyrir
utan hefur Jóhann verið duglegur við að semja lög fyrir aðra
tónlistarmenn.
Útgáfutónleikarnir þann 16.
nóvember verða haldnir í Salnum í Kópavogi og hefjast þeir
klukkan 20.00. Miðaverð er 2.900
krónur og fer miðasala fram á
salurinn.is.

*!+/"¥.!2¥.! (LJËMSVEITIN *AKOBÅNA
RÅNA F¾R GËÈA DËMA HJ¹ .-%

sem EP plata sveitarinnar, „His
Lyrics Are Disastrous“, er sögð
frábær.

B.i. 12

kl. 6
kl. 8
kl. 6
kl. 8

Leyfð
B.i. 16
Leyfð
B.i. 12

Tónlistarkonan Lovísa Elísabet
Sigrúnardóttir, eða Lay Low eins
og hún kallar sig, heldur útgáfutónleika sína í Fríkirkjunni í lok
mánaðarins. Lay Low hefur heldur
betur slegið í gegn með fyrstu
plötu sinni, Please Don´t Hate Me,
sem kom út fyrir skemmstu. Lög
hennar hafa fengið talsverða spilun í útvarpi og platan fékk lofsamlega umsögn hér í Fréttablaðinu á dögunum. Tónleikar Lay
Low á Airwaves þóttu jafnframt
með þeim eftirminnilegri á hátíðinni.
Útgáfutónleikarnir í Fríkirkjunni verða haldnir miðvikudagskvöldið 29. nóvember og Lay Low
til halds og trausts verður hljómsveitin sem spilaði með henni á
Airwaves.
Forsala miða á tónleikana hefst
laugardaginn 18. nóvember í
verslunum Skífunnar, BT og á
Miði.is. Miðaverð er 1.500 krónur
auk miðagjalds söluaðila.

Stórleikarinn Christopher Walken
mun leika rokkarann Ozzy
Osbourne í nýrri mynd sem byggð
er á ferli hljómsveitarinnar Motley
Crue.
Walken
mun hafa stutta
innkomu í myndinni en hann
mun leika Ozzy í
eftirminnilegri
sviðsframkomu
þar sem rokkarinn saug skordýr upp í nefið
eins og það væri
kókaín
fyrir #(2)34/0(%2
framan fjöldann 7!,+%. ,EIKUR
/ZZY /SBOURNE
allan af áhorfÅ MYND UM FERIL
endum.
HLJËMSVEITARINNAR
Walken
og -OTLEY #RUE
Osbourne eiga
mjög lítið sameiginlegt og verður
því forvitnilegt að sjá hvernig
leikaranum tekst til á hvíta tjaldinu. Kvikmyndin ber nafnið „The
Dirt: Confessions of the World’s
Most Notorious Rock Band“ og
verður frumsýnd á næsta ári.

FREYR FRETTABLADIDIS

Besta Airwaves há- Lay Low fagnar
tíðin í langan tíma fyrstu plötunni
Opnuumfjöllun um tónlistarhátíðina Iceland Airwaves er að finna í
nýjasta tölublaði breska tónlistartímaritsins NME, undir yfirskriftinni „Við elskum Airwaves“.
Segja blaðamenn hátíðina vera
þá bestu sem þeir hafi heimsótt í
langan tíma en eru þó minna hrifnir
af kuldanum og háu bjórverðinu.
„Af hverju fer breski og bandaríski
tónlistariðnaðurinn til hins ískalda
Íslands í vikuferð í byrjun veturs?
Svarið er einfalt: þeir búa til ótrúlega gott sushi. Síðan er bónusinn
sá að Iceland Airwaves er haldin í
hjarta Reykjavíkur,“ segir í tímaritinu. „Fjórir dagar uppfullir af
nýjum hljómsveitum, plötusnúðum
og rosalegt íslenskt brennivín til að
brenna í þér innyflin. Á áttunda ári
sínu hefur hátíðin eflst ár frá ári.“
Stærstur hluti umfjöllunarinnar
fer í hljómsveitina Jakobínarína og
tónleika hennar á hátíðinni. Rifjaðar eru upp nokkrar rokksögur af
stuttum ferli sveitarinnar auk þess

B.i. 16

BARNYARD M/- Ísl tal.
THE DEPARTED
MATERIAL GIRLS
THE GUARDIAN

Í spor rokkara
sem hann gerði við ljóð Þórarins
Eldjárns og platan Mansöngvar.

Á plötunni syngur Jóhann á hugljúfan hátt öll sín fallegustu lög,
þar á meðal Söknuður, Ástin og
lífið, Í Reykjavíkurborg, Karen
Karen, Ástin mín ein og Yakkety
Yak, Smacketty Smack. Er þetta
í fyrsta sinn sem Jóhann sjálfur
syngur öll bestu lögin sín inn á
plötu og telja margir að fyrir
löngu hafi verið kominn tími til
þess.

%IN PLATA ¹ ¹RI
Jóhann segist ekkert hafa spáð í
að gera þessa plötu fyrr en Óttar
Felix Hauksson hjá Zonet-útgáfunni hringdi í hann. „Hann spurði
hvort ég hefði áhuga á þessu. Ég

B.i. 12

Munið afsláttinn

Tónlistarmaðurinn Jóhann
Helgason heldur útgáfutónleika fimmtudaginn 16.
nóvember í tilefni af útgáfu
plötunnar Söknuður.

3ÎKNUÈUR

B.i.12

B.i. 12

-EÈ MÎRG J¹RN Å ELDINUM

%INVALA LIÈ
Jóhanni til halds og trausts á
plötunni eru hinir færu hljóðfæraleikarar Jón Ólafsson, sem
spilaði á píanó ásamt því að
stjórna upptökum og sjá um
útsetningar, Guðmundur Pétursson gítarleikari, Friðrik Sturluson bassaleikari og trommarinn
Jóhann Hjörleifsson. Munu þeir
einnig spila með honum á tónleikunum.

Leyfð

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
BORAT
THE DEPARTED
MÝRIN

B.i. 12

10%
vaxtaauki!

,!9 ,/7 ,OVÅSA %LÅSABET HEFUR FENGIÈ
GËÈAR VIÈTÎKUR EFTIR AÈ FYRSTA PLATA HENNAR
KOM ÒT
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 3TËRT TAP HJ¹ +EFLAVÅK

Núna erum við allt í einu litla liðið

+ÎRFUKNATTLEIKSLIÈ +EFLAVÅKUR TAPAÈI STËRT   FYRIR
TÁKKNESKA LIÈINU -LERKARNA +UNIN Å FYRSTA LEIK LIÈSINS Å
%VRËPUKEPPNINNI 3TAÈAN Å H¹LFLEIK VAR 
 !È ÖVÅ ER FRAM KEMUR ¹ HEIMASÅÈU
+EFLAVÅKUR VARÈ SLAKUR VARNARLEIKUR
HELST LIÈINU AÈ FALLI ,IÈIN M¾TAST
ÎÈRU SINNI FIMMTUDAGINN 
NËVEMBER OG Ö¹ Å 3L¹TURHÒSINU
Å +EFLAVÅK *ERMAIN 7ILLIAMS OG
4HOMAS 3OLTAU VORU STIGAH¾STIR
HJ¹ +EFLVÅKINGUM MEÈ  STIG
*ËN .ORDAL VAR STIGAH¾STUR
¥SLENDINGANNA Å LIÈINU MEÈ  STIG
OG !RNAR &REYR *ËNSSON SKORAÈI 

+VENNALIÈ (AUKA Å KÎRFUBOLTA M¾TIR Å KVÎLD SP¾NSKA LIÈINU #AJA
#ANARIAS Å %VRËPUKEPPNINNI %URO #UP ¹ HEIMAVELLI SÅNUM ¶ETTA
ER FYRSTI LEIKUR (AUKA Å %VRËPUKEPPNINNI ¹ ÖESSARI LEIKTÅÈ EN LIÈIÈ
HEFUR FARIÈ VEL AF STAÈ HÁR HEIMA
b6IÈ ERUM BARA SPENNTAR FYRIR ÖESSUM LEIK 6IÈ ¾TLUM BARA AÈ
FARA Å ÖENNAN LEIK TIL AÈ GERA OKKAR BESTA m SAGÈI (ELENA 3VERR
ISDËTTIR FYRIRLIÈI (AUKALIÈSINS Å SAMTALI VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å
G¾R
(AUKAR M¾TTU #AJA #ANARIAS TVISVAR Å %VRËPUKEPPN
INNI ¹ SÅÈUSTU LEIKTÅÈ OG TÎPUÈU B¹ÈUM LEIKJUNUM
MJÎG STËRT &YRRI LEIKURINN ¹ SVÎLLUM FËR   FYRIR
GESTINA OG HEIMALEIKINN VANN SP¾NSKA LIÈIÈ MEÈ
 STIGA MUN  
b¶¾R UNNU OKKUR STËRT Å B¾ÈI SKIPTIN OG Ö¾R MUNU
KANNSKI VANMETA OKKUR EITTHVAÈ Å ÖESSUM LEIK
¶AÈ MUN ÎRUGGLEGA EITTHVAÈ HJ¹LPA OKKUR m SAGÈI
(ELENA
b¶AÈ EINA SEM VIÈ VITUM UM ÖETTA LIÈ ER AÈ
ÖAÈ ERU KOMNIR TVEIR NÕIR ÒTLENDINGAR Å LIÈIÈ EN

SPORT FRETTABLADIDIS

VIÈ ERUM LÅKA BÒNAR AÈ B¾TA OKKUR FR¹ ÖVÅ VIÈ SPILUÈUM VIÈ
Ö¾R SÅÈAST 6IÈ ERUM ALLAR BÒNAR AÈ B¾TA OKKUR FR¹ SÅÈUSTU
LEIKTÅÈ OG ERUM MEÈ BETRA LIÈ EN Ö¹m
(ELENA SAGÈI AÈ Ö¹TTTAKAN Å %VRËPUKEPPNINNI Å FYRRA HEFÈI
GERT LIÈINU GOTT b-ÁR FANNST VIÈ HAFA MJÎG GOTT AF ÖESSU OG
ÖAÈ VAR ALDREI SPURNING UM AÈ TAKA Ö¹TT AFTUR NÒ Å ¹R 6IÈ
S¹UM BARA HVAÈ VIÈ B¾TTUM OKKUR MIKIÈ Å FYRRA OG STEFNUM ¹
AÈ B¾TA OKKUR AFTUR NÒNAm
(AUKASTELPURNAR HAFA BYRJAÈ TÅMABILIÈ MJÎG VEL OG
UNNIÈ TVO BIKARA ÖAÈ SEM AF ER &YRST VANN LIÈIÈ
0OWERADE BIKARINN OG STUTTU SÅÈAR VANN LIÈIÈ ¥3
Å -EISTARAKEPPNI ++¥ b¶ETTA VERÈUR ALLT ÎÈRUVÅSI
LEIKUR EN DEILDARLEIKIRNIR ÖAR SEM VIÈ HÎFUM
VERIÈ AÈ SKORA MÎRG STIG .ÒNA ERUM VIÈ ALLT Å
EINU LITLA LIÈIÈm
b6IÈ ¾TLUM BARA AÈ FARA Å ÖENNAN LEIK OG GERA
OKKAR BESTA 3VO SJ¹UM VIÈ HVERNIG ÖAÈ ÖRË
AST m SAGÈI (ELENA 3VERRISDËTTIR

5MR¾ÈAN HEFUR VAKIÈ
FÁLÎGIN TIL UMHUGSUNAR
Forystumenn frá Fimleikafélaginu Björk voru kallaðir á fund Fimleikasambands Íslands í gær. Framkvæmdastjóri Fimleikasambandsins, Anna Möller,
segir jákvætt að félögin séu að fara yfir sína starfshætti.
0!5, '!3#/)'.% %R HÁR ¹SAMT 2OBBIE

7ILLIAMS Å ¹GËÈALEIK FYRR ¹ ÖESSU ¹RI

&)-,%)+!2 Forystumenn Fimleika-

²,&!2 *«.33/. 'JALDKERI )0'! SEGIST
HAFA HRUNDIÈ AF STAÈ RANNSËKN Å FJ¹R
DR¹TTARM¹LI FÁLAGSINS

²LFAR *ËNSSON

Ég kom málinu
af stað
'/,& Í kjölfar fréttar Fréttablaðs-

ins í gær um fjárdrátt framkvæmdastjóra Samtaka atvinnukylfinga, IPGA, vill Úlfar
Jónsson, gjaldkeri félagsins,
koma eftirfarandi á framfæri.
Hann hafi tekið starfið að sér
um seinustu áramót og þegar
hann tók við stöðunni gerði hann
athugasemdir við vinnureglur í
kringum bókhald félagsins enda
var framkvæmdastjórinn sá eini
sem hafði aðgang að bókhaldinu
sem og reikningum félagsins.
Úlfar segist því hafa komið af
stað rannsókn í málinu sem leiddi
til þess að málið komst upp og var
til lykta leitt um tíu mánuðum
síðar.
Úlfar segist hins vegar taka
ábyrgð á því, eins og aðrir
stjórnarmenn, að hafa ekki
gengið harðar fram í því að málið
yrði til lykta leitt fyrr en raun bar
vitni.
HBG

félagsins Bjarkar voru boðaðir á
fund hjá stjórn Fimleikasambands
Íslands í gærkvöldi vegna ásakana nemenda úr íþróttaakademíunni í Reykjanesbæ þess efnis að
einn þjálfari félagsins beitti átta
ára stúlkur ofbeldi á æfingum.
Stjórn Bjarkar hefur í kjölfarið
hafnað þessum ásökunum og segir
á heimasíðu félagsins að þess hafi
verið farið á leit við Fimleikasambandið að það geri óháða úttekt á
þjálfurum og þjálfunaraðferðum
félagsins.
„Við munum á næstunni skoða
stöðuna hjá fimleikafélögum á
landinu og hvað sé verið að gera,“
sagði Anna Möller, framkvæmdastjóri Fimleikasambandsins, við
Fréttablaðið í gær en stjórn Fimleikasambandsins fundaði vegna
málisins um síðustu helgi. „Spurningin er hversu mikið þarf að
bregðast við ástandinu því það eru
mjög skiptar skoðanir á því sem
fór fram hjá Björkunum.“
Í kjölfar frétta Fréttablaðsins
af því sem gerðist í Bjarkarhúsinu
hafa stjórnir margra fimleikafélaga sest niður og farið yfir stöðuna hjá sínu félagi. Það segir Anna
að sé jákvætt.
„Það er bara af hinu góða að
fólk skoði hvað sé í gangi og hvort
eitthvað sé í gangi sem er óeðlilegt. Það er gífurlegur munur á
fimleikaþjálfun og þjálfun flestra
boltagreina til að mynda. Það er
fyrst og fremst líkamlegur liðleiki
og styrkur sem gerir það að verkum að hægt er að framkvæma
fimleikaæfingarnar.
Vissulega
hefur þessi umræða vakið félögin

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

0AUL 'ASCOIGNE

Handtekinn
fyrir líkamsárás
&«4"/,4) Paul Gascoigne, fyrrum

landsliðsmaður Englands í
knattspyrnu, var í gær handtekinn fyrir líkamsárás á 43 ára
gömlum karlmanni. Gascoigne
var látinn laus síðar um daginn en
þarf að mæta aftur til yfirheyrslu
í desember.
Árásin á að hafa átt sér stað á
skemmtistað í London aðfaranótt
miðvikudags. Fórnarlambið hefur
ekki farið fram á læknisaðstoð en
Gascoigne var handtekinn á
öðrum skemmtistað í nágrenninu.
DSD

7ILLIAMS Å &ORMÒLU 
&)-,%)+!(²3 "*!2+!2 )NNI Å ÖESSU HÒSI ¹TTI HIÈ MEINTA OFBELDI SÁR STAÈ EN SKIPTAR
SKOÈANIR ERU UM HIN UMDEILDU ATVIK SEM ¹TTU SÁR STAÈ Å HÒSINU
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

til umhugsunar og athugunar og
það er jákvætt. Enn sem komið er
hefur enginn komist að því að einhvers staðar sé pottur brotinn. Ég
hef í það minnsta ekki heyrt af
því,“ sagði Anna en hvernig hyggst
Fimleikasambandið útfæra þessa
óháðu úttekt sem óskað hefur
verið eftir.
„Það er svolítið erfitt að svara
því en við eigum mjög hæfa þjálfara og leiðbeinendur hér á landi

sem hafa staðið fyrir til að mynda
menntakerfi Fimleikasambandsins. Það eru ófá sérsambönd sem
hafa staðið sig eins vel í menntunarmálum og við og fyrir það hefur
ÍSÍ hrósað okkur. Þetta er íþróttamenntað fólk en ég veit ekki hvort
við fáum það til að gera þessa
úttekt en það mætti skoða. Við
munum væntanlega taka ákvörðun um þetta fljótlega.“
HENRY FRETTABLADIDIS

Nýr þróunarökumaður
&/2-²,!  Kazuki Nakajima
hefur verið ráðinn nýr þróunarökumaður hjá Williams fyrir
næsta tímabil. Frank Williams,
eigandi liðsins, hefur áður sagt að
nýafstaðið keppnistímabil hafi
verið mikil vonbrigði og að liðið
ætli sér stóra hluti á næsta
tímabili.
Ökumenn Williams á næsta ári
verða þeir Alexander Wurz og
Nico Rosberg.
DSD
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%GGERT -AGNÒSSON F¾RIST N¾R 7EST (AM

Byrjaður að skoða bókhaldið hjá West Ham
-!2#%,,/ ,)00) -UN EFLAUST EKKI EIGA

Å VANDR¾ÈUM MEÈ AÈ F¹ VINNU N¾STA
TÅMABIL
./2$)# 0(/4/3'%449

-ARCELLO ,IPPI

Snýr aftur á
næstu leiktíð
&«4"/,4) Marcello Lippi, maður-

inn sem stýrði ítalska landsliðinu
til sigurs á HM í sumar, hefur
látið hafa eftir sér að hann muni
koma aftur fram á sjónarsviðið á
næstu leiktíð. Lippi hefur verið
boðið að taka við landsliðum
Mexíkó og Líbíu en neitaði báðum
boðum og stefnir á að snúa sér að
þjálfun félagsliðs.
„Ég mun snúa aftur á næstu
leiktíð. Ég hef fengið sjö eða átta
tilboð frá Evrópu og Ameríku en
ég hef ekki fengið eitt einasta
tilboð frá Ítalíu. Ég veit ekkert
hvort þessi lið sem hafa sýnt mér
áhuga munu ennþá hafa áhuga á
mér á næstu leiktíð,“ sagði Lippi
sem hefur sérstakan áhuga á að
þjálfa á Spáni.
DSD

:,!4!. )"2!()-/6)# %R YFIRLEITT EKKERT

AÈ SKAFA AF HLUTUNUM

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

:LATAN )BRAHIMOVIC

Ég mun ekkert
breytast
&«4"/,4) Zlatan Ibrahimovic,
leikmaður Inter Milan, hefur
gefið í skyn að hann muni ekki
breytast, þrátt fyrir að hafa verið
gagnrýndur fyrir deilu sína við
landsliðsþjálfarann Lars Lagerback. Ibrahimovic er sá eini af
leikmönnunum þremur sem
reknir voru úr hópnum á sínum
tíma sem ekki hefur beðist
afsökunar.
„Ég er bara eins og ég er og
það er í blóði mínu. Þú getur ekki
breytt því. Margir sögðu við mig
þegar ég var ungur: „Zlatan, þú
hlustar aldrei“ og það er satt. Ég
vil gera hlutina á minn hátt. En
tíminn er að kenna mér að ég
verð líka að taka tillit til annarra,
bæði innan vallar og utan,“ sagði
Zlatan Ibrahimovic.
DSD

&«4"/,4) Eggert Magnússon, formaður KSÍ, fékk í gær aðgang að
bókhaldi enska knattspyrnufélagsins West Ham og munu
bókhaldssérfræðingar á vegum
Eggerts skoða það ítarlega á næstu
dögum.
Breskir miðlar virðast vera á
því að Eggert og félagar hafi tekið
forskot í baráttunni um félagið en
lítið hefur heyrst frá Írananum
Kia Joorabchian sem leiddi kapphlaupið lengstum. Hann hefur
haldið að sér höndum eftir að í ljós
kom að skuldir félagsins voru

meiri en í fyrstu var áætlað. Fjárhagslegur bakhjarl Joorabchians
hefur hingað til ekki verið viljugur til að hækka tilboðið í félagið.
Í gær stökk svo fram á sjónarsviðið ónefndur Bandaríkjamaður
sem hefur einnig áhuga á félaginu
en þessi nýja samkeppni hefur
engin áhrif á Eggert og félaga
samkvæmt bresku blöðunum í
gær. Sky-fréttastofan greinir til
að mynda frá því að Eggert sé
bjartsýnn á að hluthafar félagsins
taki hans tilboði í félagið.
HBG

.«' !¨ '%2! %GGERT -AGNÒSSON FORMAÈUR +3¥ STENDUR VEL Å BAR¹TTUNNI UM 7EST
(AM OG ER NÒ AÈ SKOÈA BËKHALDIÈ HJ¹ FÁLAGINU
&2¡44!",!¨)¨% «,

(LAKKA MIKIÈ TIL AÈ F¹ LOKSINS JËLAFRÅ
Handknattleikskappanum Sigfúsi Sigurðssyni hefur gengið allt í haginn hjá hinu nýja félagi sínu, Ademar
Leon, á Spáni. Álagið í spænska boltanum hentar Sigfúsi vel og hann segist vera að framlengja ferilinn um
nokkur ár með því að spila á Spáni. Líkaminn er í góðu standi og Sigfús er góður í bakinu og hnjánum.
menn og álaginu er því dreift
mikið. Svo áttum við frekar auðveldan síðasta leik og þá gat þjálfarinn leyft sér að hvíla þrjá menn
og það hjálpar mikið að fá svona
hvíldir inn á milli.
Ég er mjög sáttur við mína
frammistöðu í vetur en ég meiddist aðeins á undirbúningstímabilinu sem gerði það að verkum að ég
gat ekki skotið. Það er allt að koma
og fyrir vikið er ég farinn að spila
meira í sóknarleiknum. Ég hef
verið að spila mikið í vörninni og
staðið mig vel. Þetta er mjög þægilegt álag á mér og ég er klárlega
að framlengja ferilinn um nokkur
ár með því að spila hérna,“ sagði
Sigfús en það eru einnig ánægjuleg tíðindi fyrir íslenska landsliðið.

(!.$"/,4) Línutröllið ógurlega
Sigfús Sigurðsson kvaddi lífið hjá
Magdeburg í Þýskalandi eftir síðasta tímabil og gekk í raðir
spænska stórliðsins Ademar Leon.
Sigfús spilar nú í annað sinn á
Spáni og hann sér ekki eftir þeirri
ákvörðun að hafa komið til Spánar
á ný. Sigfús hefur leikið mjög vel
og liðinu gengur allt í haginn. Er
sem stendur í þriðja sæti deildarinnar og hefur meðal annars lagt
meistara Barcelona að velli og svo
var Ademar óheppið að tapa fyrir
Ólafi Stefánssyni og félögum í
Ciudad Real.
„Lífið hér á Spáni er rosalega
gott og á mjög vel við mig. Allt
þetta persónulega er þar að auki
betra en hér hittast leikmenn liðsins til að mynda mun meira en í
Þýskalandi.
Maður er því í góðu sambandi
við liðsfélaga sína og fyrir vikið er
mórallinn í liðinu mjög góður. Við
borðum mikið saman og förum
svo í keilu og annað skemmtilegt.
Lífið á milli leikja er líka mun
afslappaðra en í Þýskalandi,“
sagði Sigfús kátur í gær en hann
hafði það huggulegt og skoðaði
fréttir frá Íslandi á netinu.

¶OKKALEGUR Å SP¾NSKUNNI
„Mér hefur gengið vel að aðlagast öllu hérna í bænum og spænskan er meira að segja orðin þokkaleg en ég skildi ekki orð þegar ég
kom fyrst hingað. Ég fór á námskeið í einn og hálfan mánuð og
svo er allt á spænsku hérna þannig
að það er ekki annað hægt en að ná
þessu.“
Sigfús hefur verið mikið meiddur síðustu ár og hann hefur meðal
annars þurft að leggjast þrisvar
sinnum undir hnífinn út af
brjósklosi og svo hefur hann verið
veikur í hnjánum þess utan.

34452  30.) /SLËARFERJAN 3IGFÒS 3IGURÈSSON ER KOMINN TIL 3P¹NAR ÎÈRU SINNI OG
LÅKAR LÅFIÈ VEL (ANN SEGIST VERA AÈ FRAMLENGJA FERILINN MEÈ ÖVÅ AÈ SPILA ¹ 3P¹NI ÖAR
SEM ¹LAGIÈ ER MINNA EN Å ¶ÕSKALANDI
&2¡44!",!¨)¨0*%452

„Ég er betri en áður. Sumarið
fór mikið í að synda í stað þess að
hlaupa og bakið jafnaði sig fyrr en
áður. Ég er í fínu standi í dag og
get ekki kvartað,“ sagði Sigfús en
álagið í spænska boltanum er
minna en í Þýskalandi og það

hefur hjálpað Sigfúsi. Það eru
færri leikir á Spáni og færri góð
lið.
„Það sem hjálpar mér helst hér
er að leikmannahópurinn hér er
mun stærri en í Þýskalandi. Við
erum til að mynda með þrjá línu-

,ÎGÈU "ARCELONA
Gengi Ademar Leon hefur
komið nokkuð á óvart en stórsigur gegn meisturum Barcelona
kom mest á óvart. Ademar gerði
út um þann leik í fyrri hálfleik er
liðið náði tíu marka forystu.
„Við erum að spila bestu vörnina í deildinni, erum með bestu
markvörsluna og skorum mest
úr hraðaupphlaupum. Þetta
þrennt er lykillinn að okkar
árangri. Vonandi heldur þetta
gengi,“ sagði Sigfús sem er að
spila sitt fimmta ár sem atvinnumaður erlendis og í fyrsta skipti
í þessi fimm ár fær hann að koma
heim í jólafrí.
„Mig hlakkar rosalega mikið
til að fá loksins jólafrí. Það verður frábært. Ég kem tveim dögum
fyrir jól og næ því skötunni og
öllum pakkanum. Það verður
æðislegt,“ sagði Sigfús sem verður því væntanlega í fínu standi
með landsliðinu á HM sem fram
fer í Þýskalandi í janúar.
HENRY FRETTABLADIDIS

2EAL -ADRID ÖEGAR FARIÈ AÈ SP¹ Å N¾STU LEIKTÅÈ

Real Madrid vill kaupa Kaká
frá ítalska liðinu AC Milan
Predrag
Mijatovic,
stjórnarmaður hjá Real Madrid,
segir að hann muni gera allt sem í
hans valdi stendur til að kaupa
Kaka, leikmann AC Milan, í lok
tímabilsins.
„Við reyndum að kaupa Kaka í
sumar. Hann er frábær leikmaður
og myndi eflaust falla vel að okkar
hugmyndum,“ sagði Mijatovic,
sem átti mörg frábær ár með Real
Madrid á sínum tíma, en hann var
þó raunsær um möguleikann á að
laða Kaka til liðsins.
„Vandamálið er að Kaka er
samningsbundinn AC Milan. Að
kaupa hann væri erfitt verkefni
en ég held að það myndi klárlega
borga sig,“ sagði Mijatovic en
Kaka hefur verið í miklu stuði á
þessari leiktíð.

&«4"/,4)

DSD
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ËLÅKLEGT ER AÈ !# -ILAN SELJI HANN
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(IÈ UNGA LIÈ &JÎLNIS SÕNDI KL¾RNAR ÖEGAR (AUKAR KOMU Å HEIMSËKN Å 'RAFARVOGINN

Erum vonandi komnir á beinu brautina
Fjölnismenn unnu
Hauka 103-94 á heimavelli sínum í
gær í hörkuleik. Leikurinn var
mikilvægur fyrir bæði lið því þau
höfðu hvort um sig aðeins náð að
sigra einn leik af fyrstu fimm. Það
var ljóst frá byrjun að leikmenn
ætluðu að leggja sig alla fram og
var mikið jafnræði með liðunum
allan tímann. Fjölnismenn voru
með þriggja stiga forskot eftir
fyrsta leikhlutann en í öðrum leikhluta skiptust liðin á að skora og
forysta heimamanna aðeins eitt
stig í hálfleik.
Fjölnisliðið var nýbúið að skipta
um bandarískan leikmann hjá sér
en þetta var fyrsti leikurinn hjá

+®2&5"/,4)
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AÈ KAUPA 7EST (AM MEÈ %GGERTI
-AGNÒSSYNI

"JÎRGËLFUR 'UÈMUNDSSON

Er bakhjarl
Eggerts

&«4"/,4) Björgólfur Guðmunds-

son staðfesti í gær að hann væri
bakhjarl Eggerts Magnússonar
sem hefur gert tilboð í enska
knattspyrnufélagið West Ham en
breskir fjölmiðlar höfðu áður
greint frá því að Björgólfur væri
fjárhagslegur bakhjarl Eggerts.
Það er nú staðfest.
Björgólfur Guðmundsson er
mikill knattspyrnuáhugamaður,
líkt og Eggert, og hann hefur
meðal annars stýrt knattspyrnudeild KR og hefur löngum verið
talinn fjárhagslegur bakhjarl KRinga en það hefur ekki fengist
staðfest.
HBG

«344) 7ENGER NEITAÈI AÈ TAKA Å HÎND
INA ¹ 0ARDEW EFTIR LEIKINN
./2$)# 0(/4/3'%449

7ENGER OG 0ARDEW

Gætu átt von
á leikbanni
&«4"/,4) Enska knattspyrnusam-

bandið hefur nú ákveðið að kæra
framkvæmdastjórana Arsene
Wenger og Alan Pardew fyrir
óviðeigandi hegðun í leik Arsenal
og West Ham á dögunum.
Skilja þurfti þá félaga í sundur
eftir að fagnaðarlæti Pardews
höfðu farið eitthvað fyrir brjóstið
á Arsene Wenger, eftir að Marlon
Harewood hafði skorað sigurmarkið undir lok leiksins. Síðan
þá hefur Pardew beðið kollega
sinn afsökunar á framferði sínu.
Wenger og Pardew hafa frest
til 23. nóvember til að bregðast
við þessari ákæru.
DSD

miðherjanum Kareem Johnson
fyrir félagið. Honum gekk erfiðlega að hitta í fyrsta leikhlutanum
en síðan komst hann í gang og
skoraði alls þrettán stig í fyrri
hálfleik. Jafnræðið með liðunum
hélt áfram í seinni hálfleiknum en
gestirnir unnu þriðja leikhlutann
og höfðu þriggja stiga forystu
fyrir þann síðasta.
Mikil barátta einkenndi leikinn
en á lokakafla hans voru það Fjölnismenn sem reyndust sterkari.
Haukar gerðu afdrifarík mistök
og heimamenn unnu á endanum
níu stiga sigur.
Hjalti Vilhjálmsson reyndist
sérstaklega mikilvægur á loka-

sprettinum en hann skoraði alls
átján stig í gær. Stigahæstur í
Fjölnisliðinu var Johnson með 23
stig en Árni Ragnarsson kom
næstur með 21 stig.
„Þessi leikur var bara brjáluð
barátta allan tímann. Við erum
með betra varnarlið en lokatölurnar sýna en ég er í heildina þokkalega ánægður með spilamennsku
okkar. Það sem mestu máli skiptir
er að við unnum hrikalega mikilvægan sigur og komumst vonandi
á beinu brautina með honum,“
sagði Níels Dungal eftir leikinn en
hann skoraði tuttugu stig og lék
mjög vel.
EGM

$ËMG¾SLAN VAR SKANDALL
Páll Ólafsson var allt annað en sáttur við dómarana í leik HK og Hauka í DHLdeild karla í gær. HK fór með sigur af hólmi í miklum baráttuleik, 26-21.
(!.$"/,4) „Ég er ekki vanur að
tala um frammistöðu dómara en
dómgæslan var hreint út sagt
skandall í þessum leik. Það er ekki
hægt að vera að reka menn út af
fyrir að hrista hausinn, ég hef
aldrei séð það í handbolta. Svo er
markmaður okkar keyrður niður
og stuttu síðar er hann rekinn út
af fyrir að hoppa yfir leikmann.
Ég skil ekki hvers konar bull þetta
er,“ sagði Páll Ólafsson, þjálfari
Hauka, mjög ósáttur eftir tap
Hauka gegn HK á útivelli í gær,
26-21.
„Það er ekki heil brú í þessu,
því miður. Við erum að berjast á
æfingum og erum að reyna að
koma okkur áfram og svo fáum
við svona dómgæslu. Þetta er
óvinnandi svona. Ég er ekki vanur
að rífa kjaft og hef aldrei sagt
neitt um dómara en ég er búinn að
fá nóg í dag, alveg gjörsamlega,“
sagði Páll um dómara leiksins, þá
Gísla Hlyn Jóhannsson og Hafstein
Ingibergsson.
Mikið jafnræði var með liðunum í upphafi leiksins í gær og voru
allar tölur jafnar fyrstu tuttugu
mínúturnar. Þá tóku heimamenn í
HK kipp og náðu undirtökunum.
HK leiddi í hálfleik með fjórum
mörkum, 13-9, og það var ekki síst
að þakka góðum sóknarleik hjá
þeim Valdimari Þórssyni og Sergei
Petraytis sem skoruðu fimm mörk
hvor í fyrri hálfleik.
HK hélt undirtökunum í upphafi síðari hálfleiks en Haukar
neituðu að játa sig sigraða. Þegar
um tíu mínútur voru liðnar af síðari hálfleik fór vörnin að ganga
betur hjá Haukum og þeir náðu að
saxa á forskot heimamanna.
Haukar náðu að minnka muninn í tvö mörk en lengra komust
þeir ekki. Um miðjan hálfleikinn
var greinilegt að Haukar voru
orðnir frekar pirraðir og létu dómara leiksins fara mjög í taugarnar
á sér. Við það leystist leikur Hauka
upp og HK gekk á lagið.

2ONALDINHO OG %TOkO VILJA F¹ 2ONALDO TIL "ARCELONA
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Tvö umdeild atvik áttu sér stað
um miðjan hálfleikinn. Í fyrra
atvikinu var Jón Karl Björnsson
rekinn af velli fyrir að biðja um
vítakast og stuttu síðar var markvörður Hauka, Magnús Sigmundsson, rekinn af velli fyrir litlar
sakir. Eftir það var leikurinn nánast búinn og sigur HK aldrei í
hættu.
Sergei Petraytis átti mjög
góðan leik en hann var tvisvar
rekinn af velli í upphafi leiksins
og tók nánast aðeins þátt í sóknarleik liðsins eftir það. Sigurgeir
Árni Ægisson, leikmaður HK,
sagði að það hefði ekki haft mikil
áhrif á varnarleik liðsins. „Það
eru fullt af góðum varnarmönn-

um í liðinu og þetta hafði ekki
mikil áhrif á varnarleik okkar.
Það var líka ágætt að hvíla Sergei
og hafa hann góðan á línunni,“
sagði Sigurgeir. „Þetta var rosalega mikilvægur sigur. Við förum
í hvern leik til að sækja tvö stig
og það er stefnan að gera það alltaf. Svo verðum við bara að sjá
hvernig það þróast,“ bætti Sigurgeir við.
„Við erum ekki líklegir í einhverja toppbaráttu í augnablikinu og við þurfum að endurskipuleggja okkar markmið fyrir
veturinn,“ sagði Páll Ólafsson
eftir að hafa tjáð sig um dómara
leiksins, sem áttu slæman dag.
DAGUR FRETTABLADIDIS
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Forsetinn segir nei Vill fækka sætum stóru þjóðanna
&«4"/,4) Ronaldinho og Samuel

Eto‘o, félagar Eiðs Smára hjá
Barcelona, hafa látið hafa eftir
sér að þeir myndu vilja fá brasilíska sóknarmanninn Ronaldo
til Barcelona þegar opnað verður fyrir leikmannakaup í janúar. Forseti Barcelona hefur
áður sagt að hann ætli sér ekki
að bæta við núverandi leikmannahóp félagsins.
„Það væri frábært að spila
með Ronaldo. Hann er einn
besti sóknarmaður í sögu
knattspyrnunnar,“ sagði Ronaldinho en hann hefur, líkt og
Ronaldo, verið gagnrýndur
fyrir spilamennsku sína á þessu
tímabili.
„Við gætum breytt leik hans
til hins betra. Þegar Ronaldo
leikur knattspyrnu þá verður

leikurinn miklu fallegri,“ bætti
Ronaldinho við. Samuel Eto‘o
tók í sama streng og félagi sinn
Ronaldinho. „Ronaldo er frábær leikmaður og það væri gott
fyrir Barcelona að fá hann til
liðsins,“ sagði Eto‘o.
Joan Laporta, forseti Barcelona, hefur þó þvertekið fyrir
að félagið muni kaupa nokkurn
leikmann í janúar.
Ronaldo lék með Barcelona
tímabilið 1996 til 1997 og skoraði þá 34 mörk í 37 leikjum. Ronaldinho er skírður Ronaldo en
lét breyta nafni sínu í upphafi
ferilsins svo að honum yrði ekki
ruglað saman við félaga sinn í
brasilíska landsliðinu. Ljóst er
að margir knattspyrnuáhugamenn myndu vilja sjá Ronaldo á
ný með Barcelona.
DSD

&«4"/,4) Michel Platini hefur látið í
ljós að hann muni fækka liðum frá
Englandi, Spáni, Þýskalandi og Ítalíu
sigri hann Lennart Johansson í
baráttunni um forsetasætið í
evrópska knattspyrnusambandinu, UEFA. Lennart Johansson er 77
ára gamall og hefur verið forseti
UEFA frá árinu 1990.
Platini vill ekki breyta núverandi
fjölda liða í keppninni, sem eru 32
talsins, en hann vill gefa minni þjóðunum möguleika á að komast í
keppnina. „Ég vil framfarir en ekki
byltingu,“ sagði Platini á blaðamannafundi í Belgrad.
„Ítalía, England, Þýskaland og
Spánn ættu aðeins að eiga þrjú lið í
meistaradeildinni hver þjóð svo að
lið frá öðrum þjóðum sem ekki eru
eins vel stödd fjárhagslega geti
keppt við þau á vellinum. Það eru

&%¨'!2 -ICHEL 0LATINI ER HÁR ¹SAMT

FÎÈUR SÅNUM !LDO 0LATINI ¹ KNATTSPYNU
LEIK
./2$)# 0(/4/3'%449

ekki nógu mörg meistaralið að taka
þátt í keppninni eins og hún er núna.
Það eru mörg lið í Evrópu sem geta
ekki haldið efnilegustu mönnum
sínum en þau eiga skilið að etja
kappi við bestu lið álfunnar.
Mitt markmið er að vernda knatt-

spyrnuna og ég trúi því að allir muni
njóta góðs af þessari hugmynd, ef
fleiri þjóðir munu eiga sæti í
Meistaradeild Evrópu. Þetta yrði þá
meiri Evrópukeppni en nú er.“
Platini tók sérstaklega fram að
þessi hugmynd hans væri ekki greiði
við einhverja aðila og bætti við að
þetta myndi hjálpa bæði þeim ríku
og þeim fátæku.
„Ég skipti knattspyrnunni ekki á
milli þeirra fátæku og þeirra ríku.
Öll lið og knattspyrnusambönd þurfa
að vinna fyrir sínu sæti á styrkleikalistanum. Ríku deildirnar myndu
græða meira á því að hafa þrjú sjálfkrafa sæti í meistaradeildinni en að
hafa tvö sjálfkrafa sæti og önnur tvö
lið sem fara í undankeppni,“ sagði
Platini.Úrslit forsetakosninganna
verða ljós 27. janúar á næsta ári.
DSD
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Ofvirk og öskrandi

 3TEVE #ARELL
&YNDNASTI BANDARÅSKI GAMAN
LEIKARINN ÖESSA DAGANA
3TEVE LEIKUR AÈALHLUTVERKIÈ Å
BANDARÅSKU GAMANÖ¹TTUNUM
b4HE /FFICEm SEM SÕNDIR ERU
¹ 3KJ¹%INUM OG VANN 'OLDEN
'LOBE VERÈLAUNIN FYRIR LEIK SINN
Å ÖEIM Ö¹TTUM ¶ESSA DAGANA
ER HANN AÈ KL¹RA MYNDINA b%VAN
!LMIGHTYm SEM ER FRAMHALD MYNDAR
INNAR b"RUCE !LMIGHTYm

3PJALLÖ¾TTIR ERU MJÎG VINS¾LT SJËNVARPSEFNI
OG ¹HORFENDUR Å SJËNVARPSSALNUM ERU LITLU SK¹RRI
SÁRSTAKLEGA HJ¹ KONUM ¶AÈ ER EÈLI MANNSINS
+ONURNAR Å SALNUM GERA EKKI ANNAÈ EN AÈ ÎSKRA
AÈ FINNAST GAMAN AÈ FYLGJAST MEÈ ËKUNNUGU
OG TRYLLAST Å S¾TUNUM YFIR HÒS OG TÅSKUR¹ÈUM
FËLKI R¾ÈA VANDAM¹L SÅN Å SJËNVARPI SAMANBER
2ACHELAR ¶AÈ VAR ALVEG VONLAUST AÈ REYNA AÈ N¹
VINS¾LDIR RAUNVERULEIKAÖ¹TTA Å DAG &YRR Å VIKUNNI
EINHVERJUM ÖR¾ÈI Å Ö¾TTINUM ÖVÅ STJËRNANDINN
DATT ÁG INN Å NÕJAN Ö¹TT ÖESSARAR TEGUNDAR SEM
ËÈ ÒR EINU Å ANNAÈ OG PERSËNULEGA VARÈ ÁG BARA
HEITIR 2ACHEL 2AY EFTIR STJËRNANDA Ö¹TTARINS ¡G
RINGLUÈ ¹ ÎLLUM ÖESSUM HLAUPUM OG ÎSKRUM Å
VAR BÒIN AÈ SJ¹ KYNNINGU Ö¹TTARINS ¹ÈUR OG ÖAR
IMBANUM
VAR SAGT AÈ ÖETTA V¾RI EINN VINS¾LASTI Ö¹TTURINN Å
¥ Ö¾TTINUM SEM ÁG S¹ VAR DROTTNING SPJALLÖ¹TT
"ANDARÅKJUNUM Å DAG
ANNA /PRAH 7INFREY GESTUR OG 2ACHEL GERÈI EKKI
6).3,534 ¥ "!.$!2¥+*5.5- 2ACHEL
3TJËRNANDINN ER HIN ÅTALSKA 2ACHEL 2AY SEM ER
ANNAÈ EN AÈ GRÅPA FRAM Å FYRIR 7INFREY SEM FÁLL EKKI
2AY N¹ÈI EKKI AÈ HEILLA UNDIRRITAÈA
EF ÁG HEF SKILIÈ ALLT RÁTT FR¾GUR KOKKUR VESTANHAFS UPP ÒR SKËNUM EINS OG HÒN VIRÈIST
Å KRAMIÈ HJ¹ HENNI %IGINLEGA VAR ÖETTA MJÎG PÅNLEGT
OG bALLAR KONUR ELSKA 2ACHEL 2AYm ER SLAGORÈ Ö¹TT HAFA GERT VESTANHAFS MEÈ HLAUPUM OG ¹HORF FR¹ UPPHAFI TIL ENDA
ARINS %KKI GAT ÁG ALVEG VERIÈ SAMM¹LA ÖESSUM
+ANNSKI ERU ÖETTA BARA FORDËMAR HJ¹ MÁR EN ÁG
ÕKTUM TILFINNINGASVEIFLUM
ORÈUM ÖVÅ Ö¹TTURINN SKILAÈI MÁR BARA HAUSVERK
HEF ALGJÎRA ËBEIT ¹ SVONA OFURHRESSU SJËNVARPSFËLKI
OG VELGJUTILFINNINGU 2ACHEL ER EIN AF ÖESSU OFURHRESSA SJËNVARPS
SEM VIRÈIST EKKI ALVEG GANGA HEILT TIL SKËGAR ¶AÈ ER ALGJÎR MISSKILNINGUR
FËLKI SEM TALAR ÒT Å EITT UM ALLT OG EKKERT MEÈ ÕKTUM ANDLITSHREYF
AÈ OFURHRESSLEIKI GRÅPI ¹HORFANDANN OG KÕS ÁG FREKAR SJËNVARPSFËLK
INGUM ¶ÕTUR UM SJËNVARPSSALINN MEÈ TILHEYRANDI ËPUM OG ÎSKRUM
SEM ER ÖAÈ SJ¹LFT OG J¹ FREKAR ¹ RËLEGU NËTUNUM EN EITTHVAÈ ANNAÈ
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 4HE 'UYS
 "EETHOVENS TH
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 4HE 'UYS
 %LEKTRA
 3WIMFAN
 4AKING 3IDES
 3PECIAL &ORCES
 3WIMFAN

 ¥SLAND Å BÅTIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 -ARTHA
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS
 -Y 3WEET &AT 6ALENTINA
 -Y 3WEET &AT 6ALENTINA
 4WO AND A (ALF -EN 
 ,EYNDARDËMUR "ERMÒDA ÖRÅ
HYRNIN
 *IMMY .EUTRON
 ,EÈURBLÎKUMAÈURINN
 /FURHUNDURINN
 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR  E
 &ÅFÅ
 $ODDI LITLI OG %YRNASTËR
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .EIGHBOURS
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 "ÒBBARNIR 
 ¥ SJÎUNDA HIMNI MEÈ (EMMA
'UNN ¥SLENSKUR SKEMMTIÖ¹TTUR Å UMSJËN
(EMMA 'UNN SEM SENDUR ER ÒT Å
BEINNI ÒTSENDINGU FR¹ MIÈBORGINNI ÎLL
FIMMTUDAGSKVÎLD Å VETUR N¹NAR TILTEKIÈ FR¹
SKEMMTISTAÈNUM .!3! VIÈ !USTURVÎLL
 "IG ,OVE  -ARGFÎLD
¹ST !ÈALHLUTVERK "ILL 0AXTON *EANNE
4RIPPLEHORN #HLOE 3EVIGNY "ÎNNUÈ BÎRN
UM
 %NTOURAGE  6IÈHENGI
"ÎNNUÈ BÎRNUM
 !RRESTED $EVELOPMENT 4ËMIR
ASNAR ®NNUR SERÅA EINS UMTALAÈASTA OG
FRUMLEGASTA GAMANÖ¹TTAR SÅÈARI ¹RA
 'REYS !NATOMY  ,¾KNALÅF
 4HOUGHTCRIMES (UGSANAGL¾PIR
3PENNUMYND EFTIR "RECK %ISNER HINN
SAMA OG GERÈI ¾VINTÕRAMYNDINA 3AHARA
UM UNGA KONU SEM BÕR YFIR SÁRKENNILEGRI
N¹ÈARGIFT !ÈALHLUTVERK .AVI 2AWAT *OE
&LANIGAN *OCELYN 3EAGRAVE
 3HIELD  3ÁRSVEITIN
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 3ALSA ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM
 4EMPO 3PENNUMYND MEÈ RËMAN
TÅSKU ÅVAFI !ÈALHLUTVERK -ELANIE 'RIFFITH
2ACHAEL ,EIGH #OOK (UGH $ANCY
,EIKSTJËRI %RIC 3TYLES 
 !RRESTED $EVELOPMENT
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

  TIL SJÎ E
 2ACHAEL 2AY E
 ,OVE )NC E
 "EVERLY (ILLS  "ANDARÅSK
UNGLINGASERÅA
 2ACHAEL 2AY 3PJALLÖ¹TTUR ÖAR SEM
2ACHEAL 2AY F¾R TIL SÅN GËÈA GESTI SEM
R¾ÈA HJARTANS M¹L 2ACHAEL SÕNIR HVERNIG
BJARGA M¹ MISLUKKUÈUM MATARBOÈUM
HVERNIG H¾GT ER AÈ FLIKKA UPP ¹ GALLABUXUR
OG KYNNIR ¹HALD SEM ALLIR ¾TTU AÈ EIGA
  TIL SJÎ 'UÈRÒN 'UNNARSDËTTIR OG
&ELIX "ERGSSON ERU Å BEINNI ÒTSENDINGU ALLA
VIRKA DAGA OG TAKA ¹ MËTI GËÈUM GESTUM Å
MYNDVERI 3KJ¹S%INS
 -ELROSE 0LACE "ANDARÅSK Ö¹TTARÎÈ
UM ÅBÒANA Å -ELROSE 0LACE
 'AME TÅVÅ 3VERRIR "ERGMANN OG
«LAFUR ¶ËR *ËELSSON FJALLA UM ALLT ÖAÈ NÕJ
ASTA Å T¾KNI TÎLVUM OG TÎLVULEIKJUM
 4HE /FFICE "ANDARÅSK GAMANSERÅA
SEM NÕVERIÈ HLAUT %MMY VERÈLAUNIN SEM
BESTA GAMANSERÅAN -ICHAEL HELDUR FUNDI
MEÈ ÎLLUM UNDIRMÎNNUM SÅNUM TIL AÈ
R¾ÈA FRAMMISTÎÈU ÖEIRRA Å VINNUNNI
 'EGNDREPA .Õ ÅSLENSK Ö¹TTARÎÈ
ÖAR SEM  EINSTAKLINGAR BERJAST TIL SÅÈASTA
MANNS VOPNAÈIR VATNSBYSSUM OG BLÎÈRUM
3¹ SEM STENDUR EINN EFTIR VINNUR H¹LFA MILLJ
ËN KRËNA ,EIKNUM ER STJËRNAÈ AF (R 8 OG
GENGUR ÒT ¹ AÈ KEPPANDI F¾R MÎPPU MEÈ
MYND OG GRUNNUPPLÕSINGUM UM ÖANN
SEM HANN ¹ AÈ bGEGNDREPAn 6IÈKOMANDI
VERÈUR SVO AÈ AFLA SÁR UPPLÕSINGA UM LÅFS
VENJUR SKOTMARKSINS TIL ÖESS AÈ FINNA RÁTTAN
STAÈ OG STUND
 4HE +ING OF 1UEENS
 3IGTIÈ
 #3) -IAMI
 *AY ,ENO 3PJALLÖ¹TTUR ¹ LÁTTUM
NËTUM
 !MERICAlS .EXT 4OP -ODEL 6) E
"ANDARÅSK RAUNVERULEIKASERÅA
  7ORLD 0OOL -ASTERS E
3EXT¹N BESTU BILLJARÈMEISTARAR HEIMS TËKU
Ö¹TT Å SKEMMTILEGU MËTI SEM FRAM FËR Å
(OLLANDI SL SUMAR
 "EVERLY (ILLS  E
 -ELROSE 0LACE E
 «STÎÈVANDI TËNLIST
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 (ANDBOLTAKVÎLD
%NDURSÕNDUR Ö¹TTUR FR¹ MIÈVIKUDAGSKVÎLDI
 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR 
%NDURSÕNDUR Ö¹TTUR FR¹ SUNNUDEGI
 ,ÅNA 
4EIKNIMYND FYRIR YNGSTU BÎRNIN
 !È EIGNAST NÕJA FJÎLSKYLDU
"ARNAMYND FR¹ "ELGÅU
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 -ARTIN L¾KNIR  $OC -ARTIN
)) "RESKUR GAMANMYNDAFLOKKUR UM L¾KN
INN -ARTIN %LLINGHAM SEM BÕR OG STARFAR
Å SM¹B¾ ¹ #ORNWALLSKAGA OG ÖYKIR MEÈ
AFBRIGÈUM ËH¹TTVÅS OG HRANALEGUR -EÈAL
LEIKENDA ERU -ARTIN #LUNES #AROLINE
#ATZ 3TEPHANIE #OLE ,UCY 0UNCH OG )AN
-C.EICE ¶¾TTIRNIR HLUTU BRESKU GAMAN
Ö¹TTAVERÈLAUNIN "RITISH #OMEDY !WARDS
 ,AUNR¹È  !LIAS 6 "ANDARÅSK
SPENNUÖ¹TTARÎÈ *ENNIFER 'ARNER ER Å
AÈALHLUTVERKINU OG LEIKUR 3YDNEY "RISTOW
H¹SKËLASTÒLKU SEM HEFUR VERIÈ VALIN OG
ÖJ¹LFUÈ TIL NJËSNASTARFA ¹ VEGUM LEYNIÖJËN
USTUNNAR !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ
H¾FI BARNA
 4ÅUFRÁTTIR
 3OPRANO FJÎLSKYLDAN 4HE
3OPRANOS 6) -YNDAFLOKKUR UM MAFÅËS
ANN 4ONY 3OPRANO OG FJÎLSKYLDU HANS
!ÈALHLUTVERK LEIKA *AMES 'ANDOLFINI %DIE
&ALCO *AMIE ,YNN 3IEGLER 3TEVE 6AN :ANDT
-ICHAEL )MPERIOLI $OMINIC #HIANESE
3TEVE "USCEMI OG ,ORRAINE "RACCO !TRIÈI Å
Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA
 !ÈÖRENGDAR EIGINKONUR 
$ESPERATE (OUSEWIVES )) E
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK
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 )NSIDER E
 &RÁTTIR .&3
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD *ERRY 'EORGE %LAINE OG
+RAMER HALDA UPPTEKNUM H¾TTI Å EINUM
VINS¾LASTA GAMANÖ¾TTI ALLRA TÅMA
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 4HE 7AR AT (OME
 (ELLS +ITCHEN 3JËNVARPSKOKKURINN
'ORDON 2AMSEY ER KOMINN AFTUR MEÈ AÈRA
SERÅUNA AF (ELLS +ITCHEN
 #HAPPELLES 3HOW
 8 &ILES 2¹ÈG¹TUR 3IRKUS SÕNIR 8
&ILES FR¹ BYRJUN %INHVERJIR MEST SPENNANDI
Ö¾TTIR SEM GERÈIR HAFA VERIÈ ERU KOMNIR
AFTUR Å SJËNVARPIÈ -ULDER OG 3CULLY RANN
SAKA DULARFULL M¹L SEM EINFALDLEGA ERU EKKI
AF ÖESSUM HEIMI
 )NSIDER ¥ HEIMI FR¾GA FËLKSINS ERU
GËÈ SAMBÎND ALLT SEM SKIPTIR M¹LI /G
ÖAR ER ENGINN MEÈ BETRI SAMBÎND EN 4HE
)NSIDER ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FARA STJËRNEND
URNIR MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING STJARNANNA
ÖAR SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKAVIÈTÎL
NÕJUSTU UPPLÕSINGARNAR OG SANNLEIKANN
¹ BAKVIÈ HEITASTA SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD
¶ESSIR SKEMMTILEGU Ö¾TTIR KOMA FR¹ SÎMU
FRAMLEIÈENDUM OG %NTERTAINMENT 4ONIGHT
,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM
 6ANISHED E 6ANISHED *EFFREY
#OLLINS ER ÖINGMAÈUR ¹ HRAÈRI UPPLEIÈ
(ANN ER GIFTUR HINNI UNGU OG FALLEGU 3ÎRU
SEM SINNIR GËÈGERÈARM¹LUM AF MIKLUM
HUG %N ÖEGAR ÖAU HJËN FARA Å VEISLU TIL
HEIÈURS 3ÎRU GERAST ATBURÈIR SEM ENG
INN GAT SÁÈ FYRIR 3ARA HVERFUR SPORLAUST
(EFST Ö¹ MIKIÈ KAPPHLAUP Å AÈ FINNA
3ÎRU ÖAR SEM ALLIR ERU GRUNAÈIR ALLIR ERU
AÈ FELA EITTHVAÈ OG ENGINN ER ÎRUGGUR
(ÎRKUSPENNANDI Ö¾TTIR Å ANDA 
 'HOST 7HISPERER E
 3EINFELD E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
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!ÈALGESTIR Ö¹TTARINS ERU LISTR¾NUSTU HJËN
¥SLANDS (ELENA *ËNSDËTTIR DANSHÎFUNDUR
OG KVIKMYNDAGERÈARKONA OG ¶ORVALDUR
¶ORSTEINSSON MYNDLISTARMAÈUR RITHÎFUNDUR
OG LEIKRITASK¹LD (ELENA HEFUR SAMEINAÈ
DANS OG KVIKMYNDAGERÈ MEÈ ALDEILIS
FR¹B¾RUM ¹RANGRI OG HEFUR HLOTIÈ ËF¹ VERÈ
LAUNIN ¹ ERLENDUM DANS OG KVIKMYNDA
H¹TÅÈUM ¶ORVALDUR ¶ORSTEINSSON ER EITT
AFKASTAMESTA LEIKRITASK¹LD ÖJËÈARINNAR OG
HEFUR SKRIFAÈ B¾ÈI FYRIR SJËNVARP OG LEIKHÒS 4ËNLISTIN MUN ENNFREMUR LEIKA
STËRT HLUTVERK Å Ö¾TTI KVÎLDSINS "RÅET 3UNNA MUN SYNGJA LAG AF NÕÒTKOMINNI
FYRSTU SËLËPLÎTU SINNI
*ËHANN (ELGASON ER EINN AF OKKAR AFKASTAMESTU OG D¹ÈUSTU D¾GURLAGA
HÎFUNDUM (ANN GEFUR ¹ N¾STU DÎGUM ÒT NÕJA PLÎTU ÖAR SEM HANN FLYTUR
MÎRG AF SÅNUM ÖEKKTUSTU LÎGUM
3ÅÈAST EN EKKI SÅST MUNU ÖEIR PERLUVINIR %YJËLFUR +RISTJ¹NSSON OG 3TEF¹N
(ILMARSSON FLYTJA LAGIÈ ¹STS¾LA 'ËÈA FERÈ

 53 0'! Å N¾RMYND
 %NSKU MÎRKIN &ARIÈ YFIR ALLT ÖAÈ
HELSTA SEM GERÈIST Å LIÈINNI UMFERÈ Å ENSKU
 DEILDINNI Å KNATTSPYRNU -ÎRG FÁLAGANNA
Å ÖESSARI DEILD ERU MEÈ ÅSLENSKA LEIKMENN
¹ SÅNUM SN¾RUM OG ÖVÅ K¾RKOMIÈ AÈ F¹
T¾KIF¾RI TIL ÖESS AÈ FYLGJAST MEÈ TILÖRIFUM
ÖEIRRA Å HVERRI EINUSTU UMFERÈ
 0RO BULL RIDING +ANSAS #ITY -/
#ABELAS #LASSIC 0RO BULL RIDING ER EIN
VINS¾LASTA ÅÖRËTTIN Å "ANDARÅKJUNUM UM
ÖESSAR MUNDIR -ENN KEPPAST UM AÈ
HALDA SÁR ¹ NAUTI EINS LENGI OG ÖEIR GETA
AÈ H¾TTI KÒREKA ¶ARNA ERU ATVINNUMENN
¹ FERÈINNI SEM N¹È HAFA MIKILLI F¾RNI Å ÖVÅ
AÈ HALDA SÁR ¹ BAKI VIÈ V¾GAST SAGT ERFIÈAR
AÈST¾ÈUR
 6EITT MEÈ VINUM
 3KËLAHREYSTI 
 +& .ÎRD  ,OGI «LAFSSON
ÖJ¹LFARI NÎRDANNA GRÅPUR NÒ TIL ÖESS R¹ÈS AÈ
SENDA NÎRDANA Å SVEIT
 7ORLDS 3TRONGEST -AN 3TERKASTI
MAÈUR HEIMS 6IÈ HÎLDUM ¹FRAM AÈ RIFJA
UPP MËTIN 3TERKASTI MAÈUR HEIMS ¥ KVÎLD
VERÈUR SÕNT FR¹ KEPPNINNI  *ËN 0¹LL
HEITINN 3IGMARSSON VAR AÈ VANDA M¾TTUR
TIL LEIKS EN ÅSLENSKI VÅKINGURINN STEFNDI AÈ
SÅNUM ÖRIÈJA TITLI RANGUR HANS ¹ NÅUNDA
¹RATUGNUM VAR STËRKOSTLEGUR EN *ËN 0¹LL
VAR ÎLLUM HARMDAUÈI Å ¹RSBYRJUN 
+APPINN N¹ÈI AÈEINS  ¹RA ALDRI EN
HAFÈI ¹ F¹UM ¹RUM UNNIÈ HUG OG HJÎRTU
ÖJËÈARINNAR *ËN 0¹LL VANN MARGA SIGRA ¹
GL¾SILEGUM FERLI ENDA LAGÈI HANN HART AÈ
SÁR VIÈ ¾FINGAR OG KEPPNI OG VAR ÎÈRUM TIL
EFTIRBREYTNI
 !MERÅSKI FËTBOLTINN .&, 'AMEDAY
 5PPHITUN FYRIR LEIKI HELGARINNAR Å
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SJËNVARPSÅÖRËTTIN Å "ANDARÅKJUNUM
 +" BANKA MËTARÎÈIN Å GOLFI 
+" BANKA MËTARÎÈIN  !LLT ÖAÈ
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3ÕN SÕNIR Å KVÎLD ELLEFTA Ö¹TTINN AF
FIMMT¹N AF +& .ÎRD ¥ Ö¾TTINUM
Å KVÎLD SEM HEITIR b3VEITANÎRD
ARm HEFUR ,OGI ÖJ¹LFARI NÎRDANNA
FENGIÈ ALVEG NËG AF
STJÎRNUST¾LUNUM
Å STR¹KUNUM OG
BL¾S TIL LEIKS
VIÈ (RAUNA
MENNINA .Ò
ER ÖAÈ BARA
SPURNING HVER
VINNUR LEIKINN
%INSTAKLEGA
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OG
FYNDINN
Ö¹TTUR
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Stórhuga í fasteignaviðskiptum fyrir vestan
Mugison og pabbi hans Muggi,
sem eiga útgáfufyrirtækið Mugiboogie, hafa skrifað bréf til bæjar.'¨ &92)2 6%34!.

¶AU 2ÒNA OG
-UGISON UNA SÁR
VEL FYRIR VESTAN
Å NÕJU HÒSI ¹
¥SAFIRÈI

... fá Gunnlaugur Jónsson og
félagar hans úr slökkviliðinu
fyrir stórglæsilegt dagatal sem
mun bæði fjármagna ferð þeirra
til Ástralíu og gleðja augu
kvenna landsins.
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,2¡44  F¹LMA    BESTI ¹RANG
UR  ST¾KKAÈI  GUÈ  VIÈBURÈUR 
TRÁ  SJË  LÅÈA VEL  H¾TTA  TVEIR
EINS  M¹LMHÒÈA
,«¨2¡44  KVEINA  KRINGUM  INN
TAK  ËHREINKA  ANDV¾GI  ÖYRPING
 SVELG  POTTRÁTTUR  ASKA 
ËNEFNDUR
,!53.
,«¨2¡44  EMJA  UM  MERKING
 ATA  MËTV¾GI  KVÅ  IÈU 
RAGÒ  SËT  NN
,2¡44  FUMA  MM  MET  JËK
 RA  ATVIK  VÅÈIR  S¾  UNA
 ËGN  GG  TINA

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

 «LAFUR ¶ËR (AUKSSON
 (ANN L¹ NAKINN OG MEÈVITUNDAR
LAUS Å ÖRJ¹ TÅMA ¹ GËLFINU
 $ANIEL /RTEGA

PAKKAFERÐIR

VIÐ ALLRA HÆFI

Sheraton Real de Faula
Valfrjálst

Verð frá 59.180 kr.

Tottenham–Wigan
24.–27. nóv.

58.900 kr.

Berlín í jólaundirbúningi
24.–27. nóv.

51.900 kr.

George Michael
27.–29. nóv.

69.900 kr.

George Michael er í mikilli tónleikaferð um
þessar mundir og í lok nóvember verður hann
í London. Michael mun spila öll sín
vinsælustu lög á tónleikunum – og er af nógu
að taka! Innifalið: Innifalið: Flug með sköttum,
hótel í 2 nætur og miði á tónleikana.

Aðventuferð til Trier
8.–11. des.

59.900 kr.

Chelsea–Arsenal
9.–11. des.

69.900 kr.

Arsenal–Portsmouth
15.–17. des.

59.900 kr.

Óli Palli og The Pogues
16.–18. des.

59.180 kr.

Arsenal–Man. City
30.–31. jan.

54.900 kr.

Hvernig væri nú að skella sér á leik Arsenal
og Manchester City á Emirates Stadium,
flottasta leikvelli í Englandi og sjá auðvitað
flottan fótboltaleik í leiðinni. Innifalið: Flug
með sköttum, hótel í eina nótt með
morgunverði og miði á leikinn.

Liverpool–Everton
2.–4. feb.

84.900 kr.

Öll verð miðast við að tveir séu saman í herbergi.
Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

yfirvalda á Ísafirði þar sem þeir
lýsa yfir vilja sínum til að kaupa
gömlu slökkviliðsstöðina í Hnífsdal og leggja hana undir upptökuver. Á vef bb.is er sagt frá
því að bæjarráð hafi tekið vel í
hugmyndina og leggi til við bæjarstjórn að húseignin verði seld.
Tónlistarmaðurinn er nú alfluttur
til Ísafjarðar og keypti Amsterdam-húsið nýverið á tæpar sjö
milljónir. Það er 66 fermetrar, á
þremur hæðum og segir Mugison að lofthæðin bendi til þess
að það hafi verið hannað fyrir
hobbita. „Þetta var víst mikið
gleðihús, byggt fyrir aldamótin
nítján hundruð og karlarnir
hérna sem komnir eru yfir sextugt segjast allir hafa verið með

pela á lofti þarna inni. Hringdu
víst stundum heim og sögðust
vera í Amsterdam,“ segir Mugison, hæstánægður yfir því að
vera loksins kominn vestur.
Tónlistarmaðurinn upplýsir jafnframt að hann hafi náð að greiða
niður eldgamlan yfirdrátt sem
legið hafi á honum eins og mara
undanfarin ár og hann fór í kjölfarið á bókhaldsnámskeið til að
læra að fara með peninga, eitthvað sem honum fannst orðið
löngu tímabært eftir að hafa rétt
komist hjá því að mæta fyrir
skuldadóm í þrígang. „Ég er einn
af þeim sem hefur aldrei tekist
að skila myndbandsspólum á
réttum tíma,“ segir tónlistarmaðurinn og hlær.
FGG
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,EIDDIST KAFFIHÒSAHANGS
OG FËR AÈ SPILA POOL
Sandra Birgisdóttir heldur til Cork
á Írlandi á morgun til að taka þátt í
heimsmeistaramóti í pool, WPA
World Blackball Pool Championships, fyrst Íslendinga. „Það hafa
einhverjir strákar keppt í nine-ball
og snóker áður, en það er allt annað.
Ég keppi í „blackball“, sem er pool
með aðeins öðruvísi reglum. Sem ég
þarf einmitt að fara að kynna mér
almennilega,“ sagði Sandra, en hún
hefur stundað íþróttina síðastliðin
sex ár. „Ég fór eiginlega að spila
pool af því að ég var orðin leið á að
sitja á kaffihúsum og hanga í heimsóknum. Ég fór oft ein á Players á
kvöldin og tók nokkra leiki. Svo fór
ég að taka þátt í mótum á hinum og
þessum pöbbum og var farin að
vinna áður en ég vissi af,“ sagði
Sandra. Þetta er þó í fyrsta skipti
sem Sandra keppir á móti sem haldið er á vegum billjardsamtaka. „Það
er ekki slæmt að byrja á heimsmeistaramóti,“ sagði Sandra kát.
Þátttaka Söndru í mótinu var
varla að yfirlögðu ráði. „Ég sendi
fyrirspurn á netinu varðandi mót á
Englandi. Ég sagði að mig langaði
að komast á mót úti og spurði hvað
ég þyrfti að gera til að vera gjaldgeng í slíkt. Ég var bara að meina
eitthvað lítið mót, en fyrirspurnin
var send áfram á heimsmeistaramótshaldarana. Þeir buðu mér að
koma sem „invited player“,“
útskýrði Sandra. „Þeir hafa leyfi til
að bjóða svona einum, tveimur
keppendum þannig. Ætli þeim finnist ekki bara flott að fá Íslending,“
sagði Sandra, en hún fær fyrir vikið
að hefja þátttöku í 32 manna úrslitum og þarf ekki að taka þátt í forkeppni. „Þær eru sextíu og fjórar
sem hefja leik á morgun. Ég byrja
hins vegar ekki fyrr en á mánudaginn, svo ég nota tímann bara til að
fylgjast með þeim,“ sagði Sandra
hress, en keppnin fer fram á fimm
stjörnu hóteli og mun því varla
væsa um hana yfir helgina.
Hún kveðst vera virkilega vel
stemmd fyrir keppnina. „Ég held
náttúrlega að ég komist langt, af því
að ég er alltaf svo jákvæð og von-

3!.$2! ")2')3$«44)2 %R FYRST ¥SLENDINGA TIL AÈ KEPPA ¹ HEIMSMEISTARAMËTI Å BLACK

BALL

góð. En ég hef ekkert grennslast
fyrir um hinar konurnar. Þær gætu
verið snillingar, en svo getur líka
verið að ég standi jafnfætis þeim.
En ég vonast til og ætla að komast í
úrslitin. Ég var einmitt beðin um
taka með mér tvo þjóðfána, einn til
að hengja upp og annan til að hafa á

&2¡44!",!¨)¨"2).+

öxlunum fyrir úrslitin, ef ég skyldi
komast í þau. Ég fer samt ekkert að
gráta ef ég dett snemma út, þetta er
fyrst og fremst reynsla og ævintýri,“ sagði Sandra. Sky sport mun
senda út frá keppninni og gætu
áhugasamir því séð Söndru bregða
fyrir þar.
SUNNA FRETTABLADIDIS

&,54452 6%3452 -UGISON KEYPTI
!MSTERDAM HÒSIÈ SEM ER ¹ ÖREMUR
H¾ÈUM ÖR¹TT FYRIR AÈ VERA EKKI NEMA 
FERMETRAR
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-AGNI SGEIRSSON UNDIRBÕR NÒ AF
KRAFTI TËNLEIKA Å ,AUGARDALSHÎLLINNI
SEM HALDNIR VERÈA  NËVEMBER
¶AR MUN -AGNI STÅGA ¹ STOKK ¹SAMT
ÖEIM 4OBY 3TORM OG $ILÎNU EN
SJ¹LFT HÒSBANDIÈ MUN
SPILA UNDIR AUK HLJËM
SVEITAR -AGNA  MËTI
3ËL 3Ò SVEIT UNDIRBÕR
NÒ NÕJA HLJËMPLÎTU
SEM ¹ AÈ VERA HUGSUÈ
SEM "EST OF PLATA
ÖËTT ÖAR VERÈI
EINNIG AÈ FINNA
FJÎGUR NÕ LÎG OG
LJËST ER AÈ ÖEIR
FÁLAGAR ¾TLA AÈ
HAMRA J¹RNIÈ
¹ MEÈAN ÖAÈ
ER HEITT 3VO
VIRÈIST SEM
VINS¾LDIR
-AGNA MUNI
SEINT DVÅNA
ÖVÅ ÖEGAR ER
ORÈIÈ UPPSELT
Å STÒKU ¹ 2OCK
3TAR TËNLEIK
ANA
5NGUR ¥SLENDINGUR KOMST Å FEITT ¹
DÎGUNUM ÖEGAR HANN HEIMSËTTI
5NIVERSAL UPPTÎKUVERIÈ Å ,OS
!NGELES  VEFSÅÈUNNI BLOGCENTRAL
ISNWBORNSTARS GREINIR BLOGGARI AÈ
NAFNI b(EBBIm FR¹ ÖVÅ AÈ HANN HAFI
KOMIST Å SPJALLÖ¹TT *AY ,ENO SEM
ER EINN S¹ VINS¾LASTI Å HEIMINUM
¶EGAR SPJALLÖ¹TTAKËNGURINN KOM OG
SPJALLAÈI VIÈ GESTI STËÈST HINN UNGI
¥SLENDINGUR EKKI M¹TIÈ OG SPURÈI
HVORT ¥SLENDINGUR HEFÈI EINHVERN
TÅMANN VERIÈ Å Ö¾TTINUM HJ¹
HONUM ,ENO BR¹ST VIÈ MEÈ ÖVÅ AÈ
TOGA b(EBBAm UPP ¹ SVIÈ OG SPYRJA
HANN NOKKURRA SPURNINGA UM LANDIÈ
BL¹A EN b(EBBIm GREINIR SÅÈAN FR¹
ÖVÅ AÈ HANN HAFI VERIÈ EINN ÖEIRRA
SEM HAFI FENGIÈ AÈ TAKA Å HÎNDINA
¹ ,ENO ÖEGAR HANN GENGUR INN ¹
SVIÈIÈ Å SJËNVARPS
ÒTSENDINGUNNI
b!LLIR AÈ HORFA ¹
*AY ,ENO N¾STU
DAGA Ö¹ SJ¹IÈI
HEBBANN HRISTA LÒK
UNA ¹ *AY ,ENO m
SKRIFAR
HINN
L¹NSAMI
BLOGGARI
FGG

Ekki sama hvernig staðið er í veðurfréttum
Það er ekki auðvelt að vera veðurfréttamaður í sjónvarpi og Haraldur Ólafsson ætti að vita það
manna best. Á þriðjudagskvöldið
varð einhver smá tæknibilun
þegar Haraldur ætlaði að flytja
landsmönnum veðurspá næstu
daga eftir sjónvarpsfréttirnar á
RÚV. Sjónvarpskjáir landsmanna
urðu allir svartir en áhorfendur
heima í stofu gátu heyrt hvað fór
á milli Haraldar og tæknimannsins í sjónvarpssal. „Forsagan er
sú að tæknimaðurinn bauðst til
að elta mig með myndavélina ef
ég skyldi fara út í jaðarinn á
skerminum,“ útskýrir veðurfréttamaðurinn. „Ég afþakkaði
boðið pent enda vissi ég sem var
að Austfirðingar yrðu heldur

ókátir ef ég stæði fyrir framan
vindhraðamerkingar í þeirra
landshluta,“ segir hann og getur
ekki haft annað en gaman af.
Haraldur segir að þeir á veðurstofunni fái oft tölvupósta og
símhringingar frá fólki ef þeir
skyggi á veðramerkingar einhvers ákveðins landshluta. Mest
sé þó um það frá fólki á Austurlandi og Vesturlandi. „Maður
stendur eiginlega aldrei fyrir
Norðurlandi,“ segir Haraldur og
hlær.
Íslendingar eru mikil veðuráhugaþjóð og sumir halda því
fram að geðheilsa landans stjórnist að einhverju leyti af því
hvernig veðurfarið er. Haraldur
bendir hins vegar á að þótt fólkið

(!2!,$52 «,!&33/. 6ILDI EKKI STYGGJA !USTFIRÈINGA MEÈ ÖVÅ AÈ STANDA FYRIR FRAMAN

VINDHRAÈAMERKINGAR

á höfuðborgarsvæðinu sé mjög
áhugasamt um veðrið og láti
stundum heyra í sér fái þeir
flestar ábendingar frá fólkinu

úti á landi sem fylgist náið með
veðurspánni og þá sé eins gott að
standa rétt.
FGG

BUBBI

3 VIKUR Á TOPPNUM!

2xCD

DVD

2.499kr.

2.999kr.

Afmælistónleikar Bubba Morthens
ásamt Egó, GCD, MX-21, Utangarðsmönnum,
Das Kapital og Stríði og Friði á tveimur geislaplötum
og DVD fullum af frábæru aukaefni
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Trúboð í
Færeyjum
-!'.²3 töffari vinur minn bað

mig að lána sér biblíu. Þegar ég
lýsti undrun minni yfir þessari
ósk, sagði hann mér að hann og
félagarnir í „bandinu“ væru að
fara að stúdera Biblíuna því þeir
væru á leiðinni til Færeyja að
halda tónleika þar. Væri þörf fyrir
nútímalega vakningu á þeim bæ.
Eyjamenn ráfuðu þar um og hefðu
ekki hugmynd um hvað væri „in“
hjá ungu fólki, hvorki í tónlist eða
skoðunum. Og í málum samkynhneigðra væru þeir útúr kú. Svo
nú ætlaði bandið hans Magnúsar
að bregða sér yfir pollinn og boða
það nýjasta í þessum málum.

b%.

Biblían?“ Spurði ég. „Hvar
kemur hún inn í þetta framtak?“
„Við ætlum að boða trú á Jesú
Krist, allir listamenn íslensku
þjóðarinnar sem eitthvað er varið
í eru trúaðir: Bubbi, KK, Ellen. Jón
Gnarr og Ólafía Hrönn.“

b6)¨

erum að pæla í Biblíunni.
Þetta er „hot stöff“. Okkur datt
ekki í hug að það væru svona
margar grúví sögur þar. Við ætluðum að hlaupa yfir kafla eins og
þetta um hver „gat“ hvern. Við
botnuðum ekki alveg í hvaða gat
þetta var á milli manna. Þangað til
við sáum að þetta voru allt saman
kallar með gat á milli, eins og:
Arpaksad gat Sela og Sela gat
Eber.

!5¨6)4!¨

voru kvenréttindin á
svo lágu stigi hjá þeim þarna í
Mósebók að þeim fannst ekki taka
því að telja upp nöfn á stúlkubörnum sem komu þarna á milli, svo
þeir settu bara „gat“ þar sem þær
áttu að vera. Við sömdum lag um
það. Ætlum að kenna þeim í Færeyjum að virða konur, við erum
svo góð í því á Íslandi.
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0HË9RGDIRQH3DVVSRUWJHWDYLËVNLSWDYLQLU9RGDIRQHVSDUDËWLOGÁPLVÈ
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36/ sömdum við líka lag um Móse
þegar hann var smábarn og var
settur í körfu og látinn fljóta niður
á og dóttir Faraós og vinkonur
hennar voru allsberar að baða sig í
ánni og fundu hann, það var heppilegt að hann var svona pínulítill,
annars hefði orðið uppistand þarna
útí ánni – ég meina allar gellurnar
berrassaðar þarna í kringum
hann.“
hvað ætlið þið að boða í
málum samkynhneigðra, ætlið þið
að „afhomma“ þá í kristilegum
anda?“ spurði ég. „Nei“ sagði
Magnús. „Við erum búnir að kynna
okkur málið. Ég spurði Sigga móðurbróður hvað honum þætti um
þetta og hann sagði að hann væri
viss um að Guð elskaði sig þótt
hann væri hommi.“
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