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Sverrir Torfason
hefur keyrt
ingabíl milli
vöruflutnAkureyrar
og Reykjav
í öllum veðrum
íkur
síðastliðin
keyrir hann
26
myndskreyttan ár. Nú
MAN TGA.
480 hestafla

Sverri finnst
gjarnan í bílnum. gott að vera einn
og gistir
Þó er einn
Sverri þykir
ferðalangur
alltaf gott
sem
minn fær
stundum að að hafa með. „Sonur
trukkama
ður,“ segir fara með og er mikill
Sverrir brosandi.
Sonurinn
sem er níu
„Ég keyri
trukka og
ára veit mikið
fyrir Sandblást
vegakerfið.
sem meðal
um
ur og Málmhúð
um í mig
„Hann hringir
annars
og hefur
un
ana í Reykjavík framleiðir alla
stundþá reiknað
hvar ég er
nákvæmlega
staddur,“ segir
,“ segir Sverrir. ljósastaurmilli tvisvar
og starfið
Hann fer
til þrisvar
hefur breyst Sverrir. Veðurfar
að keyra MAN-inn
á
í viku og
Sverrir hefur
ið
mikið þessi
keyrt. „Í
ar. „Við spjöllum enda eru þeir finnst gott
hraði í samfélag
dag er munár sem
miklir félagoft
staklega þegar
inu og við
saman á
meiri
ófærð útaf
leiðinni, sérerum að fást
hálku, áður
Sverrir. Bíllinnn færðin er leiðinleg,
við
miklum snjó,“
var ófærð
“ segir
er skreyttur
Akureyri
öryggi á vegumsegir Sverrir. Hann útaf of
og
myndum
frá
segir að
athygli. „Þaðþeir félagar fá fyrir
sé ábótavan
staklega
vikið mikl
t og nefni
leiðina f á
þótti til
bíli
li
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Greiðslan ofmetin
um 3,5 milljarða
Lífeyrissjóður Reykjavíkurborgar vill að borgarstjórn endurskoði söluna á eignarhlutnum í Landsvirkjun. Alfreð Þorsteinsson segir erfitt að átta sig á hvernig
greiðslan var metin. Borgarstjóri telur álit lífeyrissjóðsins byggjast á misskilningi.
Stjórn Lífeyrissjóðs
starfsmanna Reykjavíkurborgar
(LSR) vill að samningnum sem var
gerður við íslenska ríkið um söluna á hlut borgarinnar í Landsvirkjun verði breytt.
Ástæðan er sú að greiðslan sem
Reykjavíkurborg fær fyrir hlutinn sé ofmetin um 3,5 milljarða.
Þetta kemur fram í áliti frá LSR
dagsettu 6. nóvember.
„Í álitinu eru leidd rök að því að
greiðslan sem Reykjavíkurborg
fær fyrir eignarhlutinn í Landsvirkjun sé innan við 23 milljarðar
en ekki um 27,“ segir Alfreð Þorsteinsson, stjórnarformaður LSR.
„Þetta mál var rætt á síðasta
stjórnarfundi. Síðan var framkvæmdastjóra sjóðsins falið að
senda frá sér athugasemdir. Við
viljum að samningnum verði
breytt, að hann verði gerður á
öðrum forsendum því ekki er
hægt að átta sig á því hvert raunverulegt mat á bréfunum er þegar
vextirnir eru breytilegir,“ segir
Alfreð.
Gagnrýni LSR er byggð á því
að íslenska ríkið greiðir fyrir eignarhlut borgarinnar í Landsvirkjun
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Í álitinu eru leidd rök
að því að greiðslan sem
Reykjavíkurborg fær fyrir eignarhlutinn í Landsvirkjun sé um 23
milljarðar en ekki um 27.
!,&2%¨ ¶/234%).33/.
34*«2.!2&/2-!¨52 ,32

með skuldabréfum sem bera
breytilega en ekki fasta vexti. Í
þessu felst að vextir bréfanna
geta breyst út frá breytum sem
eru óþekktar. Í áliti LSR kemur
fram að greiningaraðilar telji mun
meiri líkur á að vextir bréfanna
verði lægri en þrjú prósent eftir

fimm ár en að þeir verði yfir fjögur prósent. Í áliti LSR er nefnt
sem dæmi að ef vextir bréfanna
verða þrjú prósent eftir fimm ár
verður verðið á bréfunum tveimur milljörðum lægra en ef bréfin
hefðu haft fasta vexti.
Dagur B. Eggertsson, oddviti
Samfylkingarinnar í borgarstjórn.
segir að þessi niðurstaða, ásamt
öðrum atriðum sem hafa komið
upp á yfirborðið í þessu máli, sýni
að það þjóni hagsmunum Reykjavíkurborgar að sest verði aftur
við samningaborðið. „Samningurinn um sölu á eignarhlut borgarinnar í Landsvirkjun hefur enn
ekki verið samþykktur í borgarráði og borgarstjórn,“ segir
Dagur.
Í athugasemdum Vilhjálms Þ.
Vilhjálmssonar borgarstjóra við
álit LSR, sem lagðar verða fram á
fundi borgarráðs í dag, kemur
fram að álitið sé byggt á miklum
misskilningi. Ástæðan er sú að
samkvæmt reglugerðarbreytingu
frá 9. nóvember geti vextir skuldabréfanna ekki farið niður fyrir 3,5
prósent og því eigi fullyrðing LSR
um afföll á þeim ekki við.
IFV

(VALVEIÈAR Å ATVINNUSKYNI

Meirihluti með
hvalveiðunum
3+/¨!.!+®..5. Tæplega 70 pró-

sent töldu rétt að hefja hvalveiðar
í atvinnuskyni nú, samkvæmt
nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Einungis 30,6 prósent segjast
því andvíg.
Enginn munur er á afstöðu
kynjanna til þess hvort rétt hafi
verið að hefja hvalveiðar í atvinnuskyni, en íbúar landsbyggðarinnar
eru mun líklegri til að telja það
hafi verið rétt ákvörðun en íbúar á
höfuðborgarsvæðinu.
SS SJ¹ SÅÈU 
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'JALDEYRISFORÈI ¥SLANDS AUKINN

Burðardýrið var aðeins 18 ára

Stærsta lántaka
Íslandssögunnar

$«-3-, Þingfest hefur verið í

Atli, er jólaundirbúningurinn
að drepa sjálf jólin?
b¶AÈ HELD ÁGm
!TLI 4ÕR GISSON HEFUR SAGT JËLAUNDIRBÒN
INGNUM STRÅÈ ¹ HENDUR (ANN HELDUR ÒTI
HEIMASÅÈU ÖAR SEM NÎFN ÖEIRRA FYRIRT¾KJA
SEM FLÕTA SÁR Å ÎLLU ÖVÅ SEM TENGIST JËLUN
UM ERU BIRT

%LDSVOÈINN Å &ERJUBAKKA

Konan er látin
Konan sem var flutt mikið
slösuð á sjúkrahús eftir
eldsvoðann á
Ferjubakka
12 á þriðjudagskvöld er
látin. Hún hét
Anna Hauksdóttir og var
58 ára gömul.
Eiginmaður
Önnu, sem
brenndist illa
!..!
í eldsvoðan(!5+3$«44)2
um, liggur
enn þungt haldinn á sjúkrahúsi. Anna var sjúkraliði að
mennt.

3J¹LFST¾ÈISFLOKKUR Å .6 KJÎRD¾MI

Raðað á lista
34*«2.-, Kjörnefnd Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi
kemur saman í dag til að ákveða
röð frambjóðenda fyrir alþingiskosningar næsta vor.
Sturla Böðvarsson, Einar K.
Guðfinnsson og Einar Oddur Kristjánsson sækjast allir eftir endurkjöri. Sjálfstæðismenn á Akranesi
vilja fá sinn fulltrúa í fjórða sætið
og varð Bergþór Ólason hlutskarpastur í könnun meðal fulltrúaráðsliða. Herdís Þórðardóttir tilkynnti
laugardaginn 28. október að hún
gæfi kost á sér. Samkvæmt
auglýsingu kjörnefndar átti að
tilkynna framboð „fyrir laugardaginn 28. október“, eins og þar segir.
Ásbjörn Óttarsson, formaður
kjörnefndar, segist enn vera að fá
tilkynningar um framboð og engin
tímamörk hafi verið sett.
BG

.44²25&2¨)34/&.5.
«SKAR EFTIR RANNSËKN
.¹TTÒRUFR¾ÈISTOFNUN ¥SLANDS ¾TLAR AÈ
ËSKA EFTIR OPINBERRI RANNSËKN ¹ HVARFI
RANNSËKNARGAGNA OG N¹TTÒRUGRIPA
Å EIGU RÅKISINS ÒR FRYSTIGEYMSLU SEM
STOFNUNIN HAFÈI ¹ LEIGU

Héraðsdómi Reykjavíkur mál
fimm einstaklinga, þrigga karlmanna og tveggja kvenna, vegna
tilraunar þeirra til stórfellds
smygls á kókaíni hingað til
lands.
Málið kom upp þegar átján ára
stúlka var tekin á Keflavíkurflugvelli 9. ágúst með tæp tvö
kíló af kókaíni. Með henni í för
var maður á þrítugsaldri og voru
þau að koma frá Spáni um London. Hann var einnig handtekinn.
Við rannsókn vatt málið fljótlega upp á sig og var þrennt til
viðbótar, kona og tveir karlmenn,
handtekin. Í ljós kom að 18 ára

stúlka var burðardýr, en hin fjögur komu að meira eða minna leyti
að skipulagningu smyglsins. Eitt
þeirra hafði farið út til Spánar í
lok júlí, að beiðni óþekkts vitorðsmanns og móttekið fíkniefnin. 5. ágúst afhenti hann svo burðardýrinu og samfylgdarmanni
kókaínið á Benidorm, þaðan sem
því skyldi komið hingað til lands.
Efnið var falið í ferðatösku sem
unga stúlkan ætlaði að taka með
sér inn í landið.
Auk þessa er einn karlmannanna ákærður fyrir að hafa
geymt í íbúð sinni nokkuð af hassi
og tóbaksblönduðu kannabisefni.
JSS

%&.!(!'3-, Ríkissjóður ætlar að

+«+!¥. 4¾PLEGA TVÎ KÅLË AF KËKAÅNI ¹TTU
AÈ FARA Å DREIFINGU OG SÎLU HÁR ¹ LANDI
EN VORU STÎÈVUÈ ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI

Bæjaryfirvöld kærð
fyrir að hunsa íbúa
Bæjarstjórinn á Seltjarnarnesi segir kæru Gróttu á hendur bænum geta komið
íþróttafélaginu mjög illa. Grótta vill að nýsamþykkt deiliskipulag verði fellt úr
gildi því það sé ekki í samræmi við skilyrði bindandi íbúakosningar.
3%,4*!2.!2.%3 „Það sjá allir hversu

fráleit staða það er að aðalstjórn
íþróttafélags bæjarins standi í
málaferlum við bæjaryfirvöld
sem í gegnum tíðina hafa gert sitt
til að styðja við bakið á félaginu,“
segir Jómundur Guðmarsson,
bæjarstjóri á Seltjarnarnesi.
Íþróttafélagið Grótta hefur
kært
Seltjarnarnesbæ
til
úrskurðarnefndar um skipulagsog byggingarmál og krafist þess
að nýtt deiliskipulag á Hrólfsskálamel verði fellt úr gildi. Í nýja
skipulaginu sé ekki gert ráð fyrir
eitt þúsund fermetra viðbyggingu
við íþróttamiðstöðina eins og samþykkt hafi verið í bindandi íbúakosningu á Seltjarnarnesi.
„Auðvitað eru menn hjá bænum
ekkert sáttir við það og við ekki
heldur að þetta þurfi að fara svona
langt,“ segir Bjarni Torfi Álfþórsson, formaður Gróttu. „En það
hefur mikið gerst á síðustu dögum
sem gefur okkur ástæðu til að
ætla að við náum saman og að það
finnist einhver málamiðlun svo
allir geti unað glaðir við sitt.“
Bæjarstjórinn segist vongóður
um að málið leysist í sátt:
„Málarekstur fyrir úrskurðarnefndinni tekur afar langan tíma
og það þýðir bara að niðurstaða
myndi dragast á langinn. Ég hef
fundið fyrir vaxandi skilningi á
því sjónarmiði meðal þeirra sem
starfa að málefnum Gróttu að það
yrði hvorki bænum né íþróttafélaginu til hagsbóta.“
Jónmundur segir kæruna á
misskilningi byggða og í raun andstæða hagsmunum Gróttu. Í fyrirhuguðu
deiliskipulagi
fyrir
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taka stærsta lán Íslandssögunnar
á næstu vikum til að tryggja
hagkerfi landsins gegn áföllum.
Þetta kom fram í fréttum
Ríkissjónvarpsins í gær.
Þar sagði einnig að erlendir
fjölmiðlar segðu lántökuna
tilkomna vegna þess að Seðlabankinn byggist við efnahagskreppu.
Hagfræðingar telja að mikil
stækkun fjármálageirans hér á
landi síðustu ár krefjist þess að
gjaldeyrisforði Íslendinga verði
aukinn. Þeir segja sterka gjaldeyrisstöðu geta forðað hagkerfinu
frá miklum áföllum.
ÖSJ

(4¥¨ ¥ *%2²3!,%- ¶ÒSUNDIR MANNA
M¾TTU ¹ ÒTIFUND SAMKYNHNEIGÈRA
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(INSEGIN DAGUR Å *ERÒSALEM

Mættu harðri
andstöðu
*%2²3!,%- !0 Samkynhneigðir
Ísraelar héldu sinn hinsegin dag í
Jerúsalem í gær þrátt fyrir harða
andstöðu frá strangtrúuðum
gyðingum. Nærri fjögur þúsund
manns komu á útifund á íþróttavelli í útjaðri borgarinnar en ekki
þótti óhætt að hafa færri en þrjú
þúsund lögregluþjóna til taks á
staðnum að auki.
Upphaflega var meiningin að
efna til gleðigöngu í miðborg
Jerúsalem, en frá því var fallið
vegna fjölda hótana sem borist
höfðu. Á síðasta ári tókst vopnuðum öfgamanni að særa þrjá
fundargesti með hníf.
GB

*«.-5.$52 '5¨-!233/. "¾JARSTJËRINN ¹ 3ELTJARNARNESI SEGIR LANGDREGINN
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VÎLD S¹TT VIÈ AÈ DEILA ÖEIRRA SÁ KOMIN TIL
ÒRSKURÈARNEFNDAR
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íþróttamiðstöðina sé gert ráð fyrir
nýjum íþróttamannvirkjum á
rúmlega tvö þúsund fermetrum.
Þetta rými sé þó eyrnamerkt

líkamsrækt,
stúkubyggingu,
barnasundlaug og fleiru en ekki
fimleikum eins og Grótta vildi
með eitt þúsund fermetrana.
„Þessir þúsund fermetrar sem
talað er um að vanti eru því augljóslega til staðar í fyrirhuguðu
deiliskipulagi íþróttamiðstöðvarinnar,“ segir bæjarstjórinn.
Að sögn Jónmundar á söluvirði
byggingarréttar á Hrólfsskálamel
að stórum hluta fjarmagna frekari
uppbyggingu á íþróttamannvirkjum bæjarins: „Því má segja að það
kæmi íþróttafélaginu mjög illa ef
þeim gengur vel með sína kæru
því þá er skipulagið í uppnámi og
þá verður erfitt fyrir okkur að
hafa peninga til þessara framkvæmda.“
GAR FRETTABLADIDIS

(ALLDËR 'UÈBJARNASON H¾TTUR

Visa skiptir um
mann í brúnni
6)¨3+)04!-, Halldór Guðbjarnason hefur látið af störfum sem
framkvæmdastjóri Visa Íslands.
Að sögn Þórólfs Jónssonar,
stjórnarmanns í fyrirtækinu, var
gert samkomulag milli Halldórs
og félagsins um að hann léti af
störfum og að nýr maður tæki
við.
Þórólfur segir málið ekki hafa
átt sér langan aðdraganda en
margt væri framundan hjá
félaginu og hafi því verið ákveðið
að nýr maður fylgdi þeim
verkefnum úr hlaði.
ÖSJ

.ÕJAR TÎLUR FR¹ HEILBRIGÈISR¹ÈHERRA ¥RAKS UM MANNFALL Å STRÅÈINU

-ANNFALL ËBREYTTRA BORGARA
KOMIÈ UPP Å HUNDRAÈ ÖÒSUND
¥2!+ Heilbrigðisráðherra Íraks, Ali Al-Shamari,
heldur því fram að mannfall óbreyttra borgara í
stríðinu í Írak sé á bilinu 100.000 til 150.000 manns.
Breska sjónvarpsstöðin BBC hafði þetta eftir AlShamari þar sem hann var á ferð í Vínarborg.
Hingað til hafa opinberar tölur bandarískra og
írakskra stjórnvalda verið mun lægri, yfirleitt hefur
verið talað um að eitthvað í kringum 50.000 borgarar
hafi látist. Þó var því haldið fram í breska læknablaðinu Lancet fyrir fáeinum vikum að allt að 650
þúsund Írakar hefðu týnt lífi af völdum stríðsátakanna.
Talan sem íraski heilbrigðisráðherrann nefnir er
að sögn íraskra embættismanna byggð á áætlunum
um fjölda líka sem borist hafa í líkhús og sjúkrahús í
Írak. Samkvæmt upplýsingum frá stærsta líkhúsinu
í Bagdad er þar tekið á móti um það bil 60 líkum á
hverjum einasta degi að meðaltali. Eru þá aðeins
taldir þeir sem látist hafa af völdum ofbeldis. Þarna

&*®,$!*!2¨!2&®2 5.$)2"²). 3J¹LFBOÈALIÈAR UNNU Å G¾R AÈ

ÖVÅ AÈ BÒA  LÅK UNDIR JARÈARFÎR Å HINNI HELGU BORG .AJAF
&2¡44!",!¨)¨!0

eru ekki talin með lík sem berast til annarra líkhúsa í
Bagdad eða annars staðar í Írak.
Alls hafa nærri 2.900 bandarískir hermenn fallið í
Írak frá því innrásin hófst í mars árið 2003. Í þessum
mánuði hafa rúmlega fimmtíu bandarískir hermenn
fallið.
GB
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Borvél, DWT
750W, högg, flýtipatróna
5245302

Verkfæri
á lægra verði

3.995
Hjólsög, DWT

Smergel, DWT
150W, 125 mm
5245290

1200W, 150 mm blað
5245289

1.998

1.995
Juðari, DWT
140W, 90mm
5245284

1.495

Slípirokkur, DWT
750W, 115mm
5245297

Stingsög, DWT
550W, framkast, stiglaus hraði
5245277

2.295
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,EIÈRÁTTING

Svör Marðar
Árnasonar
Svör þingmannsins Marðar
Árnasonar, sem býður sig fram í
4.-6. sæti í prófkjöri Samfylkingarinar í Reykjavík, við tíu
spurningum sem lagðar voru
fyrir frambjóðendur í fjögur
efstu sætin á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík í Fréttablaðinu
í gær, birtust ekki vegna mistaka
við vinnslu. Svör Helga Hjörvar
þingmanns birtust í dálki sem
eignaður var Merði. N

  S¾TI
-®2¨52
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6AR RÁTT AÈ
R¹ÈAST Å GERÈ
+¹RAHNJÒKAVIRKJ
UNAR
.EI .Ò ÖARF HINSVEGAR
AÈ HUGSA UM FRAMTÅÈINA OG SAFNA LIÈI UM
&AGRA ¥SLAND


 AÈ AUKA SAMSTARF EINKAAÈILA OG
HINS OPINBERA Å HEILBRIGÈISKERFINU
*¹ EN EKKI MEÈ EINKAV¾ÈINGU


 AÈ OPNA BËKHALD STJËRNM¹LA
FLOKKANA

*¹


 AÈ GERA FYRIRT¾KJUM ËHEIMILT AÈ
VEITA FÁ TIL STJËRM¹LAFLOKKA
*¹ !ÈALM¹LIÈ ER SAMT AÈ ALLT SÁ OPIÈ OG
AUGLJËST


'ERA STJËRNVÎLD NËG TIL AÈ SPORNA
GEGN FÅKNIEFNAVANDANUM
.EI ÖAR MEÈ TALINN ¹FENGISVANDANUM
EN HÁR ÖARF AÈ ATHUGA NÕJAR LEIÈIR


 AÈ BREYTA SKATTLAGNINGU ¹ FJ¹R
MAGNSTEKJUM
*¹ MEÈ VARÒÈ


¶URFA STJËRNVÎLD AÈ STANDA BETUR
AÈ M¹LEFNUM INNFLYTJENDA
*¹ SVO SANNARLEGA
  AÈ EINKAV¾ÈA ,ANDSVIRKJUN
*¹ KEMUR TIL GREINA EF ALMANNAEIGUR ERU
VARÈVEITTAR OG FYRIRT¾KINU SKIPT Å NOKKRA
PARTA


 AÈ BREYTA 2ÅKISÒTVARPINU Å OPIN
BERT HLUTAFÁLAG

.EI
 -YNDIR ÖÒ BEITA ÖÁR FYRIR
BREYTINGU ¹ LÎGUM UM EFTIRLAUN
ÖINGMANNA OG R¹ÈHERRA
*¹
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5M   OG  BEKKIR HAFA SKILAÈ INN TILKYNNINGU UM AÈ ÖEIR SÁU REYKLAUSIR

¥SLENSKUR DOKTORSNEMI

70 prósent bekkja reyklausir

Íslensk rannsókn
í Economist

&/26!2.)2 Um þrjúhundruð sjö-

undu og áttundu bekkir á landinu
hafa skilað inn tilkynningu um að
bekkirnir séu reyklausir en það er
Lýðheilsustöð sem heldur utan um
verkefnið. Markmið keppninnar
er að hvetja nemendur til að byrja
ekki að fikta við reykingar og jafnframt að hvetja þá sem byrjaðir
eru til að hætta.
Viðar Jensson, verkefnisstjóri
tóbaksvarna hjá Lýðheilsustöð,
segir að þátttakan hafi haldist
nokkuð jöfn í 70 prósentum undanfarin ár og gerir ráð fyrir svipaðri þátttöku í ár. „Undanfarin ár
hafa á milli 300-400 bekkir tekið
þátt í verkefninu árlega og allir

2%9+,!53 "%++52 -ÎRG HUNDRUÈ

KRAKKAR Å  OG  BEKK HAFA TEKIÈ Ö¹TT

bekkir sem skráðir eru til leiks fá
litla gjöf fyrir þátttökuna.

Þeir bekkir sem taka þátt í
verkefninu eiga einnig möguleika
á því að skila lokaverkefni en
þema þess á að tengjast tóbaksvörnum á einhvern hátt. Verkefnin verða til sýnis 31. maí næsta
vor í tengslum við dag án tóbaks
en skilafrestur verkefnanna rennur út 3. maí 2007.“
Dómnefnd mun fara yfir verkefnin og veitt verða verðlaun fyrir
1.-3. sætið í keppninni en fyrstu
verðlaun eru utanlandsferð fyrir
allan bekkinn.
Viðar segir að reyklausir bekkir geti enn skráð sig þó svo formlegri skráningu hafi lokið 10. nóvember.
HS

(!'&2¨) Í nýjasta hefti tímaritisins Economist er greint frá
rannsóknum parsins Jóns
Steinssonar og Emi Nakamura,
doktorsnema við Princeton, á
verðbreytingum á smásöluverði.
Niðurstaða Jóns og Emi er að
útsölur og sérstök tilboð hafi æ
meira vægi í verðbreytingum.
Fjöldi og stærð útsala hafi aukist
í Bandaríkjunum. „Við erum að
reikna út hversu lengi verðið á
dæmigerðri smásöluvöru er
óbreytt,“ segir Jón.
Verðbreyting á fatnaði sé í 90
prósentum tilvika vegna útsala en
verðbreytingar á eldsneyti séu
aldrei vegna útsala.
EÖA

Útlendingar óttast fordóma
Innflytjendur sem Fréttablaðið ræddi við eru flestir sammála um að lítið sé um fordóma á Íslandi en telja
að þeir muni fara að aukast. Finna þurfi lausnir fyrir innflytjendur sem koma til Íslands.
)..&,94*%.$!-, Innflytjendur á
Íslandi sem Fréttablaðið ræddi við
segjast flestir verða lítið varir við
fordóma en óttast þó að þeir muni
ágerast. Flestir viðmælenda vildu
ekki koma fram undir nafni eða
mynd. Í nýrri könnun Fréttablaðsins kemur fram að um 70 prósent
Íslendinga vilja takmarkanir á
dvalarleyfum útlendinga og tæpur
þriðjungur telur fjölda útlendinga
á Íslandi vera mikið vandamál.
Murat Özkan er frá Tyrklandi
og hefur verið búsettur á Íslandi í
rúman áratug og rekur Kaffi Kúltúra sem er í sama húsi og Alþjóðahúsið. Murat segir fordóma á
Íslandi hafa aukist mikið síðustu ár
og hafi margir sem til hans koma
svipaða reynslu. „Ég skil þetta
sjónarmið um að vilja ekki atvinnuleysi Íslendinga en málið er að
útlendingarnir eru að fara í störf
sem Íslendingar vilja ekki vinna.“
Ethel er tæplega þrítug kona
frá Póllandi sem Fréttablaðið tók
tali og hefur verið búsett á Íslandi í
fimm og hálft ár. Ethel segist afar
hrædd um að fordómar gagnvart
innflytjendum muni aukast í kjölfar umræðunnar núna. „Við sem
erum ekki í láglaunastörfum
munum kannski fara að eiga erfið-

ara með að finna vinnu. Kannski
fara vinnuveitendur að hugsa sem
svo að betra sé að ráða Íslending
heldur en útlending út af umræðunni sem er að skapast núna bara
út af flokki sem segir að loka eigi
landinu. Ég tel að þetta muni bitna
á okkur.“
Ethel telur að verið sé að bregðast of harkalega við aðstæðum á
vinnumarkaðnum í dag sem séu
tímabundnar. „Ef þú ert meðlimur
í EES og skrifar undir sáttmála um
að þú þurfir að opna vinnumarkað
fyrir erlendu vinnuafli þá er þetta
það sem gerist. Og þetta er það
sem á að gerast. Og það eru líka
Íslendingar sem fara til útlanda til
að vinna. Þetta á að fara í báðar
áttir. En af því að þetta er nýr
vinnumarkaður sem opnast í Evrópu núna streymir fólk náttúrulega
frekar hingað en á aðra staði um
sinn.“
Ethel segir mikilvægast núna
að finna lausnir í stað umræðu um
hvort loka eigi landinu eða ekki.
„Það vantar lausnir fyrir þá innflytjendur sem vilja setjast að á
Íslandi með fjölskyldu sína og eru
ekki hér bara til að vinna og senda
peninga heim.“
SDG FRETTABLADIDIS

5..)¨ 6)¨ 6%'!'%2¨ -URAT SAGÈIST HAFA FYLGST MEÈ ERLENDUM MÎNNUM VIÈ VEGA

VINNU FYRIR UTAN KAFFIHÒSIÈ SITT Å MARGA DAGA ¶EIR V¾RU M¾TTIR FYRIR NÅU ¹ MORGNANA
OG YNNU TIL ELLEFU ¹ KVÎLDIN
&2¡44!",!$)$2/3!
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+ATERINA *ARAD FR¹ (VÅTA 2ÒSSLANDI SEGIST FINNA MINNA FYRIR
FORDËMUM ¹ ¥SLANDI MIÈAÈ VIÈ ÎNNUR LÎND SEM HÒN HEFUR
KOMIÈ TIL b%N INN ¹ MILLI VERÈUR MAÈUR VAR VIÈ FORDËMA
4VEIMUR M¹NUÈUM EFTIR AÈ ÁG KOM HINGAÈ TIL LANDS VAR
MAÈUR SEM SKAMMAÈI MIG FYRIR AÈ TALA EKKI ÅSLENSKU %N
¥SLENDINGAR ERU YFIR HÎFUÈ RËLEGIR OG KURTEISIRm
+ATERINA SEGIST HAFA HEYRT AÈ SUMIR ¥SLENDINGAR HAFI
¹HYGGJUR YFIR AÈ VINNUMARKAÈUR SÁ OPINN OG AÈ ÒTLENDING
+!4%2).! *!2!$ AR SÁRSTAKLEGA 0ËLVERJAR KOMI HINGAÈ TIL AÈ VINNA b,AUN
¥SLENDINGANNA L¾KKI ÖVÅ ÒTLENDINGARNIR S¾TTI SIG VIÈ MIKLU L¾GRI LAUN ÖEGAR
ÖEIR BERI LAUNIN SAMAN VIÈ LAUN Å SÅNU LANDI %N ÁG HELD AÈ ÖETTA SÁ BARA
FYRST OG ÖVÅ TÅMABUNDIÈ VANDAM¹L SEM FËLK HEFUR ¹HYGGJUR YFIR ¶VÅ ÖË LAUN
SÁU H¾RRI HÁR Ö¹ ER VERÈLAG EINNIG H¾RRA ²TLENDINGAR ÖURFA AÈ HAFA EFNI ¹
SÅMUM BÅLUM OG ÅBÒÈUM ALVEG EINS OG ¥SLENDINGAR 3ÅÈAN FER HLUTI ÒTLENDING
ANNA AFTUR HEIM EÈA TIL ANNARRA RÅKJA ÖVÅ ÎLL %VRËPA ER ÖEIM OPINm

3TANISLAW +OWAL SEM REKUR PËLSKU BÒÈINA -INIMARKET Å
"REIÈHOLTI Å FÁLAGI VIÈ 0IOTR *AKUBEK SEGIST PERSËNULEGA EKKI
FINNA FYRIR FORDËMUM NEMA Å EINSTAKA TILFELLUM OG Ö¹ MJÎG
LÅTIÈ (ANN VERÈI HELDUR EKKI VAR VIÈ AÈ VIÈSKIPTAVINIR SÅNIR
TALI UM AÈ MIKIÈ SÁ UM FORDËMA „¥SLENDINGAR ERU YFIRLEITT
EKKI RASISTAR OG FLESTIR TAKA ÒTLENDINGUM VEL %N MEÈ FJÎLGUN
ÒTLENDINGA AUKAST FORDËMARNIR ÖAÈ GERIST ALLS STAÈAR“
3TANISLAW HEFUR VERIÈ ¹ ¥SLANDI Å SEX OG H¹LFT ¹R
3TANISLAW SEGIST ÖË HAFA ¹HYGGJUR AF ÖVÅ AÈ ÖEGAR F¹IR
34!.)3,!7
+/7!,
EINSTAKLINGAR KOMI SL¾MU ORÈI ¹ 0ËLVERJA OG TEKUR NÕLEGT
ATVIK ¹ 6IKTOR SEM D¾MI ¶AR GEKK HËPUR MANNA Å SKROKK
¹ MANNI OG KOM FRAM Å FJÎLMIÈLUM AÈ NOKKRIR ¹R¹SARMANNANNA V¾RU FR¹
0ËLLANDI „¶AÈ ÖARF AÈ FYLGJAST BETUR MEÈ ÖVÅ HVERJIR ÖAÈ ERU SEM KOMA INN Å
LANDIÈ MEÈ ÖVÅ AÈ SKOÈA SAKASKR¹ ÖEIRRA /G EF FËLK SEM KEMUR HINGAÈ BRÕTUR
AF SÁR Ö¹ ¹ EKKI AÈ D¾MA ÖAÈ HÁR HELDUR SENDA ÖAÈ ÒR LANDI“

BÍLL DAGSINS

SUBARU LEGACY WAGON
Nýskr. 06.04 - Sjálfsskiptur - Ekinn 37 þús. km. - Allt að 100% lán.
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Verð

NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.
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&ÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA FAGNAR NIÈURSTÎÈU SKOÈANAKÎNNUNAR &RÁTTABLAÈSINS

&¾REYINGUR Å .ORÈURLANDAR¹ÈI

Þurfum að hlíta reglum EES

Vill að allir læri
að tala sænsku

3+/¨!.!+®..5. „Ég fagna þess-

Á Ísland að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael?
*¹
.EI
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Notar þú mannbrodda í hálku?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

ari niðurstöðu og er sammála
henni. Þetta fólk sem er að koma
hingað undanfarið er að gera það
til þess að taka þátt í atvinnulífinu. Það hefur verið mikill skortur á vinnuafli víða í atvinnulífinu
og margir fagnað því að fá þetta
vinnuafl til að manna störfin,
þannig að þetta er bara mjög
jákvætt,“ segir Magnús Stefánsson
félagsmálaráðherra
um
niðurstöður
skoðanakönnunar
Fréttablaðsins þar sem kom fram
að tæplega 70 prósent þjóðarinnar teldu útlendinga hérlendis
vera lítið eða ekkert vandamál.
Í sömu könnun kom einnig

fram að rúmlega 70 prósent
Íslendinga
vildu
frekari
takmarkanir á
dvalarleyfum
til útlendinga.
Magnús segir
að skilja verði á
milli fólks frá
-!'.²3
EES-ríkjunum
34%&.33/.
og þeirra sem
koma frá öðrum löndum í því
samhengi.
„Fólk sem kemur frá löndum
utan EES þarf að fá hér sérstakt
atvinnu- og dvalarleyfi og það
hefur verið þrengt og það eru

miklar takmarkanir í því. Hins
vegar erum við á Evrópska efnahagssvæðinu og þurfum að hlíta
þeim reglum sem við höfum
undirgengist í EES-samningnum.
Ein meginstoðin í honum er
frjálst flæði vinnuafls milli
ríkja.
Hins vegar getur fólk ekki
komið frá EES-ríkjum og verið
hér nema í ákveðinn tíma til að
leita sér að vinnu. Þegar það
hefur fengið starf fær það svonefnt EES-dvalarleyfi og þar eru
ákveðin skilyrði sem hver og einn
þarf að uppfylla, þannig að það
eru ákveðnar takmarkanir í þessu
líka.“
ÖSJ

36¥¶*«¨ Norðurlandabúar eiga að

tala sænsku hver við aðra. Þetta er
skoðun Jógvans vid Keldu, fulltrúa
Færeyja í Norðurlandaráði.
Fréttavefur Aftonbladet greindi
frá þessu í gær. „Flestir á Norðurlöndum tala sænsku og því er
eðlilegast að allir læri það
tungumál,“ segir hann.
Jógvan vid Keldu hefur ekki
fengið nein viðbrögð við yfirlýsingu sinni. „Ég neyðist væntanlega
til að hafa samband við ríkisstjórnirnar til að fá svar,“ segir hann. „Ef
við eigum að standast áhrif
enskunnar verður þetta að gerast.
Annars munum við tala ensku eftir
tuttugu ár.“
GHS

Sjötíu prósent töldu rétt
að hefja hvalveiðar nú
Mikill meirihluti taldi rétt hjá Íslendingum að hefja hvalveiðar nú í atvinnuskyni. Enginn munur er á svörum eftir kyni, en fólk sem býr á landsbyggðinni
er mun hlynntara hvalveiðum en íbúar höfuðborgarsvæðisins.

Unga konu til áhrifa

Bryndís Ísfold

6. sæti

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

Náttúran er verðmæti

3+/¨!.!+®..5. 69,4 prósent telja
rétt af Íslendingum að hefja hvalveiðar nú í atvinnuskyni, samkvæmt
nýrri
skoðanakönnun
Fréttablaðsins. 30,6 prósent segja
hins vegar að það hafi ekki verið
rétt.
Enginn munur er á svörum eftir
kyni, en íbúar landsbyggðarinnar
eru því töluvert meira fylgjandi að
hefja hvalveiðar í atvinnuskyni en
íbúar höfuðborgarsvæðisins. 75,0
prósent svarenda á landsbyggðinni segja að það hafi verið rétt að
hefja nú veiðar í atvinnuskyni, en
65,6 prósent svarenda á höfuðborgarsvæðinu eru sama sinnis.
Svör hvers kjördæmis fyrir sig
eru of fá til að sjá marktækan mun.
Þó eru áberandi flestir svarendur
Norðvesturkjördæmis hvalveiðunum fylgjandi; rúmt 81 prósent
þeirra sem afstöðu tóku. Til samanburðar segja um 67 prósent
svarenda í Norðausturkjördæmi
að rétt hafi verið að hefja hvalveiðar í atvinnuskyni og tæp 79
prósent svarenda í Suðurkjördæmi.
Í september gerði Capacent
könnun
fyrir
Landssamband

íslenskra útvegsmanna, þar sem
spurt var: Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að Íslendingar stundi
hvalveiðar í atvinnuskyni? Þar
kom í ljós að 73,0 prósent svarenda
voru því fylgjandi eða mjög fylgjandi. 11,5 prósent voru því andvíg
eða mjög andvíg. 15,4 prósent voru
hvorki andvíg né fylgjandi. Ólíkt
könnun Fréttablaðsins, en taka
verður fram að spurningarnar eru
mismunandi og því ekki fyllilega
samanburðarhæfar,
er
mikill
munur á svörum eftir kyni í könnun Capacent, þar sem karlar voru
mun frekar fylgjandi hvalveiðum í
atvinnuskyni en konur. Í þeirri

könnun sögðust tæp 84 prósent
karla mjög eða frekar fylgjandi
hvalveiðum í atvinnuskyni, en 69
prósent kvenna. Í könnun Capacent kemur einnig fram að stuðningur við hvalveiðar í atvinnuskyni er meiri í sveitarfélögum
utan höfuðborgarsvæðisins, líkt
og í könnun Fréttablaðsins.
Hringt var í 800 kjósendur
þriðjudaginn 7. nóvember og skiptust svarendur jafnt eftir kyni og
hlutfallslega eftir kjördæmum.
Spurt var: Var rétt að hefja hvalveiðar í atvinnuskyni? 88,8 prósent
svarenda tóku afstöðu til spurningarinnar.
SVANBORG FRETTABLADIDIS

¥SLENDINGAR ERU UPPLÕST FËLK

¶URFUM UPPLÕSTARI UMR¾ÈU

3IGUR FËLKSINS YFIR VITRINGAHER

b¶ETTA ER ALVEG Å SAMR¾MI VIÈ ÖAÈ SEM
VERIÈ HEFUR Å MARGA ¹RATUGI OG ER Å SAM
R¾MI VIÈ KÎNNUN
SEM GERÈ VAR NÕLEGA
¹ VEGUM ,¥² OG FLEIRI
AÈILA m SEGIR +RISTJ¹N
,OFTSSON FORSTJËRI
(VALS b¶ETTA KEMUR
MÁR EKKI ¹ ËVART ÖVÅ
SKOÈUN ÖJËÈARINNAR
+2)34*.
HEFUR VERIÈ ÖESSI Å
,/&433/.
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Sakir Hannesar voru fyrndar

www.torhildur.is

$«-3-,
Hannes Hólmsteinn
Gissurarson, prófessor í stjórnmálafræði, var í gær sýknaður af
öllum kröfum Auðar Laxness,
ekkju Halldórs Laxness, en hún
höfðaði mál á hendur Hannesi þar
sem hún taldi hann hafa brotið lög
um höfundarrétt. Í dómi héraðsdóms kemur fram að fallist sé á
að Hannes hafi brotið höfundarrétt með skrifum sínum um ævi
Halldórs og því hafi frágangur
hans verið ófullnægjandi.
Hannes er sýknaður á grundvelli þess að stefnunni hafi verið
skilað inn of seint en samkvæmt
almennum hegningarlögum ber
að höfða mál innan sex mánaða
frá því að vitneskja fæst um brotið. Sá frestur var liðinn og því gat

(!..%3 (
')3352!23/.

!5¨52 ,!8.%33

dómarinn ekki annað en sýknað
Hannes af öllum kröfum.
Halldór Þorgeirsson, eiginmaður Guðnýjar Halldórsdóttur,
segir dóminn vonbrigði. „Þegar
þetta mál komst upp tók um hálft
ár að gera sér grein fyrir umfangi
málsins og þá var stefnt. Okkur

finnst algjörlega út í hött að ætlast til þess að eftir að bók Hannesar um Halldór kom út sé búið
að kortleggja næstum 300 höfundarréttarbrot, með því að lesa
nákvæmlega verk Hannesar og
bera þau saman við næstum 50
bækur Halldórs. Þetta er gríðarleg vinna og það var ekki hægt að
stefna í málinu fyrr en niðurstaða rannsóknar á höfundarréttabrotum lá fyrir. Það gerði
sér enginn grein fyrir því fyrirfram að brotin væru svona
umfangsmikil.“
Að sögn Halldórs verður dómnum áfrýjað til Hæstaréttar.
Ekki náðist í Hannes Hólmstein Gissurarson í gær þrátt
fyrir ítrekaðar tilraunir.
MH
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Ísland stendur vel
>c\^W_g\Hagc

5-(6%2&)3-, Útstreymi gróður-

húsalofttegunda er minna á
Íslandi en meðaltalsútstreymið í

ÞYV\###
###bncYjbk^ÑhVb]ZciVh^\jghkZ^ieg[`_g^HVb[na`^c\Vg^ccVg
GZn`_Vk`#
BZÑ\Ñg^Ó{iii`j\Z[jbk^Ñic^cc[ng^g j\V`dhc^c\VWVg{iij

-«¨)2 *®2¨ ²TSTREYMI GRËÈURHÒSALOFT
TEGUNDA ER UNDIR MARKMIÈUM +YOTO
BËKUNARINNAR

ríkjum Evrópusambandsins og
hefur jafnframt dregist meira
saman hér á landi undanfarin
ár.
Þetta kemur fram í nýlegri
skýrslu
Umhverfisstofnunar
ESB, en í skýrslunni kemur einnig fram að Ísland standi vel að
vígi gagnvart Kyoto-bókuninni
og að útstreymið hér árið 2004
hafi verið tólf prósentum undir
því markmiði sem sett er að
meðaltali fyrir tímabilið 2008 til
2012. Mörg Evrópusambandsríki
eru hins vegar átta prósentum
yfir sambærilegu markmiði og
eiga því lengra í land til að ná
takmarkinu en Ísland.
SH¹

bZÑZ^ckVaVa^Ñ[gVbWdÑ^aajb`_gY²bjbaVcYh^ch#

Ûbdg\jc###
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Árásum Ísraela mótmælt

<Z[jbic^ccYV\Ä]Z[_jbhi]VcYV{bdg\jc#

Þúsundir manna mættu í gær á mótmælafundi
gegn mannskæðum árásum ísraelska hersins á Beit
Hanoun. Nærri tuttugu börn hafa fallið í nóvember.

###]Z[_jbk^ÑjcY^gWc^c\[ng^g`dhc^c\VgcVg{`dbVcY^kdg^#
K^Ñk^a_jbW_ÑVjee{cÔ_Vd\WZig^g`^hhi_gchZbk^ccjgbZÑ
Ó_Ñ^cc^Zc`aÔ[jg]VcVZ``^VcYhi²ÑVg[na`^c\Vg#:^cYg²\c^

!0 Þúsundir manna
söfnuðust saman í Egyptalandi,
Sýrlandi, Jórdaníu, Líbanon og
Súdan í gær til þess að mótmæla
mannskæðum árásum ísraelska
hersins á borgara í bænum Beit
Hanoun á Gaza-svæðinu, sem urðu
nítján manns að bana á miðvikudaginn. Mótmælin snerust víða upp
í almenn mótmæli gegn stefnu
Bandaríkjanna í málefnum MiðAusturlanda og stuðningi þeirra við
Ísraelsstjórn.
Á síðustu dögum hafa meira en
fimmtíu manns látist af völdum
árása ísraelska hersins á Gazaströnd, en ísraelski herinn segir tilgang þeirra vera að koma í veg
fyrir að Palestínumenn geti skotið
flugskeytum yfir landamærin til
Ísraels.
Stór hluti hinna látnu var á
barnsaldri. Samkvæmt upplýsingum frá Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna hafa 19 palestínsk börn fallið í
þessum mánuði, þar af tvö á Vesturbakkanum og 17 á Gazaströnd.
Þar með er nóvembermánður
orðinn mannskæðasti mánuður ársins meðal palestínskra barna. Einungis í júlí hafa fleiri palestínsk
börn látist af völdum átaka, en þá
týndu fjörutíu þeirra lífinu.
Leiðtogi
Hamas-samtakanna
brást við árásinni á Beit Hanoun
með því að segja ekkert vopnahlé
lengur í gildi og hvatti alla sem
gætu til þess að ráðast á Ísrael.
Ehud Olmert forsætisráðherra
ætlar hins vegar að bregða sér í
heimsókn til Washington í næstu
viku, en málin standa þá töluvert
öðruvísi en þegar hann hélt þangað
síðast í vor. Þá talaði hann mikið
um að Ísraelsher myndi fljótlega
fara frá Vesturbakkanum að miklu
leyti í beinu framhaldi af einhliða
brotthvarfi hersins frá Gaza-strönd
á síðasta ári.
Ísraelsmenn hafa hins vegar lít-
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HELDUR ¹ LJËSMYND AF BÎRNUM SEM LÁTUST
Å ¹R¹SINNI ¹ "EIT (ANOUN EN AÈ BAKI
DRENGSINS STANDA GRÅMUKL¾DDIR MENN
VOPNAÈIR SPRENGJUVÎRPU
&2¡44!",!¨)¨!&0

inn áhuga lengur á því að herinn
fari frá Vesturbakkanum, í framhaldi af harðvítugu stríði í Líbanon
í sumar og áframhaldandi flugskeytaárásum Palestínumanna á
Ísrael.
Vinsældir Olmerts meðal landa
sinna höfðu minnkað um 20 prósent, og ekki hefur staða hans skánað í kjölfar árásarinnar á Beit Hanoun í vikunni, sem hann sagði hafa
stafað af „tæknilegum mistökum“.
George W. Bush Bandaríkjaforseti, sem Olmert ætlar að hitta í
Washington, hefur einnig beðið
verulegan hnekki nú í vikunni
þegar Repúblikanaflokkurinn missi
þingmeirihluta í báðum deildum
Bandaríkjaþings. Fáir búast því við
að viðræður þeirra Olmerts skili
neinum umtalsverðum árangri.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

5MHVERFISSTOFNUN UM SUMARHÒS

Lýsir áhyggjum af
ásýnd Skálholts
Umhverfisstofnun
gerir athugasemdir við fyrirhugaða frístundabyggð í Borgarhólum við Skálholt. Stofnunin telur
að náttúrufari og fuglalífi
geti stafað hætta af
byggðinni og að borun
eftir heitu vatni gæti
haft áhrif á jarðhitasvæði við Skálholt.
Einnig að hugsanleg
séu neikvæð áhrif á
ásýnd vegna staðsetningar mannvirkja við
svo sögufrægan stað
sem Skálholt sé.

3+)05,!'3-,

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Þetta kemur fram í fundargerð
sveitarstjórnar Bláskógabyggðar
sem ekki deilir áhyggjum
Umhverfisstofnunar:
„Sveitarstjórn Bláskógabyggðar telur réttan farveg
að
auglýsa
umrædda tillögu og fá
fram
sjónarmið
umsagnaraðila á auglýsingartíma.“
GAR
3+,(/,4 5MHVERFIS

STOFNUN HEFUR EFA
SEMDIR UM FRÅSTUNDA
BYGGÈ Å N¹GRENNI
KIRKJUSTAÈARINS
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.EFND FORS¾TISR¹ÈHERRA UM ALÖJËÈLEGA FJ¹RM¹LASTARFSEMI

3EX M¹NAÈA FANGELSI

Skattur á fyrirtæki lækkaður

Slasaði mann
með glasi

6)¨3+)04) Stjórnvöld eiga að ganga

-«4-,) ¥ +!¥2« &JÎLDI %GYPTA

KOM SAMAN Å +AÅRË Å G¾R TIL ÖESS AÈ
MËTM¾LA ¹R¹SUM ÅSRAELSKA HERSINS ¹
B¾INN "EIT (ANOUN ¹ 'AZA SV¾ÈINU
&2¡44!",!¨)¨!0

jafnlangt eða lengra en samkeppnisþjóðir í að skapa hagstætt rekstrarumhverfi fyrir fjármagnsfyrirtæki. Markaðssetja á lífeyrissjóðina
erlendis og lækka tekjuskatt fyrirtækja. Ísland gæti þannig orðið
miðstöð alþjóðafyrirtækja. Þessar
voru meðal hugmynda sem nefnd
forsætisráðherra um alþjóðlega
fjármálastarfsemi kynnti í Þjóðleikhúsinu í gær.
Geir H. Haarde tók fram að
þessar aðlögunarbreytingar þýddu
ekki að gengið yrði jafn langt og í
skattaparadísum Karíbahafsins.
„Sú tegund fjármálastarfsemi er
ekki til fyrirmyndar og kemur
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ekki til greina á Íslandi,“ sagði
hann. Frekar skal litið til Evrópuríkja að fyrirmynd.

Það er mat Sigurðar Einarssonar, formanns nefndarinnar, að
fjármálakerfið ráði úrslitum í
samkeppni þjóðanna. Lækka þurfi
tekjuskattstofn
fjármagnsþjónustunnar. Ávinningur þess yrði að
fá erlenda fjárstrauma hingað og
skattleggja þá. Sigurður benti á að
umsvif fjármagnsfyrirtækja væru
nú til dags stærri hluti landsframleiðslu en sjávarútvegurinn í heild
sinni. „Rekja má þriðjung hagvaxtar í landinu til fjármálaþjónustu,“ sagði Sigurður, sem telur að
næstu stórvirkjanir Íslendinga
finnist með því að „virkja straumföll alþjóðlegrar fjármálastarfsemi“.
KËÖ

$«-3-, Karlmaður hefur verið
dæmdur í sex mánaða fangelsi
fyrir sérlega hættulega líkamsárás með því að hafa slegið
annan karlmann með glasi í
andlit, þannig að hann hlaut sex
stóra skurði, auk fjölda skráma.
Atburðurinn átti sér stað um
síðustu áramót við veitingastaðinn Celtic Cross við Hverfisgötu.
Árásarmaðurinn var dæmdur
til að greiða hinum sem hann
slasaði rúm 400 þúsund í
skaðabætur, auk málskostnaðar.
Héraðsdómur Reykjavíkur kvað
upp dóminn og skilorðsbatt
refsinguna í þrjú ár.
JSS

Vatnajökulsþjóðgarður
kostar 1.150 milljónir
Vatnajökulsþjóðgarður verður stærstur þjóðgarða í Evrópu og er talinn geta
skilað milljörðum í gjaldeyristekjur. Stofnkostnaður er áætlaður 1.150 milljónir
króna. Alcoa og Landsvirkjun vilja styrkja þjóðgarðinn með peningagjöfum.
Jónína
Bjartmarz
umhverfisráðherra segir Vatnajökulsþjóðgarð geta skilað þjóðarbúinu 11 milljörðum króna í
auknar gjaldeyristekjur árið
2020.
Ríkisstjórnin samþykkti í gær
stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs og
leggur umhverfisráðherra fram
frumvarp þess efnis á Alþingi.
Fram kom á blaðamannafundi
ráðherrans í gær að þjóðgarðurinn yrði sá stærsti í Evrópu, um
fimmtán þúsund ferkílómetrar.
Vatnajökulsþjóðgarður mun
meðal annars ná yfir Öskju og
Herðubreiðarlindir og Jökulsá á
Fjöllum til ósa í Öxarfirði.
Sagði Jónína að innan þjóðgarðsins yrðu bæði lönd í einkaeign og í eigu ríkisins og að
garðurinn myndi teygja sig inn
fyrir mörk átta sveitarfélaga.
Heimamenn fengju meiri áhrif
innan þjóðgarðins en tíðkast
hefði með þjóðgarða. Samráð
væri við landeigendur við mismunandi undirtektir. Taka ætti
gjald fyrir aðgang að garðinum.
Stofnkostnaður Vatnajökulsþjóðgarðs er áætlaður 1.150 millj-
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ónir króna og árlegur rekstrarkostnaður verður 375 milljónir
króna, að meðtöldum núverandi
125 milljóna króna rekstrarkostnaði Skaftafellsþjóðgarðs. Tólf
landverðir munu starfa við þjóðgarðinn árið um kring, auk þess
sem áætlað er að sumarstörf
jafngildi átta ársverkum.
Ráðgjafarnefnd um stofnun
Vatnajökulsþjóðgarðs leggur til
að tekið verði við peningum frá
fyrirtækjum og einstaklingum
sem vilja styrkja starfsemina.
„Nefndin átti fund með fulltrúum ALCOA og Landsvirkjunar en þessir aðilar hafa lýst yfir

vilja til að leggja fram umtalsverðan stuðning til Vatnajökulsþjóðgarðs,“ segir í skýrslunni.
Magnús Jóhannesson, ráðuneytisstjóri í umhverfisráðuneytinu, sagði að fjárstyrkir einkaaðila væru ekki ætlaðir í
almennan rekstur heldur til sérstakra verkefna á borð við stígaog brúargerð.
Umhverfisráðherra aftók að
styrktarfyrirtækja yrði sérstaklega getið innan þjóðgarðsins:
„Við sjáum ekki göngustíg í
boði Alcoa eða Landsvirkjunar,“
sagði Jónína Bjartmarz.
GAR FRETTABLADIDIS

ÞETTA FÓLK Á SKILIÐ AÐ ÞJÁST
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Sex frægir einstaklingar hafa
samþykkt að gangast undir
stranga meðferð sem breytt
getur lífi þeirra til framtíðar.
Komast þeir heilir í gegnum
dagskrána sem bíður þeirra í
einangrunarbúðunum í
Sólheimum í Grímsnesi?

SKJÁREINN næst
í gegnum Skjáinn
og Digital Ísland

KÆRI SJÁLFSTÆÐISMAÐUR
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Ég vil hvetja þig til þess að taka þátt í prófkjöri
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3AMFYLKINGIN MEÈ FYRIRSPURN TIL BORGARSTJËRA VEGNA MENNINGARMIÈSTÎÈVAR

+AUPA GEGNUMLÕSINGARBIFREIÈ

Kostar 800 milljónir króna

Nýjar áherslur í
breyttum heimi

"/2'!2-,
Borgarráðsfulltrúar
Samfylkingarinnar hafa lagt fram
fyrirspurn til borgarstjóra vegna
viljayfirlýsingar borgarinnar og
hjúkrunarheimilisins Eirar um
byggingu menningarmiðstöðvar í
Spönginni í Grafarvogi. Samkvæmt
viljayfirlýsingunni er Eir falið að
byggja menningarmiðstöð sem
engin samþykkt er fyrir frá borgarráði. Upphaflega átti aðeins að fela
Eir uppbyggingu 1.100 fermetra
þjónustumiðstöðvar og þjónustuíbúða en menningarmiðstöðinni var
bætt við í texta vegna mistaka, að
sögn Björns Inga Hrafnssonar, formanns borgarráðs. Menningarmiðstöðin er hugsuð sem fjögur þúsund
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BYGGINGU MENN
INGARMIÈSTÎÈVAR
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fermetra bygging þar sem meðal
annars lögreglan, bókasafn og kirkjuútibú fá aðstöðu.
Í fyrirspurn Samfylkingarinnar er borgarstjóri inntur eftir því
hvernig staðið var að þeirri
ákvörðun að semja beint við Eir

og hverjir komu að þeirri ákvörðun. Einnig hvernig ákvörðunin
samræmist innkaupareglum borgarinnar og lögum um opinber innkaup. Þá er spurt um hlutverk
stjórnsýslu- og starfsmannasviðs
sem fer með lögfræðilega ráðgjöf
í innkaupa- og útboðsmálum.
Hverjar samningsfjárhæðir vegna
menningarmiðstövarinnar kunna
að verða er einnig meðal spurninga til borgarstjóra. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins kostar
4.000 fermetra menningarmiðstöð
um sjö til átta hundruð milljónir
króna. Við það bætist ýmiss búnaður, innréttingar og húsgögn sem
kosta um 120 milljónir.
SH¹
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samþykkti í gærmorgun að leitað
yrði tilboða í gegnumlýsingarbifreið með það að markmiði að efla
aðgerðir gegn fíkniefnasmygli og
auka öryggi vöruflutninga.
Farið verður fram á 120
milljóna króna fjárveitingu til
þessara kaupa og mun embætti
tollstjórans í Reykjavík hafa
umsjón með verkefninu.
Í fréttatilkynningu frá
fjármálaráðuneytinu kemur fram
að breytt heimsmynd kalli á
nýjar áherslur í tollgæslu þar
sem nú sé kappkostað að efla
eftirlit með þjóðaröryggi og
innflutningi fíkniefna.
ÖSJ

Ríkið býður ókeypis
námskeið í íslensku
Útlendingar eiga rétt á að fá ókeypis íslenskukennslu á næsta ári. Menntamálaráðherra fær 100 milljónir í 200 tíma íslenskunámskeið fyrir útlendinga. „Ein
mestu gleðitíðindi sem við höfum fengið,“ segir framkvæmdastjóri Mímis.
-%..4!-, Ríkisstjórnin hefur

Kraftur og reynsla til forystu!
www.arnbjorgsveins.is

Arnbjörgu í
1. sætið
Opnun kosningamiðstöðvar á Akureyri
Verið velkomin í opnun kosningamiðstöðvar
að Glerárgötu 20 (2. hæð fyrir ofan Greifann)
í dag, laugardaginn 11. nóvember kl. 15
Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi 25. nóvember

samþykkt að skipuleggja og
standa að sérstöku verkefni til
að efla íslenskukennslu fyrir
útlendinga og verður 100 milljónum króna varið í það á næsta
ári. Námskeiðin verða ókeypis.
Ríkið gerir ráð fyrir 200 tíma
námskeiðum á mann og er það 25
prósenta aukning frá því sem nú
er.
Ríkið eyrnamerkir 172-305
milljónir í íslenskukennsluna
2008 og svo örlítið minna árið
2009, eða 162-297 milljónir króna.
Talið er að kostnaðurinn við 200
stunda námskeið nemi hátt í 200
þúsund krónum á einstakling.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra segist ekki geta sagt hvenær nýja
fyrirkomulagið taki gildi en
starfsmenn ráðuneytisins einhendi sér nú í það að semja námskrár, tryggja framboð námsefnis, kortleggja það hvaða kennarar
geti sinnt þessu verkefni og
athuga hvort þeir geti fengið viðeigandi þjálfun ef þörf krefur.
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¹N¾GJA m SEGIR (ULDA «LAFSDËTTIR FRAM
KV¾MDASTJËRI -ÅMIS UM BREYTINGAR ¹
ÅSLENSKUKENNSLU FYRIR ÒTLENDINGA

„Þetta er stórt og mikið verkefni en ég vona að við getum
byrjað á næsta ári. Við reynum
að hafa hraðar hendur og koma
þessu á sem fyrst. Það er brýnt
að íslenskukennslan verði tekin
föstum tökum,“ segir Þorgerður
Katrín.
Stofnuð verður verkefnisstjórn með fulltrúum menntamálaráðherra og félagsmálaráðherra. Næstu þrjú árin verður
áhersla á 200 tíma nám sem mæti

þörfum byrjenda í íslensku. Í
framhaldinu verður svo stefnt að
því að byggja ofan á þetta námsframboð.
Hulda
Ólafsdóttir,
framkvæmdastjóri Mímis símenntunar, fagnar tíðindunum. „Þetta eru
ein mestu gleðitíðindi sem við
höfum fengið um langt skeið. Það
er erfitt að meta hvort þetta uppfyllir þörfina en ókeypis 200 tíma
nám í íslensku er mikilvægt
skref til jöfnuðar í landinu,“segir hún.
„Þetta er breiður hópur sem
hefur misjafnar aðstæður til að
kosta eigið nám svo það ríkir
gleði og ánægja með þetta hér.“
Til að fá búsetuleyfi eftir
þriggja ára dvöl í landinu þurfa
útlendingar að hafa lokið 150
tíma námi í íslensku. Talið er að
minnst sjö þúsund útlendingar
hafi komið til starfa á Íslandi það
sem af er þessu ári. Ef þeir færu
allir á eitt grunnnámskeið hjá
Mími myndi það kosta 44 þúsund
á mann eða um 308 milljónir í
heildina.
GHS FRETTABLADIDIS
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KRËNA SAMNING TIL N¾STU ÖRIGGJA ¹RA
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Styrkja börn í neyð
3492+52 Baugur Group, FL Group,

Fons, Glitnir og Samskip hafa
skrifað undir styrktarsamninga
við Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna á Íslandi (UNICEF) og greiða
um fjórar milljónir á ári hvert til
næstu þriggja ára.
Samningarnir hljóða upp á 60
milljónir króna og ná til næstu
þriggja ára. Stefán Ingi Stefánsson, framkvæmdastjóri UNICEF á
Íslandi, segir að fyrirtækin fimm
hafi áður styrkt UNICEF með
ýmsum hætti og gerist nú bakhjarlar UNICEF af heilum hug. „Samningarnir eru 60 milljóna króna
virði og tryggja að við getum haldið áfram að styðja börn í sárri
neyð.“

Stefán segir UNICEF á Íslandi
takast á við mörg metnaðarfull og
mikilvæg verkefni sem bjargi lífi
barna. „Á næstunni verður 150
þúsund malaríunetum dreift til
barna í Gíneu-Bissá fyrir tilstuðlan
Baugs Group, FL Group og Fons,
auk fleiri fyrirtækja á Íslandi.
Netin geta dregið úr ungbarnadauða um 10 prósent og bjargað lífi
2-3 barna á dag.“
Fyrsta verkefni UNICEF og
nýrra bakhjarla verður að halda
dag rauða nefsins 1. desember.
Þann dag verður bein útsending á
Stöð tvö í opinni dagskrá þar sem
einvalalið skemmtikrafta og grínista mun leggja sitt af mörkum til
að bæta líf bágstaddra barna.
HS
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Í inngangsorðum varnarsamningsins við
Bandaríkin frá 1951 segir, að reynslan hafi sýnt
að „varnarleysi lands
stofnar öryggi þess sjálfs
og friðsamra nágranna
þess í voða“. Þetta var
forsendan fyrir því að
hið herlausa Ísland fól á
sínum tíma Bandaríkjaher að annast landvarnir
sínar og er forsenda fyrir
því að íslenzk stjórnvöld
leiti nánara samstarfs
um varnir sínar og
öryggi við „friðsama nágranna“ sína eftir brottför varnarliðsins.
Þriðja grein.
Richard Holmes, yfirmaður
öryggis- og varnarmáladeildar
Cranfield-háskóla í Bretlandi, orðaði þetta þannig er hann talaði á
málfundi í Reykjavík í byrjun vikunnar, að nýja samkomulagið við
Bandaríkin væri ágætt að hafa,
því mætti líkja við belti sem maður
hefði til að halda uppi um sig buxunum. En hann mælti með því að
hafa axlabönd líka, og þau gætu
Íslendingar að sínu mati helzt
fundið með því að leita nánara
samstarfs við norrænu grannríkin
í NATO, Noreg og Danmörku.
Þessa ráðleggingu hafa fleiri
erlendir
varnarmálafræðingar
gefið, sem Fréttablaðið hefur leitað álits hjá. Því þótt varnarskuldbinding sú sem Bandaríkin undirgangast
samkvæmt
nýja
samkomulaginu um „hreyfanlegar
varnir“ sé álitin vera trúverðug, þá
uppfyllir hún aðeins varnarþarfir
Íslands gegn hefðbundinni hernaðarógn. Hitt meginhlutverkið sem
herir allra landa annars uppfylla
er að halda uppi fullveldi viðkomandi ríkis, það er sýna umheiminum að stjórnvöld í landinu hafi full
yfirráð yfir allri sinni lögsögu.
Ísland var í 55 ár í þeirri óvenjulegu stöðu að erlendur her annaðist einnig þetta fullveldis-staðfestingarhlutverk. Segja má að upp að
vissu marki annist nú Landhelgis-

gæzlan þessa fullveldisstaðfestingu til sjós og lögreglan og tollgæzlan til lands, en þegar engin
herflugvél er í landinu vantar
óneitanlega upp á sambærilega
yfirráðastaðfestingu yfir lofthelginni.
Enginn ætlast til þess að Íslendingar komi sér upp eigin flugher og
því er nærtækast að athuga hvernig
hægt væri að efla eftirlit með lögsögunni og lofthelginni með nánara
samstarfi við næstu grannríkin,
sem einnig hafa eigin hagsmuna að
gæta á sama svæði. Þetta eru Noregur og Danmörk, en norska lögsagan nær til megnsins af hafsvæðinu milli Íslands og Norðurskautsins
og dönsk lögsaga Grænlands og
Færeyja umlykur íslenzku lögsöguna í vestri, norðri og suðaustri.
Í römmunum hér á síðunni er
rakið hvernig Danir sinna vörnum
og fullveldisstaðfestingarskyldum sínum í lögsögu Grænlands og
Færeyja og hvernig Norðmenn
sinna sömu verkefnum í sinni lögsögu.
Munurinn á Grænlandi og
Íslandi er nú helzt sá, að Bandaríkjamenn líta enn á Grænland
sem hluta af sínu eigin landvarnasvæði, á meðan Ísland er lent utan
þess (og heyrir því nú undir Evrópuherstjórn Bandaríkjahers í
Stuttgart í Þýzkalandi).

%VRËPSKAR .!4/ ÖOTUR ¾FI Å +EFLAVÅK
Evrópsku NATO-ríkin eiga til
samans hátt í 3.000 orrustuþotur.
Pláss til æfinga þeirra er hins
vegar af skornum skammti á þéttbýlu meginlandinu þar sem borgaraleg flugumferð fer sívaxandi.
Af þessum sökum eru þeir varnarmálasérfræðingar sem Fréttablaðið hefur talað við sammála um
að stærsta trompið sem Ísland
getur spilað út, að bjóða Keflavíkurflugvöll og íslenzku lofthelgina
sem æfingasvæði fyrir evrópskar
NATO-þotur.
Með því gætu Íslendingar slegið
nokkrar flugur í einu höggi: Í fyrsta
lagi treyst böndin við evrópska
bandamenn sína og skerpt vitund
þeirra fyrir varnarþörfum Íslands,
en sú vitund hefur satt að segja
verið mjög lítil undanfarna áratugi
vegna þess að í Evrópu hafa menn
vanist því að Bandaríkjamenn sjái
alveg um Ísland og því þurfi ekki
að hugsa neitt nánar út í það. Í öðru
lagi gæti Ísland með þessu lagt eitthvað fram sem eftirspurn er eftir í
NATO og verkað þar með gegn því
að bandamennirnir álíti hið herlausa Ísland eintóman þiggjanda að
sameiginlegu öryggi bandalagsins.
Í þriðja lagi myndi þessi reglulega
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EKKI ÖEGAR HAFA VERIÈ
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en tímabundna viðvera NATOþotna í íslenzkri lofthelgi undirstrika að það sé sameiginlegt hagsmunamál alls bandalagsins að
rekstur ratsjárstöðva NATO yrði
tryggður hér áfram. Loks má halda
því fram að slík regluleg viðvera
NATO-þotna hefði að minnsta kosti
táknræna þýðingu fyrir loftvarnir
Íslands.
Norski varnarmálasérfræðingurinn John Berg, sem í vor kynnti
þá hugmynd sína hér í Fréttablaðinu
að það gæti orðið áhugavert fyrir
norska flugherinn að nota Keflavíkurflugvöll ef kostnaðarþátttaka
Íslendinga kæmi til, segir mikið af
æfingaflugi NATO-þotna nú fara
fram í Norður-Noregi þar sem þar
rekist það lítið á við borgaralegt
flug. Hann telur því blasa við að
Keflavíkurflugvöllur gæti verið
ákjósanlegur kostur fyrir slíkt
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GETA ANNAST FULLVELD
ISVERND VIÈ ¥SLAND EF
¥SLENDINGAR K¾RA SIG UM

æfingaflug. Að bjóða hann fram í
þessum tilgangi gæti orðið fyrsta
skrefið sem íslenzk stjórnvöld gætu
stigið til að bregðast við hinum
breyttu aðstæðum eftir brottför
varnarliðsins. Timothy Garden,
fyrrverandi flughershöfðingi sem
situr í lávarðadeild brezka þingsins
og er víðkunnur sérfræðingur um
varnarmál, segist sammála þessu og
bendir á að eina leiðin til að tryggja
að Keflavíkurflugvöllur haldi fullu
gildi sínu sem varnarmannvirki sé
að hann sé notaður reglulega sem
herflugvöllur.
Berg bendir líka á fleiri tækifæri sem að hans mati gætu legið í
hernaðarlegu hlutverki Keflavíkurflugvallar, en það sé þróun mannlausra njósnaflugvéla. „Það gæti
verið áhugavert fyrir framleiðendur slíkra véla að gera tilraunir með
þær frá Keflavík,“ segir Berg.
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$ÎNSK STJËRNVÎLD ERU ¹BYRG FYRIR AÈ
TRYGGJA LANDVARNIR Å LÎGSÎGU 'R¾N
LANDS OG &¾REYJA ¶ESSA ¹BYRGÈ SÅNA
UPPFYLLA ÖAU MEÈ EFTIRFARANDI H¾TTI
3AMNINGI VIÈ "ANDARÅKIN FR¹ ¹RINU
 UM VIÈBÒNAÈ ¹ 'R¾NLANDI
EN SAMKV¾MT ÖEIM SAMNINGI HAFA
"ANDARÅKIN RÁTT TIL AÈ HALDA ÒTI HER
STÎÈVUM ¹ 'R¾NLANDI %INA STÎÈIN
SEM "ANDARÅKJAMENN REKA ÖAR ENN ER
Å 4HULE EN MJÎG HEFUR VERIÈ DREGIÈ ÒR
UMSVIFUM ÖAR -ARKMIÈIÈ ER ÖË AÈ
HÒN GEGNI HLUTVERKI Å ELDFLAUGAVARNA
KERFI "ANDARÅKJANNA
&LOTASTÎÈINNI 'R¾NADAL N¾RRI
.ARSARSSUAQ ¹ 3UÈUR 'R¾NLANDI ¶AR
ERU HÎFUÈSTÎÈVAR DANSKA HERSINS Å
'R¾NLANDI 'RÐNLANDS +OMMANDO
!UK ÖESS ERU HERSTÎÈVARNAR $ANE
BORG NORÈARLEGA ¹ AUSTURSTRÎNDINNI
OG 3TATION .ORD NYRST ¶ESSUM
ËBYGGÈAHERSTÎÈVUM OG HUNDASLEÈA
HERSVEITINNI 3IRIUS HALDA $ANIR ÒTI TIL
AÈ VIÈHALDA FULLVELDISYFIRR¹ÈATILKALLI
SÅNU YFIR LÎGSÎGU ÖESSARAR ST¾RSTU
EYJU HEIMS
'RÐNLANDS +OMMANDO HEFUR
YFIR AÈ R¹ÈA EINU STËRU VARÈSKIPI MEÈ
ÖYRLUPALLI OG ÖREMUR MINNI SKIPUM
SEM EINNIG ÖJËNA SEM ÅSBRJËTAR %IN
LÎGSÎGUEFTIRLITSFLUGVÁL ER AÈ JAFNAÈI
GERÈ ÒT FR¹ 'R¾NADAL

%FNAHAGSLÎGSAGA OG LOFTHELGI ¥SLANDS
LIGGUR Å NORÈRI OG AUSTRI AÈ LÎGSÎGU
.OREGS !UK  MÅLNA EFNAHAGS
LÎGSÎGU .OREGS SJ¹LFS N¾R NORSKA
LÎGSAGAN TIL FISKVEIÈILÎGSÎGUNNAR Å
KRING UM *AN -AYEN OG 3VALBARÈA
.ORSKA STRANDG¾ZLAN ANNAST EFTIRLIT
MEÈ ÖESSU RISASTËRA HAFSV¾ÈI
.ORSKA STRANDG¾ZLAN ER HLUTI AF
NORSKA FLOTANUM OG HEYRIR ÖANNIG
SKIPURITSLEGA UNDIR NORSKA VARNAR
M¹LAR¹ÈUNEYTIÈ (ÒN HEFUR YFIR AÈ
R¹ÈA  VARÈSKIPI AF ÕMSUM ST¾RÈUM
 ÖYRLUM  EFTIRLITSFLUGVÁLUM OG UM
 STARFSMÎNNUM
.ORSKI FLUGHERINN GERIR LÅKA ÒT SVEIT
0  /RION EFTIRLITSFLUGVÁLA FR¹ HERFLUG
VELLINUM ¹ !NDÐYA Å NORÈANVERÈUM
.OREGI 6ERKEFNI ÖEIRRA VAR LENGST
AF FYRST OG FREMST AÈ FYLGJAST MEÈ
UMFERÈ SOVÁZKRA OG SÅÈAR RÒSSNESKRA
HERSKIPA KAFB¹TA OG FLUGVÁLA UM
NORSKU LÎGSÎGUNA EN SAMS KONAR
FLUGVÁLAR VARNARLIÈSINS GEGNDU ÖESSU
HLUTVERKI Å ÅSLENZKU LÎGSÎGUNNI .Ò ¹
DÎGUM GAGNAST NORSKU /RION SKRÒFU
ÖOTURNAR MEST VIÈ AÈ HAFA UPPI ¹
SJËR¾NINGJAVEIÈISKIPUM OG Ö¾R HAFA
VERIÈ NOTAÈAR Å ÕMIS VERKEFNI ¹ VEGUM
.!4/ ÖAR ¹ MEÈAL Å -IÈJARÈARHAFI
.ORSKI FLUGHERINN GERIR SEM
STENDUR ÒT FR¹ SJÎ HERFLUGVÎLLUM Å

6$$%2%. $ANSKA VARÈSKIPIÈ 6¾DDER

EN Å 2EYKJAVÅKURHÎFN EN ÖAR ERU DÎNSK
VARÈSKIP ¹ LEIÈ TIL OG FR¹ 'R¾NLANDI
ALLTÅÈIR GESTIR

(ERSTÎÈ Å -JÐRKADAL ¹ 3TRAUMEY
Å &¾REYJUM &LOTASTÎÈINNI Å ¶ËRSHÎFN
VAR LOKAÈ SUMARIÈ  OG &¾R
EYJASTJËRNSTÎÈ FLOTANS &¾RÐERNES
+OMMANDO FLUTT INN Å -JÐRKADAL ¶AR
HEFUR RATSJ¹RSTÎÈ .!4/ ¹ 3ORNFELLI
VERIÈ STARFR¾KT SÅÈAN ¹RIÈ 
%ITT STËR VARÈSKIP MEÈ ÖYRLUPALLI OG
ANNAÈ MINNA ER AÈ JAFNAÈI VIÈ EFTIRLIT
Å F¾REYSKU LÎGSÎGUNNI
$ANSKI FLUGHERINN ¹  &  ÖOTUR
EN Ö¾R HENTA EKKI TIL ÒTGERÈAR FR¹ FLUG
VÎLLUM ¹ 'R¾NLANDI EÈA &¾REYJUM
 AF ÖESSUM ÖOTUM ERU bHELGAÈAR
.!4/ VERKEFNUMm SVO SEM LOFTHELGIS
EFTIRLITI Å %YSTRASALTSLÎNDUNUM

,/#+(%%$ 0  /2)/. .ORSKI FLUGHERINN
¹ SEX SLÅKAR EFTIRLITSFLUGVÁLAR

LANDINU OG REKUR AUK ÖESS TV¾R RAT
SJ¹RSTÎÈVAR Å 3ÐRREISA OG -½KERÐ  3¹
VÎLLUR SEM N¾STUR ER ¥SLANDI ER °RLAND
(OVEDFLYSTASJON Å 3 ¶R¾NDALÎGUM
EN LOFTLÅNA ÖAÈAN TIL 2EYKJAVÅKUR ER UM
 KM
.ORSKI FLUGHERINN ¹  &  ÖOTUR
EN TIL STENDUR AÈ ENDURNÕJA ÖANN
FLOTA EKKI SÅÈAR EN FR¹ OG MEÈ ¹RINU
 ANNAÈ HVORT MEÈ KAUPUM ¹
BANDARÅSKUM &  EÈA EVRËPSKUM
%UROFIGHTER 4YPHOON ÖOTUM .ORSKA
ÖINGIÈ ¹ AÈ TAKA ¹KVÎRÈUN UM ÖESSI
KAUP ¹ ¹RINU  !LLSHERJARENDUR
SKOÈUN ER NÒ Å GANGI ¹ VARNARÖÎRFUM
OG VIÈBÒNAÈI .OREGS UNDIR YFIRSKRIFT
INNI &ORSVARSSTUDIE 
&YRIR ÖÎRF .OREGS ¹ ORRUSTUÖOTUM
ERU F¾RÈ ÖAU RÎK ¹ VEF NORSKA HERS
INS WWWMILNO AÈ NORSK YFIRVÎLD
VERÈI AÈ bGETA HALDIÈ UPPI FULLVELDIS
YFIRR¹ÈUM YFIR ÎLLU LANDINU OG HINUM
AUÈLINDARÅKU HAFSV¾ÈUM Å KRINGm

,AGSKIPT ÖRËUN
Að sögn Bergs er hægt að sjá fyrir
sér lagskipta þróun, þar sem annars vegar fari fram heræfingar í
og frá Keflavík með þátttöku
margra evrópskra NATO-landa,
og hins vegar fylgi pólitískt ferli
þar sem vakin er athygli Evrópulandanna á varnarþörfum Íslands,
en einnig því sem Ísland hefur að
bjóða bandamönnum sínum, en
það sé fyrst og fremst Keflavíkurflugvöllur. Þannig eigi Ísland líka
betri möguleika á að til þarfa þess
sé tekið tillit við frekari þróun
öryggismálasamstarfs í álfunni.
Forsenda fyrir því að þetta gerist
er hins vegar að íslenzk stjórnvöld
leiti eftir því við evrópsku bandamennina.
Aðspurður segir Berg ástæðulaust að hafa áhyggjur af því að
sambandið við Bandaríkin veikist
þótt leitað sé nánari tengsla við
Evrópu á þessu sviði. „Þetta tvennt
getur vel farið saman, að minnsta
kosti um fyrirsjáanlega framtíð,“
segir Berg. Þetta sama leitist líka
næstu grannríki Íslands, Noregur,
Danmörk og Bretland við að gera
og því hafi Ísland þar bandamenn
með sömu meginmarkið. Berg
bendir ennfremur á að Þjóðverjar
sýni nú aukinn áhuga á öryggismálum í Norðurhöfum. Til vitnis um
þetta sé að þýzki herinn hafi nú
yfirtekið átta P-3 Orion eftirlitsvélar sem hollenzki flotinn skar niður.
Hvort skynsamlegt gæti verið
fyrir Ísland að fara fram á að
NATO sæi því fyrir lofthelgiseftirliti, sambærilegu við það sem
gert hefur verið í lofthelgi Eystrasaltsríkjanna þriggja síðan þau
fengu inngöngu í NATO vorið
2004, segir Berg að það verði
Íslendingar að meta, en að minnsta
kosti sé full ástæða til að það sé
rætt á vettvangi NATO.
Garden lávarður segist reyndar vera hissa á því að Bandaríkjamenn og Íslendingar skyldu ekki
vera fyrir löngu búnir að bera
þetta upp á vettvangi NATO. „Það
gæfist gott tækifæri til þess í
Riga,“ segir Garden og vísar þar
til leiðtogafundar NATO sem fer
fram í lettnesku höfuðborginni nú
í lok mánaðarins.
$ÎNSK FLOTASTÎÈ ¹ ¥SLANDI
Kristian Søby Kristensen er sérfræðingur í varnarmálum við
dönsku
alþjóðamálastofnunina
DIIS. Hann segir að þar sem Danir
sjái um að halda uppi fullveldisvernd í lögsögu Grænlands og
Færeyja og ætti því ekki að verða
skotaskuld úr því að annast slík
verkefni í íslenzku lögsögunni
líka, ef íslenzk stjórnvöld leituðu
eftir því. Slík þjónusta myndi þó
ekki fást ókeypis. Kristensen
veltir því líka fyrir sér hvort
Íslendingum þætti það pólitískt
viðkvæmt, af sögulegum ástæðum, að Danir væru í slíku hlutverki í íslenzkri lögsögu. Hann
segir hins vegar að eins og tengslunum sé nú á dögum háttað milli
Norðurlandanna væri erfitt að sjá
að slíkir fortíðardraugar stæðu í
vegi fyrir hagnýtum lausnum sem
þjóðirnar kæmu sér saman um.
Í þessu sambandi má geta þess
að þeirri hugmynd hefur heyrzt
fleygt, að Danir sameini varðstöðvar sínar á Grænlandi og í Færeyjum og hinni nýju sameinuðu varðstöð yrði fundinn staður á Íslandi.
Blaðið hafði í lok september síðastliðnum eftir Lennie Fredskov Henson, yfirmanni upplýsingadeildar
danska varnarmálaráðuneytisins,
að hann gæti ekki útilokað að þetta
kæmi til greina. „Forvinna hefur
átt sér stað þar sem ýmsar hugmyndir eru skoðaðar og ég á von á
að skýrsla með tillögum verði tilbúin fyrir áramót,“ sagði Fredskov.
Þá myndi skýrast hvort varðstöð á
Íslandi komi til greina.
 -/2'5.
.Õ VARNARSTEFNA %R %VRËPA SVARIÈ

www.toyota.is
Ríkulegur verkfærapakki

Góðir iðnaðarmenn, það
er bílstjórinn sem talar:
Nýr Hiace frumsýndur
um helgina.

Stjórnrými

Farþegarými

Nú er mun betra
rými fyrir bílstjórann og mælaborðið
blasir betur við en
áður.

Fraktrými

Fraktrými

ÍSLENSKA / SIA.IS / TOY 34854 11/06

Þessar dyr eru
líklega næstmest
notuðu dyrnar á
Hiace á eftir
bílstjóradyrunum.

Heildarlengd (mm) 5160

Hérna eru gjarnan
geymdir lærlingar
og GSM-símar.

Hér fyrir innan eru
oft geymd þyngri
verkfæri og efni.

Frakt rými
Stórir hlutir og gjarnan mjög stórir hlutir
eiga greiða leið inn og út hér.
Heildarbreidd (mm) 1800

Nýr Hiace - fyrir vinnandi menn.
Við kynnum nýjan Hiace laugardaginn 11. nóvember milli 12 og 16 hjá
umboðsmönnum Toyota um allt land.

Boðið verður upp á vörusýningu frá DEWALT og ef þú mætir snemma
getur þú gert góð kaup í sérstöku Hiace tilboðshorni.

Verð frá 2.770.000. kr.

Nýjum Hiace fylgir glæsilegur verkfærapakki frá DEWALT að verðmæti
allt að 118.280 kr.*
Komdu og kynntu þér nýjan Hiace og njóttu léttra veitinga.
*Hægt er að velja á milli þriggja DEWALT verkfæra pakka.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

i
\dii

YÅÅggii i ÓYÅgi i ÓYÅgi i ÓYÅgi i Ó
ÓY
di
di
di
Ó d\\diii
\
\
\



\
\
\
d
d
d
d\\d

¡
7
H
A
A
:
BDH;



"






!

"
%




&
$

#
"

"
$









"
##





!





#
"

! +##
"




!


"
#$

ÓYÅgi ii ÓYÅgi ii ÓYÅgi ii ÓYÅgi ii ÓYÅgi i
d\\d
d\\d
d\\d
d\\d
d\\d

6
I
H
6
<
:
A
>
H
¡
<A
aVcYh^ch

c
j
a
h
g
Z
k
h
Â
g
jc
h
"
j
V
a
%
a{\kgjkZ
#%
.
&
a#
`
^a
i
de^Â
"




"
(







)

" #
%
)
%
"
$
*

#
/





'""


"


,."%"
!

"
%
$
$


"+#,$









"
%
$
$
*

#

"




"


"
%


'
"

"


"



 )

"



%


$
%

hÅc^h]dgcV[i^aWdÂjb

I^aWdÂ^c\^aYVVÂZ^chkZghajcBdh[ZaahW¨

Bdh^cc
={]dai&("&*
Bdh[ZaahW¨g

De^ÂVaaVYV\V
k^g`VYV\V&&"'%
aVj"hjc&&"&.



 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

+!50(®,, ¥3,!.$3 [Hlutabréf]
)#%8  



-%34! (++5.
!CTAVIS
-AREL
!LFESCA

 
 
 

&JÎLDI VIÈSKIPTA 
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(,54!"2¡& ¥ ²26!,36¥3)4®,5 !CTAVIS      !LFESCA
     !TLANTIC 0ETROLEUM      !TORKA
     !VION      "AKKAVÎR    
 $AGSBRÒN      &, 'ROUP      'LITNIR
     +AUPÖING      ,ANDSBANKINN  
   -AREL      -OSAIC &ASHIONS     
3TRAUMUR "URÈAR¹S      ®SSUR    

5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

Peningaskápurinn ...
!VION VERÈUR ËSKABARNIÈ

3AGAN GENGUR Å HRINGI

3TJËRN !VION 'ROUP LEGGUR ÖAÈ TIL FYRIR HLUTHAFA
FUND FÁLAGSINS AÈ NAFNI ÖESS VERÈI BREYTT Å (F
%IMSKIPAFÁLAG ¥SLANDS SEM REKUR SÎGU SÅNA
AFTUR TIL UPPHAFS FYRRI HEIMSSTYRJALDAR %FTIR
AÈ !VION SELDI ¹ DÎGUNUM EIGNARHLUTI FYRIR
MILLJARÈA KRËNA ERU UM ÖRÅR FJËRÈU HLUTAR
AF STARFSEMI FYRIRT¾KISINS BUNDNIR Å %IM
SKIP ¥ FEBRÒAR ¹RIÈ  VAR HEITI MËÈ
URFÁLAGSINS (F %IMSKIPAFÁLAG ¥SLANDS
BREYTT Å "URÈAR¹S VIÈ BREYTINGU ¹ STEFNU
FÁLAGSINS FR¹ ÖVÅ AÈ VERA FLUTNINGAFÁ
LAG YFIR Å FJ¹RFESTINGAFÁLAG %IMSKIP VARÈ
DËTTURFÁLAG "URÈAR¹SS ER SINNTI HREINNI
SKIPASTARFSEMI %INN HELSTI HVATAMAÈUR
ÖESSARA BREYTINGA VAR "JÎRGËLFUR 4HOR
"JÎRGËLFSSON Ö¹VERANDI STJËRNARFORMAÈ
UR %IMSKIPAFÁLAGSINS SEM NÒ HEFUR TEKIÈ
SÁR STËRA STÎÈU Å !VION 'ROUP ¹SAMT FLEIRI FJ¹RFESTUM
Å GEGNUM 'RETTI

¶ËTT "URÈAR¹S HAFI SÅÈAR SELT %IMSKIP TIL !VION
VAR AUGLJËST AÈ STJËRNARFORMAÈURINN
HAFÈI MIKLA TRÒ ¹ %IMSKIP b&LUTNINGA
STARFSEMI HVAÈA NAFNI SEM HÒN
NEFNIST ¹ BJARTA FRAMTÅÈ FYRIR
HÎNDUM OG VERÈUR ¹N¾GJU
LEGT AÈ FYLGJAST MEÈ HVERNIG
FÁLAGIÈ MUN VIRKJA HINA MIKLU OG
VERÈM¾TU REYNSLU OG ÖEKKINGU
STARFSFËLKS FÁLAGSINS N¾R OG
FJ¾R TIL AÈ TAKAST ¹ VIÈ ¹SKORANIR
VAXANDI ALÖJËÈLEGRAR SAMKEPPNI m
SAGÈI "JÎRGËLFUR 4HOR Å R¾ÈU ¹
AÈALFUNDI %IMSKIPS  ¶ETTA
SÎGUFR¾GA SKIPAFÁLAG HEFUR VERIÈ
¹ BLÒSSANDI SIGLINGU ¹ ÖESSU ¹RI
TEKIÈ YFIR ÖRJÒ FYRIRT¾KI ¹ SKÎMMUM
TÅMA STEFNIR Å EITT HUNDRAÈ MILLJARÈA KRËNA VELTU ¹
N¾STA ¹RI OG TEKUR BR¹TT YFIR FRANSKA NAFNIÈ !VION

-!2+!¨305.+4!2
(ELSTA ËGNUNIN Å STARFSUMHVERFI NÕRRA
T¾KNIFYRIRT¾KJA ER FREMUR SKORTUR ¹
H¾FU STARFSFËLKI HELDUR EN FRAMBOÈ
¹ FJ¹RMAGI EÈA ALMENNT EFNAHAGS
UMHVERFI ¶ETTA SÕNIR NÕ RANNSËKN
2ANNSËKNARMIÈSTÎÈVAR (¹SKËLA
2EYKJAVÅKUR
%IMSKIP HEFUR EIGNAST MEIRIHLUTA Å
FYRIRT¾KINU (ARBOUR 'RACE #3 )NC ¹
.ÕFUNDNALANDI &YRIRT¾KIÈ SÁR UM
FRYSTIGEYMSLU OG LOSUNARÖJËNUSTU VIÈ
TOGARA Å B¾NUM (ARBOUR 'RACE VIÈ
#ONCEPTION "AY ¹ .ÕFUNDALANDI
3TEINGRÅMUR 0ÁTURSSON FJ¹RM¹LASTJËRI
!VION 'ROUP HEFUR ¹KVEÈIÈ AÈ L¹TA
AF STARFI SÅNU 3TEINGRÅMUR HEFUR
VERIÈ FJ¹RM¹LASTJËRI !VION 'ROUP
FR¹ ÖVÅ AÈ FÁLAGIÈ KEYPTI %IMSKIP Å JÒNÅ
Å FYRRA EN ¹ÈUR HAFÈI HANN STARFAÈ HJ¹
FYRIRT¾KINU FR¹ ¹RINU 

6ERÈBËLGA N¹NAST ËBREYTT
Vísitala neysluverðs lækkaði um 0,04 prósent milli október og nóvember. Verðbólgan er enn langt frá 2,5 prósenta verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands.

&2 «,!&36¥+ 3PARISJËÈUR «LAFSVÅKUR OG 30+EF RENNA SAMAN Å EITT

Eigið fé upp á átta milljarða
Eins og kom fram í Fréttablaðinu
í gær hafa stjórnir Sparisjóðsins í
Keflavík og Sparisjóðs Ólafsvíkur ritað undir áætlun um samruna sjóðanna. Fallist stofnfjáreigendur beggja sparisjóða á
hana miðast samruninn við 1. júlí
síðastliðinn.
Í tillögum til funda stofnfjáreigenda sparisjóðanna er gert ráð
fyrir að eigið fé hins sameinaða
sparisjóðs verði um átta milljarðar króna og munu stofnfjáreigendur í Ólafsvík fá 3,2 prósent

fyrir sinn snúð en stofnfjáreigendur í Keflavík 96,8 prósent.
SPKef skilaði eins milljarðs
króna hagnaði á fyrri hluta ársins
en hagnaður SPO var 22 milljónir
króna árið 2005.
Til þess að mæta skiptihlutföllum þarf að auka stofnfé í
Sparisjóði Ólafsvíkur.
Sameiningin er gerð í þeim tilgangi að efla starfsemina á starfssvæðum sparisjóðanna og sækja
fram á við á nýjum vettvangi.
EÖA

Styrkir sig í eftirréttunum
Bakkavör Group hefur keypt eftirréttaframleiðandann Rye Valley
Patisserie af Kerry Group, stærsta
matvælaframleiðanda
Írlands.
Um er að ræða verksmiðjur í
Birmingham sem framleiða ferska
tilbúna eftirrétti fyrir Bretlandsmarkað.
Kaupverðið er ekki gefið upp

en kaupin eru fjármögnuð með
sjóðum Bakkavarar. Með þessari
fjárfestingu styrkir Bakkavör sig
í eftirréttum þar sem markaðshlutdeild félagsins hefur verið
einna lægst í þeim flokkum kældra
matvara sem það framleiðir fyrir
breska markaðinn, eða tæpur
fimmtungur af heildinni.
EÖA

því enn langt bil milli raunveruleikans og markmiðs Seðlabankans upp á 2,5 prósenta verðbólgu.
Greiningardeild Glitnis segir allt
benda til þess að bólgan hafi náð
hámarki og úr henni muni draga
hratt á næstunni. Telur hún jafnframt líklegt að stýrivextir Seðlabankans hækki ekki frekar nema
gengi krónunnar komi til með að
gefa skyndilega mikið eftir, sem
virðist ólíklegt sem stendur.

Vísitala neysluverðs lækkaði um
0,04 prósent milli október- og nóvembermánaða. Það var í takt við
spár greiningardeilda bankanna
sem gerðu ráð fyrir engri breytingu vísitölunnar til 0,1 prósents
lækkunar.
Það sem helst virkaði til lækkunar vísitölunnar var að verð á
bensíni og dísilolíu lækkaði um
3,5 prósent vegna gengislækkunar krónunnar og lægra heimsmarkaðsverðs á eldsneyti. Á móti
kom að íbúðarkostnaður hækkaði
um 0,6 prósent sem kom að mestu
til vegna hærri vaxta.
Verðbólgan mælist nú 7,3 prósent á ársgrundvelli og eykst úr
7,2 prósentum í október. Það er

HHS

&,*«4)2 !¨ &5¨2! 500 6ERÈBËLGA ER
ENN LANGT FR¹ MARKMIÈI 3EÈLABANKA
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Össur verðlaunað fyrir gervifót
Bandaríska vísindatímaritið Popular Science hefur veitt stoðtækjafyrirtækinu Össur hf. verðlaunin „Best
of What‘s New“ fyrir rafeindastýrðan gervifót með gervigreind, þann
fyrsta sinnar tegundar í heiminum.
Þetta er annað árið í röð sem
Össur hlýtur verðlaunin en í fyrra
hlaut fyrirtækið verðlaun fyrir vélknúið gervihné. Meðal þeirra fyrirtækja sem hlotið hafa verðlaunin
eru BMW, Porsche, Sony og Apple.

Jón Sigurðsson, forstjóri Össurar, sagði á blaðamannafundi í
gær, að fóturinn, sem byggi á svipaðri tækni og gervihnéð og getur
lagað sig að mismunandi undirlagi, væri nýtt skref fyrir Össur.
Hann vissi hins vegar ekki til að
neitt annað fyrirtæki í heiminum
hefði fengið verðlaunin í tvígang.
Guðmundur Ólafsson, sem missti
hægri fótinn eftir áralöng veikindi
fyrir tveimur árum en hefur unnið

með þróunardeild Össurar í gegnum prófferli á fætinum, sýndi fótinn og deildi reynslu sinni.
Guðmundur sagði þetta mikla
breytingu. Hann gæti hreyft sig
eðlilega og þyrfti ekki að stilla fótinn eftir því hvernig hann hreyfði
sig. Sömu sögu var að segja um
skókaup. Þau hefðu verið vandamál áður fyrr en heyrðu nú sögunni til þar sem fóturinn lagar sig
sjálfur að skónum.
JAB
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(RAÈA ÖARF BYGGINGU HJÒKRUNARHEIMILA
¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU

Fleiri heimili fyrr
+2) *«.!33/. 3+2)&!2

M

ikil eining virðist vera orðin meðal stjórnmálamanna,
hvar í flokki sem þeir standa, um að gera þurfi átak í
húsnæðis- og umönnunarmálum aldraðra. Þetta hefur
ekki síst komið fram í tengslum við prófkjör flokkanna
fyrir kosningarnar í vor. Á tímum prófkjara og í kosningabaráttu eru allir sammála um góð málefni, en svo þegar kemur
að efndum verður þyngra fyrir fæti. Það er því ærin ástæða fyrir
hagsmunasamtök aldraðra að slaka hvergi á í baráttu sinni.
Heilbrigðis- og tryggingaráðherra kynnti á dögunum áætlun um fjölgun hjúkrunarrýma fyrir aldraðra og er það góðra
gjalda vert. Það er hins vegar tvennt sem vekur sérstaka athygli
við þau áform. Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir að af þeim 174
hjúkrunarrýmum sem ráðgert er að komið verði upp verði 114
í kjördæmi ráðherrans, Kraganum svonefnda − að vísu ekkert
á Seltjarnarnesi − og aðeins þrjátíu utan suðvesturhornsins. Þá
vekur athygli að ekki er gert ráð fyrir að þessi aukning hjúkrunarrýma verði fyrr en á árunum 2008-2009, ef þá núverandi
áætlanir standast. Þetta er auðvitað allt of seint, því þeir sem
þurfa að komast á hjúkrunarheimili í dag verða kannski ekki
allir ofar moldu eftir þrjú ár. Þess ber að geta í þessum efnum að
nýlega var gengið frá samkomulagi ríkis, Reykjavíkurborgar og
Seltjarnarness um hjúkrunarheimili í Sogamýri og á Bráðræðisholti. Þar er það sama uppi á teningnum, að þessi heimili eru allt
of seint á ferðinni. Þegar reisa þarf verslunarhúsnæði og venjulegar íbúðablokkir rísa þau hús með ótrúlegum hraða, þannig að
maður sér breytingar frá degi til dags og áður en við er litið er
fólk flutt í íbúðirnar í blokkunum. Hvers vegna er ekki hægt að
viðhafa sömu vinnubrögð við húsnæði fyrir aldraða? Ekki ætti
að skorta fé til framkvæmdanna, þar sem ríkissjóður er bókstaflega bólginn af peningum, að ekki sé minnst á Símapeningana
svokölluðu, sem ættu að geta brúað bilið þar til fjárveitingar af
fjárlögum eru fyrir hendi. Yfirvöld ættu að bregða skjótt við og
setja kraft í þessar annars ágætu fyrirætlanir um fjölgun hjúkrunarrýma fyrir aldraðra.
Svo virðist sem húsnæðismál aldraðra séu í mörgum tilfellum í
betra ástandi á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu og dæmi
um það er nýbyggingin við Hlíð á Akureyri sem tekin var í notkun í
vikunni.
Í tengslum við breytingar á lífeyrisgreiðslum, sem heilbrigðis- og
tryggingaráðherra kynnti á Alþingi fyrir helgi, var greint frá breytingum varðandi framkvæmdasjóð aldraðra. Þetta er sjóður með sérstakan tekjustofn, og var upphaflegt markmið hans að bæta húsnæðiskost aldraðra. Reyndin hefur hins vegar orðið sú að verulegur hluti
þess fjármagns sem í sjóðinn kemur hefur farið í rekstur og viðhald
en ekki beint til nýbygginga eins og hugsunin var. Ráðherra hefur
að vísu tilkynnt að á næstu árum verði felld á brott heimild til að að
verja fé úr sjóðnum til reksturs og viðhalds stofnana aldraðra. Ráðherra hefði átt að taka á sig rögg og láta þetta ákvæði taka að fullu
gildi þegar á næsta ári, þannig að hægt væri að verja meiri fjármunum til nýbygginga, en ekki að draga hluta þess fram á árið 2008. Mál
þetta er nú til meðferðar á Alþingi, í tengslum við aðrar breytingar
á lífeyrisbótum, sem allar horfa til bóta, enda unnar í samvinnu við
samtök aldraðra. Það er því ekki útséð um að breytingar verði gerðar
í þá átt að gera framkvæmdasjóðinn öflugri, og hann ætti þá þegar á
næsta ári betur að geta sinnt hlutverki sínu.
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+ONUR Å MEIRIHLUTA
¥ DAG ER MIKILL PRËFKJÎRSDAGUR ÖRJÒ
PRËFKJÎR FARA FRAM !THYGLISVERT ER AÈ
Å TVEIMUR ÖEIRRA ERU FLEIRI KONUR EN
KARLAR Å FRAMBOÈI ¶AÈ ER Å PRËFKJÎRI
3AMFYLKINGARINNAR Å 2EYKJAVÅK OG HJ¹
3J¹LFST¾ÈISFLOKKNUM Å 3UÈVESTURKJÎR
D¾MI 'ERA M¹ R¹È FYRIR AÈ HLUTUR
KVENNA VERÈI ÖVÅ GËÈUR Å KOSNINGUM
DAGSINS SEM ER ANNAÈ EN SEGJA
M¹ UM FLEST PRËFKJÎR
UNDANFARIÈ ,JËST ER AÈ
KONUR LEIÈA B¹ÈA ÖESSA
LISTA )NGIBJÎRG 3ËLRÒN
'ÅSLADËTTIR 3AMFYLKING
UNA OG ¶ORGERÈUR +ATRÅN
'UNNARSDËTTIR LISTA
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS

+VENNAÖING
'ERA M¹ R¹È FYRIR AÈ

KONUR SKIPI AÈ MINNSTA KOSTI HELMING
ÎRUGGRA ÖINGS¾TA 3AMFYLKINGARINNAR
Å 2EYKJAVÅK OG EKKI ER ËLÅKLEGT AÈ ÖRJ¹R
KONUR VERÈI ¹ MEÈAL FIMM EFSTU Å
PRËFKJÎRI 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS Å KRAG
ANUM ¶ORGERÈUR +ATRÅN 2AGNHEIÈUR
2ÅKHARÈSDËTTIR OG NAFNA HENNAR
RNADËTTIR 3EM SAGT GËÈUR DAGUR
FYRIR Ö¹ SEM ÖYKIR MIKILV¾GT AÈ KONUR
N¹I ¹RANGRI Å STJËRNM¹LUM ¥ PRËFKJÎRI
3J¹LFST¾ÈISFLOKKS ¹ 3UÈURLANDI ER
ATHYGLIN HINS VEGAR EKKI ¹ KONUM
¶AR ER VITASKULD SPENNAN MEST Å
KRINGUM ENDURKOMU RNA
*OHNSEN Å STJËRNM¹LUM
OG HVAÈA ¹RANGRI HANN
MUNI N¹

2AÈAÈ ¹ LISTANN
6ÅÈAR ER VERIÈ AÈ LEGGJA
LOKAHÎND ¹ FRAMBOÈS

LISTA EN Å ÖESSUM ÖREMUR KJÎRD¾M
UM +JÎRNEFND 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS Å
.ORÈVESTURKJÎRD¾MI MUN Å DAG KOMA
SAMAN OG RAÈA FRAMBJËÈENDUM ¹ LIST
ANN 4ALIÈ ER ÎRUGGT AÈ ÖINGMENNIRNIR
ÖRÅR %INAR /DDUR +RISTJ¹NSSON %INAR
+ 'UÈFINNSSON OG 3TURLA "ÎÈVARS
SON RAÈI SÁR Å EFSTU S¾TIN TÎKIN ERU
UM FJËRÈA S¾TIÈ "ERGÖËR «LASON
VARÈ HLUTSKARPASTI FRAMBJËÈANDINN
Å S¾TIÈ Å KÎNNUN KJÎRNEFNDAR MEÈAL
FULLTRÒAR¹ÈSMANNA ¹ !KRANESI
SEM VILJA SINN FULLTRÒA OFARLEGA
(ERDÅS ¶ËRÈARDËTTIR M¹GKONA
FORS¾TISR¹ÈHERRA TILKYNNTI SÅÈAN
UM FRAMBOÈ SITT EFTIR AÈ AUGLÕST
UR FRAMBOÈSFRESTUR VAR ÒTRUNN
INN ¶AÈ ER SÅÈAN Å VERKAHRING
KJÎRD¾MISR¹ÈSÖINGS AÈ TAKA
LOKA¹KVÎRÈUN AÈ VIKU LIÈINNI
SIGRIDUR FRETTABLADIDIS

Í guðanna bænum, vaknið
É

g var að fletta í gömlum
pappírum í kjallaranum hjá
mér um daginn og þar úði og
grúði af dóti sem ég var löngu
búinn að gleyma. Skjöl og afrit,
sendibréf og skýrslur og þessi
líka ógrynni af ræðubútum sem
ég hef flutt um dagana. Hér og
þar og einkum úr pólitíkinni í
fyrri tíð, þegar ég tilheyrði
öðrum flokki og ekki veit ég
hversvegna ég var að halda upp á
þessar ræður. Flestar um frelsi
einstaklingsins, einkaframtakið
og sjálfsbjargarviðleitnina.
Frelsi í verslun, fjármálum,
atvinnulífi, frelsi markaðarins,
frelsi þjóðar í köldu stríði. Skyldi
nokkur maður eiga svona margar
ræður um frelsið? hugsaði ég.
Já, það er eins með mig og
marga aðra, að það eru fluttar
margar ræðurnar og fyrirlestrarnir um málefni, sem eru okkur
kær en allt eru þetta börn síns
tíma, því viðfangsefnin breytast
dag frá degi og það er eins með
frelsið. Gömlu ræðurnar mínar
voru og eru líka börn síns tíma.
Nú efast enginn um að frjálsræðið hefur aukist í verslun og
viðskiptum, í krafti alþjóðavæðingar og evrópskra staðla og
breytinga hér heima. Það hefur
fært okkur margt gott. En ekki
allt. Ekki nærri allt og við eigum
satt að segja ennþá langa vegferð
fyrir höndum, að því leyti að efla
frelsi í lífsgæðum, í mannlegum
samskiptum, í frelsi hugans. Í því
felst hlutverk stjórnmálanna á
þessum síðustu og bestu tímum
að færa þetta frelsi til almúgans,
til hvers og eins. Og það gerum
við með því að skapa leikreglur
sem eru réttlátar, svigrúm til að
láta sem flesta njóta frelsis. Ekki
bara til að græða peninga, heldur
til að njóta lífsins í margvíslegum skilningi. Útrýma geðþóttavaldi, ótta gagnvart pólitísku
gerræði, misskiptingu kynja,
stétta og aldurshópa, eyða fátækt
og ójöfnuði.

%,,%24 " 3#(2!-

¥ $!' \ (UGSAR UPP ¹ NÕTT
Maður sem hefur rétt til hnífs
og skeiðar í krafti lífeyris úr
lífeyrissjóði sínum eða lágra
launa eða mikilla skulda, gerir
ekki meir en að skrimta. Hann
nýtur engra lystisemda, hann
hefur ekki efni á að veita sér
neitt umfram nauðþurftir, hann
er fjötraður í fátæktinni. Sá
maður er ekki frjáls.

Hvar sem við stöndum í flokki,
hvar sem við erum í mannvirðingarstiganum, þá megum við
ekki bregðast þeirri skyldu að
hugsa upp á nýtt.
Það er þetta fólk, þessi stóri
hópur fólksins í kringum okkur,
sem þarf á liðsstyrk að halda. Það
er þetta fólk sem situr heima,
þegar við hin flytjum ræðurnar
um frelsið, þegar fræðimenn
segja okkur tíðindi úr fjármálaheiminum, þegar haldnar eru
kokkteilveislur til heiðurs
útrásarmönnum og lukkunnar
pamfílum. Þetta fólk er ekki með
í umræðunni.
Ég hlustaði um daginn á
Stefán Ólafsson prófessor flytja
fróðlegan fyrirlestur um það
hvernig skattbyrðin hefur aukið
ójöfnuðinn í landinu, hvernig
kaupmátturinn hefur aukist jafnt
og þétt hjá þeim efnamestu en
ekki hjá þeim launalægstu. Við
sáum þetta svart á hvítu, með
línuritum og útreikningum

Evrópusambandsins, OECD,
Hagstofunnar og hans sjálfs. Og
við sjáum þetta í kringum okkur.
Fátækt dregur máttinn úr fólki,
lokar það af í hjálparleysi og
þunglyndi, það einangrast í sinni
litlu hörðu veröld og verst er af
öllu að ekki verður betur séð en
þessi þróun, óréttlæti í skattbyrði, skeytingarleysi um hag
þeirra launalægstu, værukærð
gagnvart einstæðum foreldrum,
eldra fólki, menntunarsnauðum
einstaklingum, þeim lítilmögnum
sem minna mega sín, sé hrein og
klár pólitík. Sjálfsagt óviljandi en
meðvituð. Meðvituð vegna þess
að við höfum verið svo upptekin
af nýfengnu frelsi auðmagnsins,
að annað hefur setið á hakanum.
Gleymst í öllum ræðunum.
Frelsi er dýrmætt orð. Og
vandmeðfarið. Í því felst ekki
aðeins sú hugsjón að verða ríkur
af aurum, heldur hitt ekki síður,
að njóta almennra lífsgæða,
tómstunda, hugðarefna, menningar. Veita börnum gott uppeldi.
Vera góður við sjálfan sig. Frelsi
til að geta um frjálst höfuð
strokið, þora og mega.
Við eigum ekki að líða ójöfnuð.
Né sætta okkur við hann. Né láta
hann danka. Þess vegna þarf á
nýjum frelsisræðum að halda.
Öðruvísi ræðum. Lífið breytist.
Við breytumst. Það er ekki
lengur veröld sem var.
Hvar sem við stöndum í
flokki, hvar sem við erum í
mannvirðingarstiganum, þá
megum við ekki bregðast þeirri
skyldu að hugsa upp á nýtt.
Endursemja ræðurnar, svara
kalla samtímans. Um það snýst
frelsið, sem við köllum eftir. Um
það snýst pólitík dagsins. Gömlu
ræðurnar eru börn síns tíma. Ef
við höldum að þær séu enn í fullu
gildi, þá erum við eins og
nátttröll, sem hafa dagað uppi í
breyttum heimi.
Í guðanna bænum, mín kæru
gömlu náttröll. Vaknið, vaknið.

Miklu meira en 15,7%!
„Leiðréttur“ kynbundinn launamunur
uppá 15,7 prósent varpar vissulega ljósi
á það misrétti sem konur búa við, ekki
aðeins á vinnumarkaði heldur í samfélaginu öllu. En heildarmyndin sést ekki
ær niðurstöður sem mesta athygli
fyrr en heildartekjurnar eru skoðaðar:
hafa vakið í nýrri könnun á launaÞá kemur í ljós að konur hafa aðeins 66
mun og launamyndun í landinu eru
prósent af launum karla!
þær að kynbundinn launamunur hefur
ekki breyst í 12 ár. Hann var 16 próLaunaleyndin sem viðgengst, ekki
sent 1994 og mælist nú 15,7 prósent.
bara í einkageiranum heldur líka ríkiskerfinu, viðheldur þessu misrétti og
Könnunin er góð eins langt og hún
gegn henni þarf að ráðast. Stjórnarandnær. En við megum ekki gleyma því að
staðan hefur sameinað í eitt frumvarp
munurinn er miklu meiri en 15,7 prósent! Sá launamunur er fundinn
margendurfluttar
tillögur
Vinstri
EFTIR að búið er að þurrka út eða
grænna og Samfylkingar um að aflétta
„leiðrétta“ allar breytur sem einkenna ,&(%)¨52 ).'!$«44)2
launaleyndinni þannig að konum og
þátttöku kvenna á vinnumarkaði. Þannig er t.d.
körlum sé heimilt að veita hverjum sem er upplýsekki reiknað með því að konur hafa síður mannaingar um laun sín – og jafnframt að Jafnréttisstofa
forráð en karlar, þær veljast ekki til stjórnunarfái heimildir til að rannsaka launakjör í fyrirtækjum
starfa, vinna síður yfirvinnu, eru fremur í hlutaá sama hátt og skattaeftirlit og samkeppniseftirlit
störfum, fá ekki bíla til afnota eða fartölvur í sama
hafa þegar brot á þeim lögum eru rannsökuð. Þetta
mæli og karlar. Þær víkja síðan út af vinnumarkeru góðar tillögur sem munu bera árangur. Það þarf
aðinum um lengri og skemmri tíma vegna veikinda
að svipta leyndarhulunni af launaseðlunum. Allt upp
barna eða annarra í fjölskyldunni. Það hefur aftur
á borðið!
áhrif á stöðu þeirra á vinnumarkaði, hamlar starfsframa og launaþróun, hefur áhrif á lífeyrisréttinn,
Höfundur er líffræðingur og varaþingmaður Vinstri
veikindaréttinn, bætur vegna slysa o.s.frv., o.s.frv.
grænna.
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Vörugjöld á bifreið- Leggjum RÚV niður
ar, röng hugsun!
5-2¨!.
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fjölskyldur verða að eiga stóran
bíl, vegna stærðar fjölskyldunnar
sem þá er oftast með stórri vél.
Með því að hafa há vörugjöld á
slíkum bílum er verið að gera
ikil umræða er í þjóðfélagbarnmörgum fjölskyldum illinu og út um allan heim
mögulegt að eignast bifreið sem
hvernig best megi stemma stigu
mætir þeirra þörfum.
við losun koltvísýrings og annarsTaka þarf líka tillit til þess að
konar
gróðurhúsalofttegunda.
við búum í strjálbýlu landi þar
Þetta er mikið áhyggjuefni sem
sem samgöngur eru erfiðar og
allar þjóðir þurfa að takast á við
gæði veganna langt
með
myndarlegum
undir meðallagi miðað
hætti og þolir enga bið
við önnur lönd. Þessar
svo að draga megi úr
staðreyndir gera ferðaþví sem kallað er
lög á litlum bílum oft
„global warming“ eða
og tíðum erfið og jafnhlýnandi loftslag.
vel
varhugaverð
í
Mörgum hugmyndsumum tilfellum, en
um hefur verið varpað
margir þurfa búsetu
fram um hvernig best
eða verka sinna vegna
megi ná árangri í þessað ferðast mikið við
um efnum, en sitt sýnerfiðar aðstæður, bæði
ist hverjum.
sumar og vetur.
Nokkrir hafa velt
Verði sú leið farin að
upp þeirri hugmynd að
hækka vörugjöld á þær
hækka beri vörugjöld ®:52 ,2533/.
bifreiðar sem sannará stærri bifreiðar er
lega eyða meiri eldsneyti, reyna
hafi aflmeiri vélar. Fleiri hallast
menn í lengstu lög að nota gamla
að þeirri hugmynd – og nú nýverbíla frekar en að endurnýja, þar
ið Bretar – að best sé að ná tökum
sem stofnkostnaður yrði mikill.
á eldsneytisnotkuninni – þ.e.a.s. á
Þar með er verið að draga úr endnotkun jarðolíu með gjöldum á
urnýjun bifreiðaflotans og viðsjálft eldsneytið, eða með öðrum
halda mikið mengandi og jafnvel
orðum notkunina. Segja má að
hættulegum bifreiðum í umferð
mörg rök styðji þá aðgerð umfram
lengur en góðu hófi gegnir.
aðrar. Markmiðið með mengunarÞróunin er gríðarlega hröð í
gjöldum er að hvetja til sparnaðar
dag hjá bifreiðaframleiðendum
á eldsneyti er virki m.a. sem hvati
og keppast þeir um að framleiða
til kaupa á sem sparneytnustum
bifreiðar sem eru sparneytnar og
bifreiðum.
minna mengandi fyrir umhverfið,
Samdóma álit bifreiðainnflytjhvort sem þær eru knúnar með
enda er að eldsneytisverðið eitt
litlum vélum eða stórum.
og sér stjórni miklu um bifreiðaÁvallt þarf að gæta jafnræðis
kaup. Um leið og verð á eldsneyti
varðandi álögur þannig að fólk
hækki líti fólk frekar til eyðsluverði látið borga fyrir notkun eða
grennri bifreiða. Ef sú leið væri
losun á magni mengandi efna út í
farinn að innheimta „mengunarumhverfið. Ekki er sanngjarnt að
skatt“ með vörugjöldum þ.e. á
sá þjóðfélagshópur sem vill eða
verð bifreiðarinnar, þá er skattþarf að nota stórar einkabifreiðar
lagt út frá öðrum þáttum en eldsborgi niður eldsneytisnotkun annneytissparnaði. Eldsneytiseyðsla
arra og þar með mengun, eða líði
bifreiðar fer nefnilega fyrst og
fyrir búsetu sína. Mengunargjöld
fremst eftir hversu mikið henni
eldsneytis ættu að tryggja slíkt.
er ekið eða notkun hennar. Til
Að síðustu er rétt að taka fram að
skýringar má nefna dæmi: A.
álögur á bílgreinina í heild eru nú
kaupir stóra jeppabifreið og ekur
þegar alltof háar, þannig að nauðhenni innan við 5.000 km á ári, en
synlegt er að taka allt gjaldaumB. kaupir lítinn fólksbíl og ekur
hverfi greinarinnar til gagngerrhonum 50.000 km. á ári. Þar með
ar endurskoðunar.
er A. að niðurgreiða mengunina
sem B. veldur með sínum mikla
akstri.
Höfundur er framkvæmdastóri
Einnig má benda á að sumar
Bílgreinasambandsins.
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áðherrar og þingmenn sitja
þessa dagana á fundum og
semja um framtíð fjölmiðlunar
og afþreyingar á Íslandi. Tækifærið til alvöru breytinga er
núna, allt sem til þarf er áræðni
ráðamanna til að horfa til himins
og skoða hlutina í stærra samhengi en gert hefur verið áður.
Ef ríkið hætti afskiptum af
fjölmiðlum yrðu líklega til 2-3
nýjar íslenskar sjónvarpsstöðvar
og 3-4 útvarpsstöðvar. Íslenskt
gæðaefni á sjónvarpsskjám landsmanna myndi margfaldast frá því
sem það er í dag. Fyrsta flokks
íslenskur
afþreyingariðnaður
yrði til þar sem íslenskir rithöfundar, framleiðendur, leikarar,
tónlistarmenn,
textahöfundar,
markaðsmenn og fleiri fengju
tækifæri til að framleiða sjónvarps- og útvarpsefni í áður
óþekktu magni fyrir Íslendinga
og betur en gert er í dag. Íslendingar yrðu farnir að flytja út
sögur, hugvit, tónlist og leikara í
formi afþreyingariðnaðar á 2-3
árum.

4IL HVERS 2²6
Endalaus umræða hefur farið
fram undanfarin ár um tilgang
RÚV, þar sem ráðamenn þjóðarinnar reyna að finna leiðir til að
réttlæta rekstur ríkisfjölmiðla. Á
sama tíma hafa sömu ráðamenn
hætt afskiptum af öðrum fyrirtækjarekstri og selt ríkisfyrirtæki með góðum árangri. Um leið
og fyrirtækin hafa komist úr ríkiseigu hafa þau blómstrað og
rekstur þeirra náð nýjum hæðum,
öllum Íslendingum til hagsbóta.
Slíkt hið sama myndi gerast á
afþreyingar- og fjölmiðlamarkaði
ef RÚV yrði lagt niður.
Í samningi menntamálaráðherra og útvarpsstjóra er lögð
áhersla á hver sé tilgangur RÚV
og hvers sé ætlast til af stofnuninni. Þeir sem hafa starfað við
útvarp og sjónvarp sjá strax að
markmiðin eru svo mörg og ólík
að aldrei verður hægt að uppfylla
þau öll. Ljóst er að engin sjónvarpsstöð getur staðið undir þeim
hugmyndum sem ráðamenn hafa
um rekstur ríkissjónvarpsins.
Ráðherrar og útvarpsstjóri
horfa jafnframt gjarnan til annarra landa og segja að við Íslendingar verðum að fara sömu leiðir

og önnur Norður-Evrtals um 2,7 milljarða
ópulönd í rekstri fjölkróna á ári til reksturs
miðla, en til fjölmiðlunRÚV í formi afnotaar í Bandaríkjunum er
gjalda.
Fyrirtækið
vísað með hryllingi.
greiðir engan arð og
Staðreyndin er samt sú
því er þetta í raun árleg
að frá Bandaríkjunum
fjárfesting okkar í dagkemur nær allt vinsælskrám félagsins. Ef
asta
sjónvarpsefni
meðal rekstrartap síðheimsins, þar á meðal
ustu ára er lagt við, þá
vinsælasta
erlenda
erum við að greiða um
efnið sem sýnt er á (%,') (%2-!..33/.
3 milljarða króna fyrir
Íslandi. Þrátt fyrir alla
eina sjónvarpsstöð og
hina ríkisstyrktu framleiðslu
2 útvarpsrásir á ári. Fyrir alla
Evrópu er nær ekkert efni sem
þessa peninga fáum við ýmislegt
hægt er að flytja á milli landa; þ.
ágætt efni, en ekki nóg. Fyrir
e.a.s. hugmyndir að sjónvarpsutan skattfé er RÚV með um 1
efni sem gengur vel í mismunmilljarð króna í aðrar tekjur,
andi menningarheimum. Staðstærstur hluti þessara tekna er
reyndin er sú að ríkispeninganar
auglýsingsala eða um 900 milljdrepa niður hugvit, dirfsku og
ónir. Hyrfi RÚV af markaði
framleiðslu sé þeim ráðstafað til
myndu auglýsingarnar finna sér
einnar stofnunar ár eftir ár.
annað heimili og líklega búa til
svigrúm fyrir nýja sjónvarpsstöð.
Við eigum að leggja RÚV
Við getum skapað nýjan iðnað
niður. Við eigum að stofna sjóð
sem getur, ef rétt er á málum
sem útdeilir RÚV milljörðunum
haldið, styrkt ásýnd Íslands
árlega til sjónvarpsframleiðslu,
samtals 3 milljörðum á ári, gegn
á heimsvísu meira en nokkur
100% mótframlögum einkaaðila.
banki eða lyfjafyrirtæki kemur Samtals væri þetta 6 milljarða
innspýting í íslenskan afþreyingtil með að gera.
ar- og fjölmiðlaiðnað – ekki auka
250 milljónir eins og menntaVið Íslendingar berum okkur
málaráðherra og útvarpsstjóri
stundum saman við önnur Norðhafa lagt til. Ef við ætlum að
urlönd, t.d. Danmörku. Þar er
breyta umhverfi fjölmiðla og
staðan sérstök. Í Danmörku er
framleiðslu verðum við að vera
enginn ljósvakafjölmiðill með
tilbúin að stíga skrefið til fulls.
sterka markaðshlutdeild fyrir
Við getum skapað nýjan iðnað
utan þá miðla sem ríkið rekur.
sem getur, ef rétt er á málum
Danska ríkið rekur tvö sjónvarpshaldið, styrkt ásýnd Íslands á
fyrirtæki, DR og TV2 sem hafa
heimsvísu meira en nokkur banki
mikinn meirihluta af öllu áhorfi í
eða lyfjafyrirtæki kemur til með
landinu og reyndar hlustun í
að gera. Afþreyingariðnaðurinn
útvarpi líka. Það er áhugaverð
er hraðast stækkandi iðnaður í
staðreynd að velta auglýsingaheimi og eftirspurnin eftir
sölu er hærri hjá Fréttablaðinu á
afþreyingarefni eykst stöðugt.
Íslandi en velta allra útvarpsSem dæmi má nefna að fyrir 20
stöðva Dana til samans. Í Danárum voru 90 sjónvarpsstöðvar í
mörku búa um 5,5 milljónir
Evrópu, í dag (síðast þegar ég
manns. Þrátt fyrir nokkra fína
vissi) eru þær orðnar yfir 1.500.
spretti í sjónvarpsframleiðslu
Fyrir utan sjóðinn og mótDana væri hægt að gera miklu
framlag einkastöðva myndu fjármeira. Það kom fram hjá Sven
festar fá áhuga á greininni. StaðClausen, helsta framleiðenda á
reyndin er nefnilega sú að
sjónvarpsefni Dana, í fyrirlestri
afþreyingariðnaðurinn
getur
sem Kvikmyndamiðstöð Íslands
grætt á tá og fingri og haft mikla
stóð fyrir, að þeir byrjuðu fyrst
framlegð ef framkvæmdar eru
að ná góðum árangri í framleiðslu
„réttu“ efnishugmyndirnar.
eftir að þeir fóru að framleiða
(VAÈ MEÈ ÅSLENSKA MENNINGU OG
efni eftir bandarískum framTUNGU
leiðsluhefðum.
Fyrir hverja prósentu sem sjóð(VER ER LAUSNIN
urinn afhendir einkastöðvum
Við, Íslendingar, greiðum samværi hægt að skylda þær til að
framleiða ákveðna prósentu af
menningarlegu efni og sýna á
besta tíma. Þegar höftin hverfa
munu koma fram vel fjármagnaðir listamenn sem vilja sinna því
sem ekki fellur beint undir
afþreyingariðnaðinn. Ef t.d. 20%
af fé sjóðsins færu til menningarlegs efnis myndi það þýða margföldun slíks efnis á skjám landsmanna, miðað við framleiðslu
RÚV í dag. Hið margboðaða
menningarvor
hæfist
fyrir
alvöru.
En eru einhverjar líkur á því
að þetta gangi eftir? Ráðamenn
skilgreina fjölmiðla og afþreyingu sem aldrei fyrr þessa dagana. Allir á Alþingi hafa skoðun á
þessum málaflokki sem ætti að
vera gott fyrir hann, eða hvað?

Rýmingarsala
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Laugardag og sunnudag kl. 11 til 16
Faxafeni 10 – austurhlið
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Nudd-baðtæki á frábæru verði !

Gólfefnaval

Faxafeni 10, hús Framtíðarinnar 108 Reykjavík Sími 517 8000 www.golfefnaval.is

Höfundur er fyrrum dagskrár- og
markaðsstjóri Skjás eins,
þróunarstjóri Dagsbrun Media
(sem vinnur að útbreiðslu
Fréttablaðsins erlendis) og
þróunarstjóri 365 miðla á Íslandi.

3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ
SENDA OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ
Å BELG UM M¹LEFNI LÅÈANDI STUND
AR 'REINAR OG BRÁF SKULU VERA
STUTT OG GAGNORÈ %INGÎNGU ER
TEKIÈ ¹ MËTI EFNI SEM SENT ER
FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI ¹ VISIRIS
¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEININGAR 2IT
STJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI BIRTIST
Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA Å
B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈ
RÁTTINGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI
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Hjartahlýr húmoristi
sem hiki ekki við að öskra og æpa
á undirmenn sína ef svo ber undir.
Guðjón var þar engin undantekning og máttu margir sjómennirnir þola óp hans og hróp. Hann var
á hinn bóginn ósérhlífinn skip-

stjóri og brá sér í aðgerð á dekkinu þegar mikið lá við.
1975 varð Guðjón formaður
Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Bylgjunnar og 1983 varð hann
forseti Farmanna- og fiskimannasambands Íslands. Gegndi hann
embætti þar til hann varð þingmaður. Þeim sem til þekkja kemur
ekki á óvart að Guðjón hafi snúið
sér að stjórnmálum en telja að
áhugi hans á þeim sé afleiðing af
störfum að félags- og hagsmunamálum sjómanna.
Guðjón var lengi í Sjálfstæðisflokknum og var varaþingmaður
hans kjörtímabilið 1991-1995.
Hann tók svo þátt í stofnun Frjáls-

Frumsýning helgina 11.-12. nóvember

rétta þurfi þann halla af og samræma skatta á launatekjur og fjármagn bregðast handhafar fjármagnsins ókvæða við og segjast
einfaldlega fara úr landi ef við
yrir nokkrum dögum birtist lítil
þeim verði hróflað. Sama gildir um
fréttaklausa í Fréttablaðinu
allt tal um misskiptingu. Menn
undir fyrirsögninni „Bankar mega
skuli ekki voga sér upp á dekk með
fara úr landi“. Ýmsir hafa viljað
gagnrýni auk þess sem allir hafi
túlka þessa frétt á þann veg að
það betra þrátt fyrir aukna misundirritaður sé sérstakur áhugaskiptingu.
maður um að losa þjóðina við
En er það virkilega svo? Hafa
íslenska banka út fyrir landsteinallir það betra á Íslandi í dag en
ana. Tilefni fréttarinnar var klausa
fyrir tíu árum? Er auðveldara að
á vefsíðu minni þar sem ég tók
vera efnalítill og glíma við sjúkundir með lesanda heimasíðunnar,
dóm nú en þá? Eru lyfin
Ólínu að nafni, sem gerði
ódýrari? Er læknisað umtalsefni þá hrikakostnaður minni? Er
legu misskiptingu sem
auðveldara fyrir fátækt
gegnsýrir orðið íslenskt
fólk að komast í húsnæði
þjóðfélag, ekki aðeins í
nú en það var fyrir tíu
formi lífskjara og lífsárum þegar félagslegt
stíls heldur einnig í yfirhúsnæðiskerfi var enn
ráðum yfir samfélaginu
við lýði? Ég held ekki.
öllu, í listum og mennOg enn standa kröfur,
ingu en í vaxandi mæli
ekki síst frá fulltrúum
eru það peningar milljbanka og fjármálastofnarðamæringanna
sem
ráða þar för. Þessu var ®'-5.$52 *«.!33/. ana á hendur stjórnvöldum um að afnema þær
ég sammála og hafði á
leifar félagslegra þátta sem enn
orði að mér þætti íslenska jafnaðfinnast í húsnæðiskerfinu. Allt á
arsamfélaginu ekki fórnandi fyrir
markað er hin óbilgjarna krafa.
þotulið sem vildi slíta sig út úr
Alls staðar skulu markaðslögmálin
íslenskum veruleika og jafnvel
ráða – og alltaf er viðkvæðið hið
stilla þjóðfélaginu öllu upp við vegg
sama, „annars erum við farin með
til að hafa sitt fram. Við skulum
allt okkar af landi brott“!
ekki gleyma að undirstaða vaxtarins í bankakerfinu er íslenska líf"RAUÈMOLAHAGFR¾ÈIN OG MISRÁTTIÈ
eyrissjóðakerfið. Grundvöllur þess
er markaður af lögum frá Alþingi.
Það er vissulega rétt að það munar
Lífeyrissjóðirnir eru byggðir upp
miklu um alla þá milljarða sem
af skyldusparnaði íslenskra launakoma frá bankakerfinu í formi
manna. Án þeirra væri ekkert „viðskatta og sú gagnrýni sem ég hef
skiptaundur“ og engin útrás.
fengið fyrir að gera lítið úr þessum
tekjum hins opinbera er réttmæt
&JËRT¹NFALDUR LAUNAMUNUR SM¹
því um þessa peninga munar svo
MUNIR Å ÅSLENSKU KJARAUMHVERFI
sannarlega í fjármögnun velferðarsamfélagsins. Spurningin er hins
Af nýlegri könnun sem birt var á
vegar um hinn félagslega tilkostnvegum
félagsmálaráðuneytisins
að, hina samfélagslegu fórn; hversu
má ráða að launamunur hafi vaxið
langt við viljum halda með samféverulega á undanförnum árum og
lag okkar inn á markaðstorgið? Á
sé nú fjórtánfaldur. Þetta eru þó
Reagan-tímanum í Bandaríkjunum
smámunir á við hundraða milljarða
var talað um trickle-down econombónusgreiðslur í bankastofnunum
ics,
brauðmolahagfræði.
Hún
og fyrirtækjum innan fjármálabyggði á því að létta álögum af
geirans. Þegar þessu hefur verið
efnafólki svo það gæti bakað sín
andmælt hefur viðkvæðið jafnan
stóru brauð, almenningur myndi
verið á þá lund að þetta endurfyrr eða síðar njóta góðs af í formi
spegli velgengni viðkomandi fyrirmolanna sem hrytu af borðum auðtækja sem auk þess standi skil á
kýfinganna. Ekki varð sú raunin.
sköttum og skyldum. Einnig sé á
Brauðmolastefnan jók misrétti í
það að líta, hvað bankana áhrærir,
bandarísku þjóðfélagi til muna.
að drýgstur hluti tekna þeirra komi
erlendis frá; útrásin færi þjóðinni
Að lokum, nokkur orð um útrásþannig björg í bú. Þá eigi ekki að
ina. Almennt gleðjumst við landarnvanþakka alla þá styrki sem renni
ir yfir árangri af fjárfestingum
til menningarstarfsemi og líknarerlendis. Í sumum tilvikum hefur
mála frá efnafólki. Af rausn þess
líka verið sýnd stórkostleg hugnjóti sjúkrahúsin, menningarstofnkvæmni og framsýni og vil ég þar
anirnar og jafnvel kirkjur og trúfénefna árangur bræðranna sem
lög góðs!
kenna sig við Bakkavör. BakkavarVissulega er nokkuð til í þessu.
arbræður hafa haslað sér völl í
Fjármálastofnanir greiða vissuBretlandi og víðar og margt af því
lega sinn 18% fyrirtækjaskatt eins
sem ýmsir aðrir íslenskir aðilar eru
og lög gera ráð fyrir og af arði
að gera víðs vegar um heiminn er
sínum greiða fjármálamennirnir
aðdáunarvert. En það er ekki allt
sína tíund. Það er að vísu miklu
kræsilegt sem íslensk fyrirtæki
lægra hlutfall en launamaðurinn
hafa tekið sér fyrir hendur, t.d. í
greiðir og þegar haft er á orði að
austanverðri Evrópu þar sem
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Frjálslyndi flokkurinn var mikið
til umræðu í vikunni vegna yfirlýsinga flokksmanna um útlendinga á Íslandi. Af því tilefni er
Guðjón
Arnar
Kristjánsson
alþingismaður
og
formaður
flokksins maður
vikunnar.
Guðjón Arnar
er 62 ára. Hann
fæddist 5. júlí
1944 á Ísafirði
og
sleit
þar
barnsskónum.
Guðjón
var
góður og duglegur drengur en
stundum þurfti
að tukta hann til
eins og gjarnt er
um
tápmikla
stráka.
Hann
hafði yndi af
náttúrunni
og
dundaði sér vel
og lengi við fugla
sem
foreldrar
hans héldu við
heimilið í brekkunni ofan Ísafjarðarbæjar.
Guðjón á níu
systkini,
eldri
eru fimm systur.
Hermt er að
faðir hans hafi
verið afar stoltur þegar loksins
fæddist drengur
í fjölskylduna og
naut Guðjón sérstaks
atlætis
föður síns fyrstu
árin.
Foreldrar
Guðjóns
voru
Kristján
Sigmundur
Guðjónsson smiður
og Jóhanna Jakobsdóttir
húsmóðir. Kristján
var
kallaður
Kitti Gau og
Guðjón
Arnar
var kallaður Addi. Vestra, og
síðar víðar, var hann því nefndur
Addi Kitta Gau.
Fjórtán ára hóf Guðjón sjósókn en fiskveiðar og síðar félagsmál sjómanna voru starfsvettvangur hans þar til hann settist á
þing 1999. Líkt og í landi fylgdist
hann grannt með umhverfi sínu á
sjónum og fékk snemma brennandi áhuga á lífríki hafsins,
straumum og veðri.
Á næstum fjörutíu ára ferli
sinnti Guðjón öllum störfum sem
falla til á sjó; hann var háseti,
matsveinn, vélstjóri, stýrimaður
og loks skipstjóri. Það orð fer af
skipstjórum að þeir séu hörkutól

Bankarnir rífi sig
ekki frá samfélaginu

lynda flokksins ásamt Sverri Hermannssyni og fleirum í nóvember
1998 og hlaut kjör til Alþingis
vorið eftir. Guðjón varð formaður
flokksins 2003.
Viðmælendum Fréttablaðsins
ber saman um að
vandfundinn sé
hjartahlýrri
maður en Guðjón. Hann er
ávallt boðinn og
búinn að aðstoða
fólk þegar eitthvað bjátar á og
er
afskaplega
tryggur
sínu
fólki.
Guðjón
er
húmoristi
og
þykir
bráðskemmtilegur og
auk þess að hafa
gaman af söng er
hann söngmaður
góður. Þá er hann
sagður einstaklega barngóður
en sjálfur á hann
sjö börn. Guðjón
er kvæntur Maríönnu
Barböru
Kristjánsson en
þau
kynntust
þegar hann var
undir lok níunda
áratugsins með
togarann
Pál
Pálsson í slipp í
Póllandi.
Guðjón mæðist í mörgu og er
oftar en ekki á
hraðferð. Hann
er sagður hafa
mildast
með
árunum og varð
samstarfsmanni
úr stjórnmálunum að orði að
hann mætti taka
menn og málefni
fastari
tökum.
Það beri þó ekki
að skilja sem svo
að hann sé orðinn skaplaus.
Engum dylst að Guðjón er stór
vöxtum og segir þyngdin til sín.
Félagi bendir á að hann þurfi að
huga betur að heilsu sinni.
Flokksformaðurinn er enn
ósérhlífinn og gengur í þau verk
sem þarf að vinna. Einhverju
sinni var hann staddur í húsnæði
á Ísafirði sem nýta átti undir
kosningaskrifstofu Frjálslynda
flokksins. Þegar flokkssystkin
hans komu að var Guðjón að búa
húsnæðið undir að verða málað.
Þótti ólíklegt að formenn annarra
stjórnmálaflokka hefðu komið að
kosningabaráttunni með slíkum
hætti það árið.

F
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Við skulum ekki gleyma að
undirstaða vaxtarins í bankakerfinu er íslenska lífeyrissjóðakerfið. Grundvöllur þess
er markaður af lögum frá
Alþingi. Lífeyrissjóðirnir eru
byggðir upp af skyldusparnaði
íslenskra launamanna.
fátækum þjóðum hefur verið
þröngvað til að afhenda fjármálamönnum þjóðareigur, oft með hótunum um að ella verði horfið með
allt fjárfestingafjármagn úr landi.
Nefni ég þar sem dæmi þann þrýsting sem íslenskir og bandarískir
fjársýslumenn beittu stjórnvöld í
Búlgaríu til að fá Búlgara til að
framselja í þeirra hendur búlgarska
Símann fyrir fáeinum misserum.

"URT MEÈ HINA ÅSLENSKU DOLL
ARABÒÈ
Í fyrrnefndum pistli mínum vildi
ég leggja áherslu á að tími sé kominn til að ræða hinar félagslegu
afleiðingar markaðsvæðingarinnar og þeirrar misskiptingar sem
hún hefur leitt til. Í gömlu Sovétríkjunum voru við lýði svokallaðar
dollarabúðir þar sem forréttindaklíkan verslaði. Þær voru táknrænar um misskiptinguna og
úthrópaðar af öllu réttsýnu fólki
enda til marks um kjaragjána í
þjóðfélaginu. Á Íslandi er að verða
til dollarasjoppusamfélag. Annars
vegar er það almenningur sem
stendur í biðröðunum og hins
vegar þotuliðið sem stígur upp í
sína þotu og fer þangað sem hugurinn girnist í eiginlegri og óeiginlegri merkingu.
Viljum við svona þjóðfélag?
Mitt svar er nei. Þess vegna hef ég
hvatt íslenska fjármálamenn til að
sýna ábyrgð og gæta hófsemi. Með
því sýna þeir samstöðu og vilja til
að eiga samleið með íslensku samfélagi – því samfélagi sem þeir
eiga velgengni sína að þakka. Að
öðrum kosti eru þeir einfaldlega
farnir úr því þjóðfélagi sem hér
hefur verið reist og þróað.
Þeir sem mesta ábyrgð bera á
hinni íslensku dollarabúð sitja hins
vegar sem fastast. Það er jú ríkisstjórn lands vors. Með einkavæðingu almannaeigna og öllu því
laga- og reglugerðarverki sem hún
hefur smíðað varð til jarðvegur
misréttis. Ég hef alla tíð verið eindreginn talsmaður þess að hér
væru reknar bankastofnanir sem
sýni ábyrgð gagnvart samfélagi
sínu og iðulega hef ég hrósað því
sem vel hefur verið gert í íslenskum bönkum sem standa í fremstu
röð í heiminum í ýmsum efnum.
Slíka banka vil ég halda í sem
fastast. Um hitt velkist ég ekki í
vafa um hvert ég vil stjórnarmeirihluta Framsóknar og Sjálfsstæðisflokks kominn. Hann vil ég burt –
út úr Stjórnarráði Íslands eins
fljótt og auðið er. Sem betur fer
styttist í að þjóðin geti látið þann
draum verða að veruleika.
Höfundur er þingmaður
Vinstrihreyfingarinnar - græns
framboðs.

Mad gør dig glad!

Þú sparar 300 kr. kg
ROASTBEEF

2.998

ÚR KJÖTBORÐI

Þú sparar 1.000 kr. kg

kr.
kg

HREINDÝRAFILLET

3.998

FYRIR VEISLUNA

30

kr.
kg

Þú sparar 300 kr. kg
RAUÐSPRETTA

EFTIR DÖNSKUM SIÐ

1.398

kr.
kg

40%

afsláttur

afsláttur

Þú sparar 200 kr. kg
GOURMET RAFTASKINKA
Í HEILU

1.485

kr.
kg

MÓA KJÚKLINGUR

LÆRI/LEGGIR - MAGNKAUP

ÚR KJÖTBORÐI

1.298

danskar pylsur

brauð

afsláttur

DANSKAR KJÖTBOLLUR

Síld
Pölsemester Orahátíð
arsíld 398

Hatting

20%

389

kr.
kg

TUBORG GRÖN
LÉTTÖL 500 ML

69

kr.
stk.

CARLSBERG
LÉTTÖL 500 ML

69

kr.
stk.

40

kr.
kg

kr. stk.

& Myllu danskt
afsláttur rúgbrauð

30

afsláttur

Danskar

freistingar!

GRÍSALUNDIR
M. SÆLKERAFYLLINGU
LÚÐUSTEIK

MEÐ HOLLANDIESE HJÚP

1.798

1.998

kr.
kg

30%
GOURMET OFNSTEIK
MEÐ DÖNSKU ÍVAFI

afsláttur

1.236

kr.
kg

DANSKT SMURBRAUÐ

BEIKON & KÆFA - RAUÐSPRETTA - REYKTUR LAX - ROASTBEEF - RÆKJA - SPÆGIPYLSA

kr.
kg

498

Allt að

Girnilegir

Bakkedlösnsikum hætti
að

60%

afsláttur

Velbekomme!

kr.
stk.
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Hin týnda kröníka Össurar
onar víkur höfundÍ Dagbók Þráins Bertelss
borgaralegu lífi sínu
ur frá viðburðasnauðu og
litísku víg völlum og
og svipast um á hinum pó
íku Össurar Skarpskáldar í eyðurnar í krön
tjórnmál. Einnig er
héðinssonar um samtímas
erð, 5-tugsafmæli og
minnst á 36 metra gönguf
ri máttarvalda af
löngu tímabær afskipti æð
stjórnmálum vestan hafs.

Kæra
Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

-ERKISDAGUR
.ËVEMBER



Nú er ég búinn að
halda mína fyrstu
myndlistarsýningu.
,!5'!2$!'52
Sýningin hófst í
dag í Galleríi Sævars Karls. Það dreif að fólk úr
öllum áttum og ég heilsaði á báða
bóga. Sérstaklega þótti mér gaman

.ËVEMBER

PRÓFKJÖR
SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS
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í Suðvesturkjördæmi fer fram í dag
laugardaginn 11. nóvember.

Sigurrós Þorgrímsdóttir
alþingismaður

Ármann Kristinn Ólafsson
forseti bæjarstjórnar Kópavogs

Bryndís Haraldsdóttir
varaþingmaður

Steinunn Guðnadóttir
íþróttakennari og fyrrverandi bæjarfulltrúi

Árni Þór Helgason
arkitekt

Jón Gunnarsson
framkvæmdastjóri Slysavarnafélagsins Landsbjargar

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
ráðherra

Bjarni Benediktsson
alþingismaður

Pétur Árni Jónsson
skattaráðgjafi

X
Ragnheiður Elín Árnadóttir

Ragnheiður Ríkharðsdóttir

aðstoðarmaður forsætisráðherra

bæjarstjóri

KOSIÐ ER Á EFTIRTÖLDUM STÖÐUM:
Hafnarfjörður: Víðistaðaskóli, Hrauntungu 7
Álftanes: Skátaheimilið, Breiðumýri
Garðabær: Sjálfstæðisheimilið á Garðatorgi

að hitta konu sem kom og vildi eiga
við mig orð.
„Ég kom nú reyndar ekki fyrst
og fremst til að skoða þessa sýningu,“ sagði hún. „Mig langaði
aðallega til að sjá konuna þína af
því að þú skrifar svo fallega um
hana.“
Ég benti henni á Sólveigu mína
í mannþrönginni og gat ekki betur
séð en konunni þætti sjón sögu ríkari. Það finnst mér reyndar líka.
Þetta gekk sem sagt allt saman
vonum framar og ég þarf greinilega ekki að hafa áhyggjur af því
að sitja uppi með margar myndir
þegar sýningunni lýkur.
Um kvöldið hélt gleðin áfram.
Fimmtugsafmæli hjá Ásu frænku í
Hafnarfirði. Ég sem hélt hún væri
nýorðin þrítug.

Kópavogur: Sjálfstæðisheimilið, Hlíðasmára 19
Mosfellsbær og Kjósarhreppur: Lágafellsskóli Lækjarhlíð
Seltjarnarnes: Sjálfstæðishúsið, Austurströnd 3

Kjörstaðirnir eru opnir frá kl. 9 til 18 í dag.

'LETTNI ÎRLAGANNA
Í Suðurkjördæmi vann Björgvin
G. glæsilegan sigur
en hann var harðasti stuðningsmað.ËVEMBER
ur Össurar og þótti
mörgum það vanhugsað
hjá
svo
¶2)¨*5$!'52
ungum manni að
binda trúss sitt við
Össur þegar fúndamentalistar í
pólitískum rétttrúnaði boðuðu
komu Messíönu.
Í Suðvesturkjördæmi fékk



4ÕNDI KAFLINN ÒR
®SSURAR KRÎNÅKU
Á þessu blóðuga
prófkjörshausti vitja
ég oft um Alnetið og
sigli þá slóðina:
http://ossur.hexia.

net/.
Þar skrifar Össur Skarphéðinsson einhverjar snjöllustu
lýsingar á samtímapólitík sem
sést hafa síðan höfundur
Íslendingasögu, snillingurinn
Sturla Þórðarson, lagði frá sér
fjöðurstafinn.
Sturla
var
bróðursonur
Snorra
og
skrifaði
líka
skemmtisögur
fyrir
almenning, til dæmis
frægasta
róman miðalda
sem
fjallar um
ástir
og
örlög fólks
á Bergþórshvoli
og
Hlíðarenda
og
væri efni í stórkostlega sápuóperu ef íslenska
sjónvarpið hefði döngun til að þvo
af sér slyðruorðið og slá út danska
og enska framhaldsþætti.
Össur er ekki af Sturlungaætt
heldur af hinu friðsama Fremrahálskyni og hefur sérhæft sig í eitursnjöllum greiningum á innvortis
átökum
íslenskra
stjórnmálaflokka, einkum svíður sjálfstæðisog framsóknarmenn undan
penna hans.
Í
kröníku
Össurar
um
íslenska samtímapólitík er
þó ein eyða sem
sagnfræðingar
framtíðarinnar
eiga eftir að
harma mjög. En
þannig er að þessum snilldarpenna
hefur alveg láðst
að beina broddi
sínum að ástum
sinna
samlyndu
samherja í Samfylkingunni. Enda
er það svo að mala
domestica graviora
sunt lachrimis eins og Brynjólfur heitinn biskup sagði þegar
búið var að fífla heimasætuna og
ku útleggjast þannig: Heimilisböl
er þyngra en tárum taki.
Ekki svo að skilja að ég hafi innsýn Össurar í vargöld íslenskra
stjórnmála en þegar ég lít í átt til
hans og Samfylkingarinnar kemur
mér í hug prýðilegt kvæði eftir
Grím Thomsen (fyrrum alþingismann) þar sem segir m.a.
Horn skella á nösum
og hnútur fljúga um borð,
hógvær fylgja orð,
en þegar brotna hausar og
blóðið litar storð
brosir þá Goðmundur kóngur.
Ég lái ekki Össuri þótt hann
brosi í kampinn eins og Goðmundur kóngur því að ekki er annað að
sjá en þeim sem studdu hann í formannskjörinu, sællar minningar,
gangi allt í haginn en andstæðingarnir uppskeri eins og til var sáð.

Katrín Júlíusdóttir rússneska kosningu í annað
sætið en líkt og Björgvin
fór hún ekki dult með
stuðning sinn við Össur.
Árni Páll Árnason sem
Össur á heimasíðu
sinni
segist
hafa vakað
yfir í pólitískri
bernsku
náði
líka
ótrúlegum
árangri og
krækti sér í
öruggt þingsæti.
Í
Norðvesturkjördæmi
vann séra Karl
Matthíasson frægan sigur og náði
öðru sæti sem ætti að duga til
þingfarar, en segja má að séra
Kalli sé heimilisklerkur hjá Össuri.
Kristján Möller og Einar Már
unnu
örugga prófkjörssigra.
Auðvitað samgleðst allt samhent Samfylkingarfólk
þessum ágætu
sigurvegurum
en það hlýtur
þó að verða
einhverjum
umhugsunarefni hvort það
sé
einskær
tilviljun eða
glettni
örlaganna að
Jón Gunnarsson sem
aðhylltist
andstæðinga Össurar beið
pólitískan
bana í Suðurkjördæmi og
erfðaprinsinn Lúðvík Bergvinsson varð að lúta þar í lægra haldi
fyrir Björgvini, pólitískum kjörsyni Össurar.
Það virðist svo sannarlega ekki
fylgja því gifta að hafa farið gegn
sitjandi formanni Samfylkingarinnar því að auk þeirra mannsskaða sem hér hafa verið taldir
féll Anna Kristín Gunnarsdóttir
úr öruggu sæti í Norðvesturkjördæmi.
Andstæðingar Samfylkingarinnar í öðrum flokkum sem hafa
orðið fyrir beittum penna Össurar
geta ornað sér við tilhugsunina
um að ekki sér enn þá fyrir endann á þeirri miklu valdatilfærslu
sem orðið hefur í flokknum með
þessum prófkjörum. Reykjavík er
eftir.
Fari svo að sú valdatilfærsla í
Samfylkingunni sem hófst með
prófkjörum á landsbyggðinni
haldi áfram í Reykjavík mun þess
ef til vill ekki langt að bíða að einhver impri á þeirri nýmóðins hefð
í Samfylkingunni sem gert hefur
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hvað mesta lukku að heppilegra sé
að einhver annar en sitjandi formaður verði forsætisráðherraefni
flokksins í þeim þingkosningum
sem fara í hönd – og spurning
hvort Össur muni slíta hár úr
brosmildum kampi sínum ellegar
muna eyrnafíkjuna forðum ef
bogastrengur núverandi formanns
kynni að bresta.

ÍSLAND OG FÆREYJAR
5MR¾ÈAN
6INAÖJËÈ

E

ngin þjóð stendur okkur Íslendingum nær en Færeyingar. Það
er því mikið fagnaðarefni að nú í lok
árs hafa verið stigin tvö söguleg og
gífurlega mikilvæg skref til nánara
formlegs samstarfs landanna og
áframhaldandi náinna samskipta
þjóðanna.
Í fyrsta lagi tók fríverslunarsamningur milli Íslands og Færeyja,
svokallaður Hoyvíkur-samningur,
gildi nú um mánaðamótin. Samningurinn er einn sá víðtækasti sem
íslensk stjórnvöld hafa gert og sá
fyrsti sem gerir ráð fyrir fullri fríverslun með landbúnaðarafurðir.

mörgu leyti áþekkar og færeyskur
Hann tryggir íbúum landanna einnig
landbúnaður uppfyllir ekki eftirmikilvæg réttindi í landi hvors annspurn
markaðarins.
ars, m.a. varðandi frjálsa
Framleiðendur búnaðarför fólks og búseturétt. Í
vara telja t.d. að útflutnumræðum um alþjóðavæðingur á kjöti, eggum og
ingu íslenska hagkerfisins
mjólkurafurða til Færer oft horft langt yfir
eyja muni aukast veruskammt. Þá vill gleymast
lega nú þegar Hoyvíkurað við flytjum út vörur til
samningurinn tekur gildi.
Færeyja fyrir um tvo milljÁform utanríkisráðarða króna á ári og að eyjherra um opnun íslenskrarnar eru mikilvægari
ar sendiskrifstofu í Færútflutningsmarkaður
en
eyjum
er
annað
t.d. Kína, Finnland og Kanmikilvægt skref í samada. Nú þegar samningur
skiptum landanna. Á árstekur gildi má auk þess (*,-!2 2.!3/.
fundi Vestnorræna ráðsgera ráð fyrir að viðskiptin
ins í ágúst voru ríkisstjórnir Íslands,
aukist enn frekar, ekki síst varðandi
Færeyja og Grænlands hvattar til
landbúnaðarvörur.
Neysluvenjur
þess að opna sendiskrifstofur í
Íslendinga og Færeyinga eru að

hvers annars landi. Slík skrifstofa í
höfuðborg náfrænda okkar getur
skipt miklu máli við að styrkja samstarf landanna, samskipti þjóðanna
og hvetja til aukinna viðskipta
þeirra í milli. Vonandi munu Færeyingar í kjölfarið opna sendiskrifstofu í Reykjavík.
Í umræðunni um mikilvæg
markaðssvæði í fjarlægum og fjölmennum ríkjum megum við ekki
líta fram hjá næstu nágrönnum
okkar. Hoyvíks-samningurinn og
sendiskrifstofa í Færeyjum eru
mikilvæg skref til þess að tryggja
samskipti landanna og þjóða þeirra
til framtíðar.
Höfundur er alþingismaður
Framsóknarflokksins. (Greinin er
birt í heild á Visir.is)

ÈRA RÁTTL¾TI
.ËVEMBER

Hið æðra réttlæti
sér til þess að það er
ekki bara í Samfylk-)¨6)+5$!'52
ingunni sem menn
súpa seyðið af verkum sínum. Núna er komið í ljós að
George Bush (vinur Davíðs) og
félagar hafa fengið verðskuldaða
rassskellingu.
Repúblíkanar eru búnir að tapa
fulltrúadeild þingsins og fyrirsjáanlegt er að þeir tapi líka meirihluta í öldungadeildinni.
Bill Clinton fékk að kenna á því
hvað það þýðir fyrir forseta að
hafa ekki meirihluta á þingi þegar
repúblíkanar voru næstum búnir
að flæma hann úr embætti. En það
er ekki ólíklegt að það renni innan
tíðar upp fyrir einhverjum þingmönnum að viðundrið frá Texas
(vinur Davíðs) hafi verri hluti á
samviskunni en kvennafar í vinnutímanum.
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 METRA
GÎNGUFERÈ

Venjulega gengur
mér vel að lifa í
&)--45$!'52
núinu og láta hverjum degi nægja sína
þjáning. En núna,
aldrei þessu vant, er ég með hugann við atburði helgarinnar.
Fyrst og fremst er ég að hugsa
um málverkasýninguna, en á laugardaginn klukkan þrjú og fjögur
ætla ég að bjóða upp á það sem
mest er í tísku í myndlistarheiminum um þessar mundir og ganga
með gestum um sýninguna og
útskýra fyrir þeim tákn og dulin
skilaboð í verkunum. Þetta er
mjög hæfilegur göngutúr. Salurinn er 5x14 metrar svo að gönguleiðin er samtals um 36 metrar,
aðeins lengri ef fólk er mjög nærsýnt. Það er ekki laust við að ég
kvíði fyrir því að jafn einfalt og
það er að búa til myndir er flókið
að tala um þær.
Og í öðru lagi er ég að velta því
fyrir mér hvað ég á að hafa í
sunnudagsmatinn.

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 í dag, laugardag
Í dag, 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.
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UMMÆLI
VIKUNNAR
UMMÆLI VIKUNNAR

Það er ekki oft sem ég
get stigið í pontu á eftir
hæstvirtum iðnaðarráðherra og sagt: Nú er ég
sammála hæstvirtum
ráðherra. En það er
ástæða til að gera það
nú.
+OLBRÒN (ALLDËRSDËTTIR 6' Å
UMR¾ÈUM UM SKATTAM¹L
KVIKMYNDAGERÈAR

Hér er spurt um hvort
eigi að senda út og segja
fréttir alla virka daga hjá
svæðisútvarpinu á
Austurlandi. Á Suðurnesjum brennur aftur á
móti spurningin: Á ekki
að taka upp útsendingar
svæðisútvarps á Suðurnesjum?
*ËN 'UNNARSSON 3AMFYLK
INGUNNI Å UMR¾ÈUM UM
3V¾ÈISÒTVARP !USTURLANDS

STJORNMAL FRETTABLADIDIS

N¹NAR ¹ VISIRIS

Þingsályktað út í loftið
¶ËTT SAMÖYKKT ÖINGS¹LYKTUNARTILLAGNA SÁ EFLAUST
GËÈRA GJALDA VERÈ ER EKKI ÖAR MEÈ SAGT AÈ SÁR
STAKT ÒTLIT SÁ FYRIR AÈ M¹L SEM ¹LYKTAÈ ER UM SÁ
KOMIÈ ¹ GËÈAN REKSPÎL
!LÖINGI HEFUR SAMÖYKKT ÖINGS¹LYKTUNARTILLÎGU
SEM HLJËÈAR SVO b!LÖINGI ¹LYKTAR AÈ SKORA ¹
RÅKISSTJËRNINA AÈ HRAÈA MEÈAL ANNARS Å SAMR¹ÈI
VIÈ HËP ¹HUGAMANNA OG .¹TTÒRUFR¾ÈISTOFNUN
¥SLANDS UNDIRBÒNINGI AÈ BYGGINGU YFIR NÒTÅMA
LEGT N¹TTÒRUFR¾ÈISAFN ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINUm
4ËLF ÖINGMENN ÒR ÎLLUM FLOKKUM STËÈU ¹
TILLÎGUNNI
/G HVERS VEGNA SKYLDI ÖETTA M¹L HAFA VERIÈ
LAGT FRAM *Ò VEGNA ÖESS AÈ ¹RIÈ  OPNAÈI
.¹TTÒRUGRIPASAFN ¥SLANDS Å  FERMETRA BR¹ÈA
BIRGÈAHÒSN¾ÈI VIÈ (LEMM
/G HVEN¾R ¾TLI ÖINGS¹LYKTUNIN HAFI VERIÈ
SAMÖYKKT *Ò ¹RIÈ 
/G HVAR SKYLDI .¹TTÒRUGRIPASAFNIÈ VERA Å DAG
*Ò Å  FERMETRA BR¹ÈABIRGÈAHÒSN¾ÈINU VIÈ
(LEMM

-EINT EÈA EKKI

 ÖVÅ  ¹RI SEM LIÈIÈ ER FR¹ SAMÖYKKT TIL
LÎGUNNAR ER SUMSÁ ALLT VIÈ ÖAÈ SAMA 2EYNDAR
HAFA FJÎLMARGAR NEFNDIR FJALLAÈ UM HÒSN¾ÈISKOST
SAFNSINS OG FJÎLMARGAR SKÕRSLUR HAFA VERIÈ SKRIF
AÈAR OG NIÈURSTÎÈURNAR
ERU ALLAR ¹ SÎMU
LUND VIÈ ÖETTA
¹STAND VERÈUR
EKKI UNAÈ LENGUR %N
SVONA ER ÖAÈ NÒ SAMT
OG EFLAUST ¹ EFTIR AÈ
SKIPA FLEIRI NEFNDIR
OG SKRIFA FLEIRI SKÕRSL
UR MEÈ SÎMU NIÈ
URSTÎÈUM EN ¹FRAM
VERÈA N¹TTÒRUGRIP
IRNIR Å  FERMETRA
BR¹ÈABIRGÈAHÒS
N¾ÈINU VIÈ
(LEMM

(ALLDËR "LÎNDAL 3J¹LFST¾ÈISFLOKKI
EFAST UM AÈ ®SSUR 3KARPHÁÈ
INSSON 3AMFYLKINGUNNI MEINI
ALLTAF ALLT SEM HANN SEGI OG LÁT
Ö¹ SKOÈUN SÅNA Å LJËS Å ÖING
INU ¹ ÖRIÈJUDAG ®SSUR SPURÈI
VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA HVORT Å R¹ÈI
V¾RI AÈ L¾KKA VIRÈISAUKASKATT ¹
GEISLADISKUM ENDA SÅN SKOÈUN AÈ
ÖAÈ B¾RI AÈ GERA (ALLDËR RIFJAÈI
UPP AÈ !LÖÕÈUFLOKKURINN FLOKKUR
®SSURAR ¹ ÖEIM TÅMA HAFI VERIÈ
ANDSNÒINN L¾KKUN VIRÈISAUKA
SKATTS ¹ TËNLIST 3AGÈI HANN SVO
UM ®SSUR b 3TUNDUM HELD ÁG
AÈ HANN MEINI ÖAÈ SEM HANN
SEGIR STUNDUM ER ÁG EKKI VISS OG
STUNDUM ER ÁG SANNF¾RÈUR UM
AÈ HANN MEINAR EKKI ORÈ AF ÖVÅ
SEM HANN SEGIRm
!È ÖESSU VAR HLEGIÈ

6)+! ¥ 0«,)4¥+
"*®2. ¶«2 3)'"*®2.33/.

Orð voru dýr
/RÈ
ÁG SEGI ALLTAF F¾RRI OG F¾RRI ORÈ
ENDA HAFÈI ÁG LENGI ¹ ÖEIM ILLAN BIFUR
4IGN MANNSINS SEGJA ÖEIR
ÖË ÖEIR GERI SÁR EKKI LJËST AÈ ORÈ ERU DÕR
NÁ MEÈ HVERJU ÖEIR GETI BORGAÈ
3IGFÒS $AÈASON

+YNÖ¹TTAFORDËMAR VORU HELSTA M¹LIÈ Å ÖJËÈM¹LA
UMR¾ÈUNNI Å VIKUNNI -AGNÒS ¶ËR (AFSTEINSSON
VARAFORMAÈUR &RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS HËF UMR¾È
UNA Å 3ILFRI %GILS ¹ SUNNUDAG OG HÁLT HENNI ¹FRAM
¹ !LÖINGI ¹ M¹NUDAG OG ÖRIÈJUDAG -AGNÒS M¹
EIGA ÖAÈ AÈ HANN LIGGUR EKKI ¹ SKOÈUNUM SÅNUM
OG ¹RIÈ  SAGÈI HANN EITTHVAÈ ¹ Ö¹ LEIÈ AÈ
RÁTTAST V¾RI AÈ SPRENGJA DËMSM¹LAR¹ÈHERRANN OG
GOTT EF EKKI FORSETA ÖINGSINS LÅKA Å LOFT UPP
¶Ë SPRENGJUR HAFI EKKI KOMIÈ VIÈ SÎGU Å M¹LI -AGNÒSAR UM FJÎLGUN ÒTLEND
INGA ¹ ¥SLANDI TËK HANN STERKT TIL ORÈA OG SLË FRAM ÕMSUM FULLYRÈINGUM
4IL D¾MIS ÖESSARI b!F EINHVERJUM ËÒTSKÕRANLEGUM ¹ST¾ÈUM VÎLDU RÅKIS
STJËRNARFLOKKARNIR EKKI AÈ FARA ÖESSA LEIÈ ;FRESTA FRJ¹LSRI FÎR LAUNAFËLKS= ÖR¹TT FYRIR
AÈ ALLIR SEM SKOÈUÈU M¹LIN AF RAUNS¾I OG YFIRVEGUN S¾JU AÈ VIÈ V¾RUM EKKI
REIÈUBÒIN TIL AÈ TAKA ¹ MËTI ÖEIM FJÎLDA SEM HINGAÈ MUNDI EFLAUST STREYMAm
¶ETTA SAGÈI HANN ÖR¹TT FYRIR AÈ RÅKISSTJËRN OG FÁLAGSM¹LANEFND ÖINGSINS HAFI HAFT
HELSTU SÁRFR¾ÈINGA MEÈ Å R¹ÈUM VIÈ GERÈI FRUMVARPS UM M¹LIÈ
-AGNÒS SAGÈI LÅKA b MAÅ ¹RIÈ  VAR SVARTUR DAGUR Å SÎGU ÖJËÈARINNAR
OG ÖAÈ VORU SENDAR SENNILEGA KÎLDUSTU KVEÈJUR SEM VERKALÕÈSHREYFINGIN OG
LAUNÖEGAR Å LANDINU HÎFÈU NOKKRU SINNI FENGIÈm ¶ETTA SAGÈI HANN ÖR¹TT FYRIR AÈ
!LÖÕÈUSAMBAND ¥SLANDS FJÎLMENNUSTU HEILDARSAMTÎK LAUNÖEGA HAFI KOMIÈ AÈ
SAMNINGU FRUMVARPSINS /G ENNFREMUR SAGÈI -AGNÒS b¶AÈ SJ¹ ALLIR SKYNSAMIR
MENN AÈ HÁR STEFNIR Å ËEFNIm
6ARAFORMAÈUR &RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS L¾TUR SVO LÅTIÈ AÈ SEGJA Ö¹ SEM EKKI SJ¹ AÈ
Å ËEFNI STEFNI ËSKYNSAMA ¶EIR SEM ERU EKKI SAMM¹LA -AGNÒSI ¶ËR (AFSTEINSSYNI
ERU SEMSAGT ËSKYNSAMIR
¶AÈ VAR HINS VEGAR RÁTT SEM ÖINGMAÈURINN SAGÈI UM AÈ STARFSHËPUR ¹ VEGUM
STJËRNVALDA HAFI EKKI SKILAÈ ¹LITI UM M¹LEFNI ÒTLENDINGA ¹ ÅSLENSKUM VINNUMARK
AÈI EINS OG TIL STËÈ /G ÖAÈ M¹ VISSULEGA GAGNRÕNA OG ÖAÈ HARÈLEGA
3K¹LDIÈ 3IGFÒS ORTI ¹ SÅNUM TÅMA UM ORÈ OG SAGÈI ÖAU DÕR
-AGNÒS ¶ËR (AFSTEINSSON GENGISFELLDI ORÈIN ¹ !LÖINGI ¹ ÖRIÈJUDAG

"*®2. ).') (2!&.33/. (EFUR LAGT FRAM FRUMVARP TIL LAGA UM BREYTINGAR ¹ NAFNALÎGUM b¡G TEL AÈ FORELDRAR HAFI ALMENNT TIL AÈ

BERA ÖAÈ MIKLA V¾NTUMÖYKJU TIL BARNA SINNA AÈ ÖEIR VELJI ÖEIM EKKI NÎFN SEM ERU ÖEIM TIL AMA EÈA KOMA ÖEIM ILLAm
&2¡44!",!¨)¨'6!

2ÅKIÈ H¾TTI AÈ SKIPTA SÁR AF
VALI FËLKS ¹ MANNANÎFNUM
Björn Ingi Hrafnsson,
varaþingmaður Framsóknarflokksins, leggur til að
Mannanafnanefnd verði
lögð niður og að smekkur foreldra fyrir nöfnum
barna sinna fái að ráða en
ekki smekkur opinberra
nefndarmanna.

„Ég tek undir þá gagnrýni sem
sett hefur verið fram á undanförnum árum á starfsemi Mannanafnanefndar,“ segir Björn Ingi sem
mælir fyrir frumvarpi um breytingar á mannanafnalögum í næstu
viku.
Hann tekur fram að gagnrýni
sín beinist ekki að því fólki sem
setið hefur í nefndinni, lögin hafi á
hinn bóginn verið of þröng og ekki

í samræmi við það nútímaviðhorf
að fólk eigi að ráða sínum málum
sjálft. „Ég tel að foreldrar hafi
almennt til að bera það mikla
væntumþykju til barna sinna að
þeir velji þeim ekki nöfn sem eru
þeim til ama eða koma þeim illa,“
segir Björn Ingi.
Eins og lögum er nú háttað
gefur Mannanafnanefnd út samræmt yfirlit yfir nöfn sem heimilt
er að nota og fundar reglulega um
umsóknir um undanþágur. Björn
Ingi telur þetta ekki hlutverk ríkisvaldsins og segir að almenna
reglan eigi að vera sú að nöfn séu
leyfð og aðeins sé hægt að banna
þau í algjörum undantekningartilvikum - þegar um hreinar nafnleysur er að ræða. „Það hefur
lengi verið í lögunum að nafnberi
megi ekki hafa ama af nafni sínu
og það stendur óhaggað.“
Spurður um einstök dæmi þess

að lög um Mannanafnanefnd hafi
verið borgurum til trafala nefnir
Björn Ingi nafnið Sævarr með
tveimur errum. „Það var nýlega
samþykkt í nefndinni eftir margra
ára þrautagöngu og það eru fjölmörg dæmi um nöfn sem hafa
lifað með kynslóðum án þess að
hljóta náð fyrir augum nefndarinnar. Á sama tíma hefur sumum
fundist nöfn sleppa í gegn sem
hafa enga tengingu við íslenska
tungu.“ Björn Ingi segir að þegar
svo hátti til snúist mál um smekk.
„Og ég vil frekar að smekkur foreldranna og barnanna ráði heldur
en þess ágæta fólks sem hefur valist til setu í Mannanafnanefnd á
hverjum tíma.“
Björn Ingi segir þetta mál eitt
þeirra sem þjóðin hafi hvað sterkastar skoðanir á og býst við snarpri og skemmtilegri umræðu í
þinginu í næstu viku.

Fjölgað um þrettán rými á
réttargeðdeildinni að Sogni
Heilbrigðisráðherra kynnti í vikunni áform um að stækka réttargeðdeildina á Sogni. Nú eru þar sjö
rými en iðulega hafa fleiri dvalist á
deildinni og þá hafst við í vistarverum sem ekki eru ætlaðar til dvalar.
Margrét Frímannsdóttir Samfylkingunni spurði um framtíðaráform ráðherra um rekstur og uppbyggingu
starfsemi
réttargeðdeildarinnar að Sogni og
sagði stjórnvöld fram til þessa hafa
verið sinnulaus gagnvart deildinni.
Siv Friðleifsdóttir skýrði frá því
í svari sínu að starfshópur hefði,
eftir úttekt á húsakynnunum, lagt
til úrbætur og hefði hún ákveðið að

-!2'2¡4
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ráðast í þær. Verður rýmum því
fjölgað um þrettán og verða því tuttugu í framtíðinni. Kosta framkvæmdirnar á milli sex og sjö
hundruð milljónir króna.

2¡44!2'%¨$%),$). !¨ 3/'.)  
MILLJËNUM VERÈUR VARIÈ TIL ST¾KKUNAR

Í máli Sivjar kom fram að um
fjörutíu sjúklingar hafa verið lagðir inn á réttargeðdeildina að Sogni
á þeim tæpu fimmtán árum sem
deildin hefur starfað.

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

www.byko.is
verslaðu á netinu
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MESTA ÚRVALIÐ ER Í BYKO BREIDD, MINNA ÚRVAL Í ÖÐRUM VERSLUNUM

GÆÐI Á LÆGRA VERÐI
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„Ekki láta ykkur detta það í hug að
ég sé líkur einhverjum þeim sem ég
hef leikið. Ég er það alls ekki. Þess
vegna kallast þetta að leika.“
$I#APRIO SEM NÕLEGA LÁK Å MYND -ARTINS 3CORSESE
4HE $EPARTED ER  ¹RA Å DAG (ANN HEFUR TVISVAR
VERIÈ TILNEFNDUR TIL ËSKARSVERÈLAUNANNA
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Heimsmet í listaverkasölu

 7ASHINGTON VERÈUR 

RÅKI "ANDARÅKJANNA

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  VAR SETT HEIMSMET Å LISTAVERKA
SÎLU ÖEGAR M¹LVERK 6INCENTS 6AN 'OGH )RISES SELDIST ¹
RÒMA ÖRJ¹ MILLJARÈA KRËNA
5PPH¾ÈIN VAR TVÎFALT H¾RRI EN SÒ SEM TALIÈ VAR AÈ
M¹LVERKIÈ MYNDI SELJAST ¹ +AUPANDINN VILDI EKKI L¹TA
NAFNS SÅNS GETIÈ -¹LVERKIÈ SÕNIR GARÈINN HJ¹ 3AINT 2EMY
GEÈSJÒKRAHÒSINU Å &RAKKLANDI ÖAR SEM 6AN 'OGH DVALDIST
¶AÈ VAR M¹LAÈ ¹RIÈ  NOKKRUM M¹NUÈUM ¹ÈUR EN
LISTAMAÈURINN FRAMDI SJ¹LFSVÅG AÈEINS  ¹RA GAMALL
'AMLA METIÈ VAR SETT Å MARS SAMA ¹R ÖEGAR JAPANSKT
TRYGGINGAFYRIRT¾KI KEYPTI VERKIÈ 3UNFLOWERS SEM 6AN 'OGH
¹ EINNIG HEIÈURINN AF 6AR ÖAÈ KEYPT FYRIR   MILLJARÈA
KRËNA &YRRI EIGANDI M¹LVERKSINS VAR AUÈJÎFURINN *OHN
7HITNEY 0AYSON (AFÈI MËÈIR HANS KEYPT ÖAÈ ¹ T¾PA
FIMM OG H¹LFA MILLJËN KRËNA ¹RIÈ 

 &ÎGNUÈUR VÅÈA UM HEIM
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,ISTAMAÈURINN 6INCENT 6AN 'OGH FRAMDI
SJ¹LFSVÅG  ¹RA GAMALL

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

VEGNA LOKA FYRRI HEIMS
STYRJALDARINNAR &¹NAR Å
2EYKJAVÅK BLAKTA Å H¹LFA
STÎNG VEGNA SP¾NSKU
VEIKINNAR
4HE 2OAD TO -OROCCO
GAMANMYND MEÈ "OB
(OPE "ING #ROSBY OG
$OROTHY ,AMOUR ER FRUM
SÕND
2ËDESÅA LÕSIR YFIR SJ¹LF
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Okkar elskulegi og ástkæri,

Guðmundur Ingi Ólafsson
Hólabraut 14, Skagaströnd,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans 8. nóvember.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Ólafur R. Ingibjörnsson
Árný Guðrún Ólafsdóttir
Rebekka Laufey Ólafsdóttir
Brynjar Max Ólafsson
Ingibjörn Hallbertsson

Hrönn Árnadóttir
Haraldur Friðriksson
Ari Þór Guðmannsson

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur hlýhug og vináttu við
andlát og útför elskulegs eiginmanns,
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Sigurðar Snæbjörnssonar
Höskuldsstöðum.

Sérstakar þakkir til starfsfólks lyfjadeildar FSA.
Rósa Árnadóttir og fjölskylda.

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför elskulegrar eiginkonu
minnar, móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Guðrúnar Pálsdóttur
Lækjasmára 6, Kópavogi.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á deild 14G
á Landspítalanum og Rósu Kristjánsdóttur djákna fyrir
ómetanlegan stuðning og hlýju.
Sigurður Pálsson
Þórunn Sigurðardóttir
Sigurður Knútsson
Páll Sigurðsson
Aldís Aðalbjarnardóttir
Sigrún Sigurðardóttir
Tómas Erling Lindberg
Ásgeir Sigurðsson
Jóhanna G. Guðjónsdóttir
Guðný Sigurðardóttir
Halldór Ág. Morthens
Hildur Sigurðardóttir
Barnabörn og barnabarnabörn

Legsteinar
Kynningarafsláttur af
völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð
Stuttur afgreiðslufrestur

&JÎLMENNING Å FYRIRRÒMI
Landakotsskóli fagnar afmæli sínu á
veglegan hátt í dag, en nú eru liðin 110
ár frá því að danskar systur af sankti
Jósefsreglu hófu kennslu í Landakoti og
lögðu þar með grunninn að Landakotsskóla, sem er einn elsti skóli landsins og
einn fárra einkaskóla. „Systurnar
kenndu bæði frönsku og dönsku,“ segir
Regína Höskuldsdóttir, skólastjóri.
„Núna hefjum við frönskukennslu strax
í fimm ára bekk,“ bætti hún við. Skólinn
var rekinn af Kaþólsku kirkjunni þar til
í fyrra, þegar honum var breytt í sjálfseignarstofnun með sjálfstæðri stjórn,
en hann starfar þó áfram í húsnæði
kirkjunnar við Túngötu.
Regína segir tungumálakennsluna
vera stolt skólans. „Já, tungumálakennslan og fjölmenningin sem hér er.
Hvert fjórða barn, ef ekki fleiri, er af
erlendum uppruna, og svo er mikið um
íslensk börn sem hafa búið erlendis,“
sagði Regína, en hún segir erlenda nemendur spjara sig mjög vel í skólanum.
„Ég hóf störf hér í fyrra, og þegar ég
var rétt byrjuð kom hingað stúlka frá
Úkraínu sem talaði ekki stakt orð í
íslensku. Á vorprófinu í íslensku brilleraði stelpan svo og var langt yfir meðallagi. Nú var að koma drengur frá Kína
sem segir ekki orð, en ég hef engar
áhyggjur af honum,“ sagði Regína,
ánægð með frammistöðu nemenda
sinna.
Landakotsskóli hefur einnig verið
mjög framarlega hvað varðar námsárangur nemenda í stærðfræði og leggur
jafnframt mikla rækt við listgreinar.
„Hér starfar sérstakur tónlistarskóli,
og við venjum fimm ára börnin á að
syngja fyrir gesti og troða upp með eitthvað. Krakkarnir eru að gera mjög
skemmtilega hluti í myndmennt, og sérstaklega í þemavikunni sem við héldum
í tilefni af afmælinu. Þá unnu þau með
heimsálfurnar. Unglingarnir okkar
standa líka í miklum æfingum fyrir
Skrekk, hæfileikakeppni grunnskóla
Reykjavíkur, sem fer fram á þriðjudag.
Við viljum sjá sjálfsöruggt ungt fólk,
sem þorir að koma fram með sköpunarverk sitt og vera stolt af því,“ sagði
Regína.
Nemendur í Landakotsskóla hafa að
sögn Regínu vakið athygli vegna kurteisi sinnar og prúðmennsku. „Hér er
bara einn bekkur í árgangi og bekkirnir
fámennir. Allir þekkja alla með nafni og
krakkarnir eru ófeimin við okkur. Hér
ríkir líka mikið umburðarlyndi og það
fá allir að vera þeir sjálfir, enda viljum
við hafa hér systkinasamfélag. Við
leggjum upp úr því að hafa jákvæðan
aga, sem við viljum svo sjá þjálfast upp
í sjálfsaga,“ sagði Regína, sem segir
gesti í skólanum yfirleitt halda að nemendur séu í prófum vegna kyrrðarinnar
í húsnæðinu.
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HEFJA UPP RAUSTIR SÅNAR OG SYNGJA ¹ FRÎNSKU
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HINUM ÕMSU TUNGUM¹LUM EN NEMENDUR FR¹
 LÎNDUM STUNDA N¹M Å SKËLANUM

Aðspurð hvort fjölmenningarsamfélagi skólans hljóti ekki að fylgja að
börnin komi úr mismunandi trúarheimum, segir Regína það mjög líklegt. „Ég
held samt að það sé aðallega kristið fólk
sem vill senda börnin sín hingað, en hér
hafa ekki orðið neinir árekstrar. Við
byrjum á því að fara með morgunbæn,
sem mér finnst skapa góðan hópanda.
Þó að skólinn sé ekki lengur rekinn af
Kaþólsku kirkjunni viljum við halda í
þessi fallegu, kristilegu gildi. Hér eru
umburðarlyndi og mannkærleikur í
hávegum höfð,“ sagði Regína.
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UM ERU ¹ MEÈAL AFRAKSTURS ÖEMAVIKUNNAR EN
SKËLINN LEGGUR MIKLA R¾KT VIÈ LISTGREINAR
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Sérstök hátíðarstund vegna afmælisins verður haldin í Kristskirkju klukkan þrjú, en Landakotsskóli verður opinn
á milli tvö og fimm. Nýstofnaður kór
skólans mun koma fram, boðið verður
upp á veitingar og gefst gestum tækifæri til að skoða skólann og afrakstur
þemavikunnar í skólanum.
SUNNA FRETTABLADIDIS

AFMÆLI
0¹LMI *ËNSSON
FYRRUM ALÖINGIS
MAÈUR ER  ¹RA

%DDA ¶ËRARINSDËTTIR
LEIKKONA ER  ¹RS

¶ËRHALLUR 'UNNARS
SON SJËNVARPSMAÈ
UR ER  ¹RA

3AMÒEL *ËN 3AMÒ
ELSSON B¹SÒNULEIK
ARI ER  ¹RA

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á
netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 550 5000.
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Athafnaskáld í orðsins fyllstu
Óskar Magnússon er stórforstjóri. Stendur í brú Tryggingamiðstöðvarinnar þar sem í mörg horn er að líta. En hann fetar nú jafnframt fyrstu skrefin á hálli braut rithöfundarferils. Óskar er að senda frá sér sína fyrstu bók, smásagnasafnið „Borðaði ég kvöldmat í gær?“. Í samtali við Jakob Bjarnar Grétarsson veltir hann því meðal annars fyrir sér hvort sérhæfingin sé ekki okkur lifandi
að drepa því svo virðist sem athafnamenn fáist lítt við skriftir. Og öfugt.

Ó

skar Magnússon er
einn þeirra sem má
titla
stórforstjóra
með góðri samvisku.
Hann hefur verið
forstjóri stórfyrirtækja á borð við Hagkaup, Og Vodafone og nú Tryggingamiðstöðvarinnar. Ekki er þó ætlunin að þýfga
hann um útboðsferli eða hlutafjáraukingu hjá Tryggingamiðstöðinni
hér – jafnvel þó að fyrirtæki hans
hafi hækkað í Kauphöllinni um
fimmtíu prósent á þessu ári – heldur
spyrja hann nánar út í bók sem hann
er nú að senda frá sér. Smásagnasafn og fyrstu bókina sem Óskar
sendir frá sér. En ekki þá síðustu.
Ekki reyndist auðvelt að ná tali
af rithöfundinum Óskari Magnússyni því hann hefur verið bókaður
eins og tannlæknir undanfarna
daga. Eitthvað mikið að gerast á
þeim bænum. En það hafðist að ná
honum á milli funda. Og þeir fundir
snúast ekki um að auglýsa hina nýju
bók.
„Ég hef náttúrlega skrifað í gegnum tíðina. Ég var einu sinni blaðamaður. Svo hef ég skrifað barnasögur fyrir mér nákomna í gegnum
tíðina,“ segir Óskar.
Smásagnasafnið sem nú kemur
út er afrakstur tveggja ára vinnu.
Telur tíu sögur og í síðustu sögunni,
Hámenntaður íslenskur sveitamaður, er sögumaður bókmenntafræðingur sem fenginn hefur verið til
þess af útgefanda að skrifa um sögurnar sem á undan fara.
Annars er „þarfleysa að segja
Íslendingum frá höfundi bókarinnar. Hann er hámenntaður íslenskur
sveitamaður, fjölkunnur alheimsborgari, athafnamaður en umfram
allt rithöfundur. Frásagnarlist hans
fær þjóðina til að hlusta. Hann forðast að leita oft í sama farið og yrkja
sjálfan sig upp, hann heldur sífellt á
nýjar slóðir með hverri sögu. Fólkið
í landinu er áleitið yrkisefni höfundar og það sér hann á sinn sérstaka
hátt en ekki undan handarkrika
nokkurs annars manns.“

«3+!2 -!'.²33/. (ARÈSNÒIÈ LIÈ SJËAÈRA
MANNA AF SÎMU KYNSLËÈ KEMUR AÈ GERÈ BËKAR
INNAR
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Er þetta
kannski bara
frekjugangur
að vera að
troða sér í
þennan hóp
rithöfunda?
Eiga einhverjir aðrir
þetta svið?
Það kann
nákvæmlega
svo að vera.

3ÁRH¾FINGIN AÈ GERA ÒT AF VIÈ OKKUR

„Þeir eru líklegri til að klára lesninguna ef sú framsetning er notuð.
En ekki er þar með sagt að verið sé
að grínast. Þetta er vandrataður
vegur.“
Á baksíðu bókarinnar er að finna
loforð. Að þetta sé fyrsta en ekki
ekki síðasta bók Óskars.
„Þetta er loforð útgefandans.
Hann hefur reynst mér vel og ég
reynist honum þá væntanlega vel
líka.“

(¹ÈSKUR OG MARGSLUNGINN STÅLL

Ekki verður betur séð en að þarna
sé Óskar að hæðast að sjálfum sér,
bókmenntaumræðunni og jafnvel
skjóta fyrirfram á hugsanlega gagnrýnendur sína. Ef þeir detta ofan í
klisjugryfjuna. Óskar segir sögurnar taka til líðandi stundar.
„Þær eru allar skrifaðar á þessu
ári og síðasta ári. Að þær feli í sér
gagnrýni? Jahhh, eigum við ekki að
leyfa lesendum að ákveða það. Þær
eru í það minnsta ekki hlutlausar.“
Ekki er laust við, eins og áður
sagði, að greina megi háðskan tón.
Aðspurður segir Óskar það oft
ágæta aðferð til að koma sínu á
framfæri. Og þá þannig að lesandanum leiðist ekki lesturinn.

fleiri skáldskaparform segir hann
ýmsar hugmyndir á lofti.
„Ég held að ekki sé við ljóðabók
að búast. Ég gæti svo sem sagt ýmislegt fleira í þessu formi. En þetta er
alltaf spurningin um tíma. Ég er jú í
öðru starfi...“
Sem er merkilegt út af fyrir sig.
Svo virðist vera að þeir sem mega
teljast rithöfundar séu nokkuð einsleitur hópur. Og afar sjaldgæft að
menn úr athafnalífinu, bisnessmenn
og stórforstjórar fáist einnig við
skriftir. Eins og olía og vatn.
„Sennilega er það rétt. Nú veit ég
ekki hvaða áhuga þeir hafa yfirhöfuð á bókmenntum. Þetta byrjar nú
yfirleitt að menn lesi mikið og hafi
áhuga á slíku. Mikill hvati sem felst
í því. Þannig er með mig að í annríku starfi þá ferðast ég mikið og les
þá mikið. Nota stundir eins og flugferðir til að lesa. Og les þá allt mögulegt. Það gefur manni innblástur og
áhuga.“
Óskar segir að þegar upp sé staðið veiti ritstörfin honum hvíld frá
því sem hann fæst við frá degi til
dags. Vandinn felist hins vegar í því
að menn þurfa að ná upp verulegri
einbeitingu þegar fengist er við
skriftir. Sjálfsaga og yfirlegu.
„Sérstaklega skyldi maður ekki
ímynda sér að þegar sett hefur verið
saman saga að þá sé maður búinn.
Þá fyrst er maður að byrja. Þá reynir fyrst á agann. Þegar maður telur
sig vera búinn að skrifa ágætis afurð
þá er komið að því að taka á sjálfum
sér. Það er gaman meðan maður er
að skrifa fyrsta skammtinn.“

3JËAÈ OG HARÈSNÒIÈ LIÈ SEM AÈ KEMUR

Útgefandi Óskars er Citizen Press.
Forlag sem er til húsa í London en í
eigu Íslendinga, Björns Jónassonar,
sem er kunnur útgefandi hér á landi
frá fyrri tíð, og Sigurðar Gísla
Pálmasonar. Björn hefur verið starfandi úti í London undanfarin ár og
Sigurður er þar búsettur. Óskar er
ánægður með útgefendur sína. En
aftur að rithöfundinum Óskari.
Hann segir að smásagnaformið hafi
ekki endilega verið það sem lá fyrir
að yrði ofan á þegar skriftir hans
eru annars vegar.
„Þetta er alls ekki auðveldasta
formið. Og hefur kostað allnokkrar
innantökur að glíma við það. Ég skal

viðurkenna það. En vonandi hefur
það að einhverju leyti lukkast. Á
endasprettinum naut ég bókmenntalegrar
leiðsagnar
Guðmundar
Andra Thorssonar. Sem er einn
kunnasti stílisti þjóðarinnar. Og
síðan reyndar mjög reynds útgefanda, Sigurðar G. Valgeirssonar.
Þeir hafa haldið í hendina á mér, á
vegum útgefandans, eftir að niðurstaða lá fyrir um að gefið yrði út.
Þetta er harðsnúið lið sjóðaðra
manna af sömu kynslóð. Sem þarna
kemur saman. Jón Óskar er svo einn
þeirra en hann gerir kápuna.“
3M¹SAGNAFORMIÈ SNÒIÈ

Þó Óskar sé virðulegur stórforstjóri
á hann sér fleiri hliðar. Þeir sem til
þekkja geta vitnað til um að Óskar
er baneitraður húmoristi þegar
hann vill svo með hafa. En ekki er
þar með sagt að bókin sé eitthvert
grínflipp af hans hálfu og vina hans.
Síður en svo. Greinilegt er að mikið
er lagt í sögurnar. Smásagnaformið
er snúið en einkum eru til tveir skólar í þeim efnum: Svokallaðar afhjúpandi smásögur sem lúta nokkuð
ströngu formi og svo eru til smásögur sem eru líkt og svipmyndir þar

sem dottið er inn í einhverja atburðarás og þá horfið frá. Ekki verður
betur séð en að Óskar bregði fyrir
sig ýmsum stílbrögðum og formum.
„Já, þeir eru til harðir smásagnamenn sem telja smásöguna þurfa
alveg sérstakt form, eitthvert sérstakt atvik, sérstak ris og í því má
finna höfunda eins og Gunnar Gunnarsson, svo við nefnum alvöru
menn,“ segir Óskar.
„Svo eru ekki ómerkari höfundar
en Halldór Laxness. Sem hafa skrifað smásögur sem eru meira frásagnir án þess að stuðst sé við
strangan strúktúr. Ég geri hvort
tveggja og vil teljast fullsæmdur af.
En tel þó að ekki þurfi til strangheilagan skóla eins og sumir vilja vera
láta. Í öftustu sögunni, Hámenntaður íslenskur sveitamaður, er ég einmitt að leika mér með þetta. Þar
segir sögumaður að eitt og annað
vanti. Þeim til hrellingar sem hafa
sagt eitthvað í þá veru við mig.“
¥ BÅSNESS OG SM¹SAGNAGERÈ

Varðandi það hvort Óskar hyggist
einbeita sér að smásagnaforminu
eða jafnvel reyna fyrir sér með

Að gefinni þeirri forsendu að
athafnamenn vorra tíma, með örfáum undantekningum, leggi ekki
fyrir sig ritstörf má það heita
umturnun frá því sem var á söguöld.
Þegar Íslendingasögurnar voru ritaðar. Það var íþrótt höfðingjanna
meðan kotungarnir höfðu annað að
sýsla.
„Voru þeir ekki meira allra handa
í þá daga?“ spyr Óskar í tengslum
við þær bollaleggingar.
„Er sérhæfingin að gera út af við
okkur. Er þetta kannski bara frekjugangur að vera að troða sér í þennan
hóp rithöfunda? Eiga einhverjir
aðrir þetta svið? Það kann nákvæmlega svo að vera. Að litið sé svo á. Ég
veit það ekki. Verður maður að vera
rithöfundur, bókmenntafræðingur,
norrænufræðingur til að mega vera
að þessu stússi? Eða voru þetta ekki
bara svona helvíti burðugir menn
þessir höfðingjar til forna að þeir
gátu allt? Svo höfðu þeir náttúrlega
menn til að drepa fyrir sig. Og gátu
því setið við skriftir á meðan. Við
höfum ekki eins mikið af því nú.
Hvort það kann að horfa til betri
vegar með það? Ég veit ekki með
það.“

!THAFNAMENN OG RITHÎFUNDAR
2ITHÎFUNDAR MEÈAL VIÈSKIPTAJÎFRA
OG STËRFORSTJËRA ERU FURÈU F¹SÁÈIR
3EM HVÅTIR HRAFNAR %INKUM ÖEGAR
HAFT ER Å HUGA AÈ ¥SLENDINGASÎGURNAR
VORU RITAÈAR AF HÎFÈINGJUM EN EKKI
KOTUNGUM %INHVERN TÅMA BREYTTIST
ÖAÈ ALLVERULEGA %F FLETT ER UPP ¹ VEF
2ITHÎFUNDASAMBANDSINS VIRÈAST
ÖEIR ÖAR EKKI HAFA ÒR MIKLU AÈ
SPILA 3VONA Å FLJËTU BRAGÈI
3VO VIRÈIST SEM MÕTAN UM
BL¹F¹T¾KA BERKLASJÒKLINGINN
SEM SKRIFAR ËDAUÈLEG LJËÈ
OG B¾KUR SÁ LÅFSEIG
¥ ÖAÈ MINNSTA
SKARAST STÁTT
RITHÎFUNDA OG
STÁTT FORSTJËRA
OG VIÈSKIPTA
JÎFRA LÅTT
SEM EKKERT
%N ÖEIR ERU

ÖË TIL SEM HAFA L¹TIÈ TIL SÅN TAKA B¾ÈI
¹ RITVELLINUM SEM OG Å FJ¹RM¹LA OG
ATHAFNALÅFINU /G ERU HÁR NEFND NOKK
UR D¾MI ÖESS
«,!&52 *«(!.. 3)'52¨33/.
(ANN HLÕTUR AÈ TELJAST FREMSTUR ÖEIRRA
STËRFORSTJËRA SEM FENGIST HAFA VIÈ AÈ
SETJA SAMAN TEXTA 2EYNDAR HEFUR
«LAFUR *ËHANN L¹TIÈ SVO MJÎG AÈ SÁR
KVEÈA ¹ RITVELLINUM AÈ ¹HÎLD ERU
UM HVORT HANN TELST FORSTJËRI EÈA
RITHÎFUNDUR %N ¹ VIÈSKIPTASVIÈINU ER
«LAFUR *ËHANN EINKUM ÖEKKTUR
FYRIR AÈ HAFA VERIÈ FORSTJËRI
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Í góðum félagsskap
Sverrir Torfason hefur keyrt vöruflutningabíl milli Akureyrar og Reykjavíkur
í öllum veðrum síðastliðin 26 ár. Nú
keyrir hann myndskreyttan 480 hestafla
MAN TGA.
„Ég keyri fyrir Sandblástur og Málmhúðun
sem meðal annars framleiðir alla ljósastaurana í Reykjavík,“ segir Sverrir. Hann fer á
milli tvisvar til þrisvar í viku og finnst gott
að keyra MAN-inn enda eru þeir miklir félagar. „Við spjöllum oft saman á leiðinni, sérstaklega þegar færðin er leiðinleg,“ segir
Sverrir. Bíllinnn er skreyttur myndum frá
Akureyri og þeir félagar fá fyrir vikið mikla
athygli. „Það þótti tilvalið að myndskreyta
bílinn í staðinn fyrir rendur og texta og það
er fallegt að geta séð fjöllin hvar sem maður
er staddur,“ segir Sverrir.

Sverri finnst gott að vera einn og gistir
gjarnan í bílnum. Þó er einn ferðalangur sem
Sverri þykir alltaf gott að hafa með. „Sonur
minn fær stundum að fara með og er mikill
trukkamaður,“ segir Sverrir brosandi.
Sonurinn sem er níu ára veit mikið um
trukka og vegakerfið. „Hann hringir stundum í mig og hefur þá reiknað nákvæmlega
hvar ég er staddur,“ segir Sverrir. Veðurfarið
og starfið hefur breyst mikið þessi ár sem
Sverrir hefur keyrt. „Í dag er mun meiri
hraði í samfélaginu og við erum að fást við
ófærð útaf hálku, áður var ófærð útaf of
miklum snjó,“ segir Sverrir. Hann segir að
öryggi á vegum sé ábótavant og nefnir sérstaklega leiðina frá Heiðarsporði að Blönduósi. „Flutningabílstjórar eru að glíma við
mikla ísingu svo við vonum bara að eitthvað
verði gert sem allra fyrst til að stuðla að
meira öryggi á þjóðvegum landsins,“ segir
Sverrir að lokum.
RH FRETTABLADIDIS

80% lán
í allt að 7 ár
Bílalán TM
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Í MYNTKÖRFU
Nánari upplýsingar hjá lánafulltrúum Frjálsa
og á www.frjalsi.is, þar sem einnig er hægt
að reikna greiðslubyrði.
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$EKKJAVERKST¾ÈIN ANNA BARA SVO OG SVO MÎRGUM KÒNN
UM Å EINU %KKI BÅÈA FRAM ¹ FYRSTA H¹LKUDAG MEÈ AÈ SKIPTA YFIR ¹
NAGLADEKKIN

Aftur til einfaldari tíma
Vissir þú að 90% af sjálfskiptingum
bila vegna hitavandamála?
Láttu skipta um olíu og síu á sjálfskiptingunni.
Sjálfskiptingar, stillingar og alhliða viðgerðir.
Bifreiðastillingin ehf. • Smiðjuvegi 40d • Sími 557 6400

Gabriel höggdeyfar, AISIN kúplingssett, TRISCAN spindilkúlur,
stýrisendar, gormar. Drifliðir, drifliðshlífar, ballansstangir.
Tímareimar, ökuljós, stefnuljós ofl. Sætaáklæði,
sætahlífar á stóla – vatnsheldar fyrir veiðimenn,
hestamenn o.fl. Kerruljós, bretti og nefhjól á kerrur. Bílamottur.

Hyundai Getz er eins og aðrir
bílar í sínum flokki. Álkubbur
á fjórum hjólum með litla vél,
vafasaman gírkassa og engan
óþarfa munað. Hann er sem
sagt fullkominn.
Á tímum rafdrifinna sæta, bakkmyndavéla og talandi aksturstölva
er sjaldgæft að setjast inn í nýjan
bíl sem reynir ekki að vera eitthvað
sem hann er ekki. Að setjast inn í
Hyundai Getz er frelsandi og minnir á einfaldari tíma þegar mögulegt
var að gera við bíl í bílskúr heima
fyrir. Hann minnir á tíma þegar
maður komst til Akureyrar án þess
að taka yfirdrátt til að eiga fyrir
bensíni. Hann minnir á tíma þegar
maður gat sest inn í bíl án þess að
þrjú mismunandi viðvörunarpíp
ómuðu og sögðu manni að farþeginn hægra megin væri ekki nógu
þungur fyrir ABS með tilliti til EPS
vegna þess að ESC væri óvirkt í
handbremsu með PTI.
Þess vegna finnst mér Hyundai
Getz góður bíll. Ekki svo að skilja að
hann sé góður bíll í sama skilningi
og að BMW M5 er góður bíll. Getz er
svo lítill að þegar tveir fullvaxta
karlmenn sitja í framsætunum á
ökumaðurinn í erfiðleikum með að
nota gírstöngina. Innviðið er augljóslega ódýrt, ekki illa byggt eða
lélegt, bara ódýrt. Svolítið eins og
gott plastparket. Virkar, en maður
vildi heldur hafa alvöru. Engar stórkostlegar breytingar í hönnun á innviðum bílsins hafa átt sér stað. Miðstöðin, útvarpið og mælaborðið eru
öll með einfaldasta móti og það eina
sem stendur upp úr er klæðningin á
dyrunum. Mér fannst eitthvað flott
við hana en ég held að það sé eins
konar sjónhverfing sem orsakast af
einfaldleika alls annars í bílnum.
En það er einmitt vegna einfaldleikans sem ég er svo hrifinn af bílnum. Það er ekkert sem þarf ekki að
vera í honum. Eini munaðurinn felst
í rafdrifnum rúðum (sem komu á
sjónarsviðið kringum 1960 ef ég
man rétt), stillanlegum stuðningi
við mjóbakið og samlæsingu. Hún
er meira að segja einföld, bara einn

2%9.3,5!+3452
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takki sem opnar og lokar bílnum.
Ýmsar vélarstærðir eru í boði
fyrir Getz en reynsluakstursbíllinn
var með 1100 vél. Getz er ætlað að
keppa við bíla með sambærilegar
vélar. Toyota Aygo, Citroen C1, Peugeot 107, og VW Fox svo einhverjir
séu nefndir. Getz er afar sambærilegur keppinautur hvað varðar lipur-

leika og kraft og líkt og félagar sínir
er Getz skemmtilegur í snattið
innanbæjar. Hann er tilvalinn skólabíll, konubíll, sendibíll eða borgarbíll.
Getz kostar ekki mikið, aðeins
meira en heilaga þrenningin Aygo,
C1 og 107, en öfugt við hana skín
ekki í álið inni í bílnum þegar setið

(95.$!) '%4:
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6ÁLIN ER   LÅTRI OG SKILAR  HESTÎFLUM
,ÅTIL OG SPARNEYTIN

2AUÈI VIÈVÎRUNARÖRÅHYRNINGURINN F¾R
SESS HÎFÈINGJA FYRIR OFAN !LPINE GR¾JURNAR
OG MIÈSTÎÈINA

er við stýrið. Þegar öllu er á botninn hvolft þá er Getz afar sambærilegur, kannski skrefi framar, en
keppinautarnir. Þetta er einfaldlega spurning um að prófa sig
áfram og velja það sem manni fellur
best. Í mínu tilviki veldi ég Getz.
Ég veit ekki af hverju, ég bara hata
að elska þennan bíl.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

2AFDRIFNAR RÒÈUR OG ¹KL¾ÈIÈ FALLEGA
¶EGAR ÁG BAUÈ FÁLÎGUM MÅNUM Å BÅLTÒR
VAR ÁG HINS VEGAR S¹ EINI SEM HREIFST AF
¹KL¾ÈINU ENDA VEIT ÁG EKKI AF HVERJU ÁG
GERI ÖAÈ
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Innköllun á Peugeot 307

LJÓSA
BÚNAÐUR

Bernhard mun á næstu dögum
kalla inn Peugeot 307 bíla til
viðgerða vegna galla í ESPstöðuleikakerfinu.
Gallinn felst í viðkvæmni ESPkerfisins gegn rakamyndun en
það á til að slá út. Bilunin á ekki að
hafa aðrar afleiðingar í för með
sér en að kerfið hættir að virka.
Gallans hefur orðið vart í 2002
til 2005 árgerðum en einungis
þeim bílum sem tilheyra tiltekinni
runu verksmiðjunúmera.
Þetta er ekki fyrsta tæknivandamálið sem komið hefur upp í
307. Fyrr á árinu voru bílar innkallaðir vegna eldhættu en í
nokkrum tilvikum í Danmörku og
Svíþjóð kviknaði í kyrrstæðum og
mannlausum bílum án ástæðu.
Tekið skal fram að samkvæmt
þeim upplýsingum sem fengust
hjá Bernhard hefur ekki kviknað í
neinum Peugeot 307 og vegna þess
að allir Peugeot bílar eru ryðvarðir hérlendis sé ESP-kerfið í mun
minni hættu en ella.
Eigendur bílanna sem um ræðir
munu á næstu dögum fá bréf frá
Bernhard þar sem þeim verður
kynnt vandamálið og þeim boðið
að koma með bílana í viðgerð.
'ALLAR GETA VERIÈ Å %30 STÎÈUGLEIKAKERFI 0EUGEOT 

Breskir leigubílar frá Kína
Breskir leigubílar verða
framleiddir í Sjanghæ í Kína
Í fyrsta sinn í sextíu ára sögu
hins breska leigubíls verður
hann framleiddur í öðru landi en
sínu heimalandi. Á blaðamannafundi í Sjanghæ á dögunum var
tilkynnt um að tíu þúsund eintök
af breska leigubílnum verði
framleidd í Kína. Er þetta sam-

starfsverkefni Mangese Bronze
Holdings sem hefur haft umsjón
með framleiðslu leigubílanna og
Geely Automobile Holdings í
Kína.

-ËDEL AF BRESKA LEIGUBÅLNUM SEM VERÈ
UR FRAMLEIDDUR AÈ HLUTA Å +ÅNA
&2¡44!",!¨)¨!0
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PIAA umboðið selt
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Hekla hf, umboðsaðili PIAA
á Íslandi til margra ára, seldi
á dögunum PIAA umboðið til
Arctic Trucks.

&LATASTI BÅLL VERALDAR &LAT /UT &IAT VAR KYNNTUR ¹ BLAÈAMANNAFUNDI Å %SSEN

Forskot á sæluna
Forsýning var haldin á nokkrum bílum í tilefni af bílasýningunni sem haldin verður í
Essen 1. til 10. desember.
Bílasýningin í Essen verður
gríðarstór en um 570 sýnendur
koma frá alls 26 löndum til að
kynna það nýjasta í bílaiðnaðinum. Þá verða afhent verðlaunin

Topauoto 2007 sem þýskumælandi bílablaðamenn veita í kringum sýninguna Winter GrandPrix.
Á blaðamannafundi sem haldinn
var í Essen nýlega til kynningar á
bílasýningunni mátti líta nokkra
bíla sem verða á sýningunni. Þetta
voru meðal annars kappakstursbíll frá Audi og flatasti bíll veraldar, Flat Out Fiat 126.

Að sögn Sverris Viðars Haukssonar, framkvæmdastjóra Heklu,
hafði staðið til í töluverðan tíma
að selja PIAA umboðið. „Starfsemi Heklu hefur vaxið mikið
hvað innflutning og þjónustu á bifreiðum varðar. Sala og þjónusta á
PIAA vörum krefst mikillar sérhæfingar og var því ákveðið að
kanna áhuga Arctic Trucks á að
yfirtaka þessa starfsemi. Við
trúum því að núverandi og væntanlegir viðskiptavinir PIAA muni
í framtíðinni fá góða og sérhæfða
þjónustu hjá sölu- og tæknimönnum Arctic Trucks.“
PIAA vörumerkið er framleitt
af Ichico, einum stærsta ljósaframleiðanda í Japan. Helstu
vörur þess eru hágeislaperur og
rúðuþurrkur úr silíkonblönduðu
rúðugúmmíi, en það þolir mun
meira álag en hefðbundið gúmmí.
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¶ESSI FYRIRS¾TA VIRÈIST VERA TALSVERT ¹N¾GÈ
MEÈ &LAT /UT &IAT  ÖËTT FLATUR SÁ
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HUGASAMUR ¹HORFANDI SKOÈAR N¹NAR
ÖENNAN FORL¹TA KAPPAKSTURSBÅL FR¹ !UDI
SEM KYNNTUR VAR NÕLEGA ¹ BLAÈAMANNA
FUNDI Å TILEFNI AF KOMANDI BÅLASÕNINGU Å
%SSEN Å BYRJUN DESEMBER

0)!! VÎRUR F¹ST NÒ HJ¹ !RCTIC 4RUCKS
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Óperusýning
í Köben

?a{

Nýjar reglur um
handfarangur
Með vefrænni innritun og
prentun innritunarspjalda
heima við má spara tíma þegar komið er út á flugvöll.
Nýjar reglur um handfarangur
voru teknar upp fyrr í vikunni í
löndum Evrópusambandsins og
EFTA. Flugfarþegar mega taka
með sér umbúðir sem innihalda
því sem nemur einum desilítra af
vökva að hámarki í handfarangri í
millilandaflugi.
Umbúðirnar skulu vera í glærum poka með plastrennilás sem
rúmar ekki meira en einn lítra og
er hverjum farþega heimilt að
hafa með sér einn slíkan poka í
handfarangri.
Öryggisvörðum
skal afhentur pokinn við öryggishlið til sérstakrar skimunar. Þá er
skylt að afklæðast frökkum, jökk-

um og öðrum yfirhöfnum og
afhenda öryggisvörðum til skimunar ásamt handfarangri. Fartölvur og önnur stærri rafeindatæki
er skylt að fjarlægja úr handfarangri til sömu meðferðar.
British Airways vill hvetja farþega sína að innrita sig gegnum
netið og prenta innritunarspjaldið
sitt áður en komið er til Keflavíkur. Ísland er eini markaður British
Airways þar sem sala farseðla fer
eingöngu fram á netinu en þrátt
fyrir það eru aðeins um tíu prósent farþegar sem innrita sig í
flugið á netinu áður en haldið er út
á flugvöll. Þeir sem innrita sig í
flugið á netinu og eru eingöngu
með handfarangur þurfa ekki að
koma við á innritunarborðunum í
Keflavík heldur geta farið beint
að öryggishliðinu á annarri hæð
flugstöðvarinnar.
JËA

Tólfta til fimmtánda janúar næstkomandi ætla Expressferðir í
samvinnu við Borgarleikhúsið að
fara með tónlistarunnendur á
óperusýningu í Nýju Óperunni í
Kaupmannahöfn.
Farið verður á sýningu á einni
af hinum frægu og bestu óperum
Richards Wagners um svanatemjarann Löhengrin og ástkonu hans
Elsu, sem hin heimsfræga sópransöngkona Inga Nielsen syngur.
Leikstjórn og uppsetning er í
höndum hins þýska Peter Konwitschny. Þetta er uppsetning sem
enginn óperuunnandi má missa
af.
Gist er á Hótel Imperial Copenhagen sem er fjögurra stjörnu
hótel í hjarta borgarinnar. Í boði
er að fara á tónleika á föstudagskvöldið. Frumsýningin á óperu
Wagners verður svo á sunnudeginum. Fyrir sýningu gefst farþegum kostur á að skoða sjálft óperuhúsið undir leiðsögn.
Þetta er sannkölluð menningarveisla sem enginn ætti að láta
fram hjá sér fara.
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.ÕJA «PERUHÒSIÈ Å +AUPMANNAHÎFN
VEITIR B¾ÈI GLEÈI FYRIR TËNELSKANDI EYRU
SEM OG AUGU
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3LEÈAMENN FJÎLMENNA Å DAG ¹ SLEÈA
MESSU Å +ËPAVOGI TIL AÈ R¾ÈA UM SLEÈA
M¹L OG SÕNA OG SKOÈA T¾KI OG TËL
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3VOKÎLLUÈ SLEÈAMESSA VERÈUR HALDIN
Å DAG Å HÒSN¾ÈI (J¹LPARSVEITAR SK¹TA Å
+ËPAVOGI AÈ "RYGGJUVÎR  3LEÈA
SVEITIR NOKKURRA BJÎRGUNARSVEITA ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU STANDA FYRIR
UPP¹KOMUNNI OG VONAST ER TIL AÈ
MEÈLIMIR SLEÈAFLOKKA VÅÈS VEGAR UM
LANDIÈ ¹SAMT ÎLLUM ÖEIM SEM ¹HUGA
HAFA ¹ SNJËSLEÈAMENNSKU TAKI Ö¹TT
$AGSKR¹IN ER FJÎLBREYTT ÖAR SEM
MEÈAL ANNARS VERÈUR KYNNING ¹
SEXHJËLUM FR¹ BJÎRGUNARSVEITINNI
3UÈURNES FARIÈ VERÈUR YFIR MAT ¹
SNJËFLËÈAH¾TTU OG AÈST¾ÈUM FYRIR
SLEÈAMENN OG SÕNDAR MYNDIR FR¹
SLEÈAÒTKALLI FR¹ SÅÈUSTU P¹SKUM
%INNIG VERÈA ALMENNAR UMR¾ÈUR UM
SLEÈAM¹L OG STEFNU Å ÖEIM M¹LA
FLOKKI T¾KI SÕND OG SKOÈUÈ SVO F¹TT
EITT SÁ NEFNT
JËA
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Kúbu

Express ferðir bjóða upp á
skemmtilega tónlistarveislu
um miðjan janúar.

&LUGFARÖEGAR SKULU KYNNA SÁR NÕJAR REGLUR UM HANDFARANGUR ¹ÈUR EN LAGT ER AF STAÈ ÒT
¹ +EFLAVÅKURFLUGVÎLL
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0¹SKARNIR ERU KANNSKI EKKI HANDAN HORNSINS EN ¹
TÅMAM¾LIKVARÈA FERÈASKRIFSTOFANNA Ö¹ ER EKKI SEINNA
V¾NNA EN AÈ HUGA AÈ P¹SKAFERÈINNI FYRIR N¾STA ¹R
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²FNAR AUGABRÒNIR ERU NÒ MEIRA R¹ÈANDI EN SLÁTTAR

FELLDAR
OG VEL GREIDDAR AUGABRÒNIR %KKI PLOKKA AUGABRÒNIRNAR Å MJËA LÅNU
HELDUR LEYFIÈ ÖEIM EINFALDLEGA AÈ VAXA

%UROPRIS  KR
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DÒKAR OG SETT
%LLINGSEN  KR

20% afsláttur af
gluggatjaldahreinsun
í nóvember

Litrík og lífleg stígvél á
grámyglulegum dögum
Gott er að eiga góð stígvél í vætunni á haustin og ekki er verra að
þau lífgi aðeins upp á tilveruna.

Álfabakka 12 Mjódd. s. 5572400
Háaleitisbraut 58-60. s. 5531380

Það er af sem áður var þegar einu stígvélin sem fengust í verslunum
voru svört Nokia stígvél. Nú tala flestir í Nokia í stað þess að ganga í
þeim og stígvél eru orðin tískuvara sem fást í öllum regnbogans litum
með ýmiss konar myndum á. Stígvélin gera samt ennþá sitt gagn og eru
frábær fótabúnaður á votum haustdögum. Það er svo bara bónus ef þau
eru það lífleg að þau geti komið manni í gott skap á sama tíma og þau
halda fótunum þurrum.
EÎ

www.bjorg.is
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Áttu jólaföt?
Það væri ömurlegur dauðdagi að lenda í klóm jólakattarins.
Jólahlaðborð, litlu jólin, jólaböll barnanna, jólaglögg og margs konar
jólaskemmtanir færast nær eftir því sem sólin lækkar á lofti. Það er því
ekki seinna vænna en að verða sér úti um fínan alklæðnað til að fara í
þessar veislur. Enda stendur okkur öllum enn ógn af jólakettinum sem
kallar ekki allt ömmu sína þegar hann kemur auga á fólk í gömlum
sparifötum. Og hvern langar til að lenda í slíkum voða? Er ekki kominn tími á að kíkja í búðir?
MHG FRETTABLADIDIS

¶ESSUM KJËL HEFÈI ÖOKKADÅSIN
#ARMEN HANS 'EORGES "IZET EFLAUST
KOSIÈ AÈ KL¾ÈAST UM JËLIN 3KËRNIR
ERU HELDUR EKKI AF VERRI ENDANUM
ENDA SÁRLEGA KVENLEGIR OG KYNÖOKKA
FULLIR &¾ST Å +AREN -ILLEN +RINGLUNNI

%LDHEITUR JËLAKJËLL SVO HEITUR AÈ JËLA
KÎTTURINN MYNDI EFLAUST BR¹ÈNA 6ESKI OG
SKART Å STÅL 3KËRNIR F¹ST Å !LDO EN ALLT HITT Å
-ONSOON OG !CCESORICE

5NAÈSLEGRI KJËL EN ÖENNAN ER
VARLA H¾GT AÈ HUGSA SÁR ¶UNGT OG
TEYGJANLEGT *ERSEY SILKIÈ FELLUR FALLEGA
NIÈUR FËTLEGGINA ¹ MEÈAN INNBYGGT
KORSELETTIÈ GEFUR ÖEIRRI SEM KL¾ÈIST
ÖESSUM KJËL SÁRLEGA FALLEGAR LÅNUR
(¹LSFESTIN ER HÎNNUÈ AF 7OULTERS 
(EDRIX OG F¾ST ¹ SAMA STAÈ 4RILOGIA
,AUGAVEGI 
b3ECOND HANDm JËL (RIKALEGA S¾TT
bBLINGBLINGm FR¹ $ISNEY ÖRÎNGUR
KJËLL MEÈ PÅFUKRAGA S¾TIR SKËR MEÈ
SLAUFU OG GEÈVEIKT VESKI 2OKK OG
RËSIR ,AUGAVEGI 

3VOLÅTIÈ GAMALDAGS OG S¾TUR KJËLL FR¹
:ÎRU SEXÅ LOÈFELDUR OG SJÒKLEGA TÎFF
LAKKSKËR MEÈ OPINNI T¹ OG GËÈUM
PINNAH¾L
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Strákar geta líka
verið sætir

Peysur
í úrvali

Það eru ekki bara konur sem
þurfa að hugsa vel um sig.
Karlmenn geta líka annast
húðina sína án þess að virka
„metró“.
...fyrir utan það þá þarf enginn að
vita hvað karlmaður geymir í skápnum inni á baði hjá sér og í stað þess
að drattast um með komplexa yfir
því hvað húðin er slæm, þá er alveg
eins gott að gera bara eitthvað í því.
Í æ ríkari mæli hafa snyrtivöruframleiðendur sett á markaðinn
vörur sem eru eingöngu ætlaðar
karlmönnum. Við framleiðsluna er
tillit tekið til þess að húð karlmanna
er grófari en húð kvenna og verður

Nýbýlavegi 12 • Kópavogi
Sími 554 3533

&LOTTAR PAKKNINGAR 'ËÈ GJAFAHUGMYND

oft fyrir meira áreiti, t.a.m við rakstur. Við hönnun umbúða er einnig
tekið tillit til þess að það eru strákar
sem eru að fara að nota þær, og þess
vegna höfðar útlit þeirra oftast til
strákanna, sem og lyktin.

3HISEIDO MEN (REINSAÈU HÒÈINA RAKAÈU
ÖIG OG BERÈU SVO ¹ ÖIG KREM &¾STUM
KARLMÎNNUM FINNST REYNDAR GAMAN AÈ
RAKA SIG EN ÖAÈ G¾TI ORÈIÈ SKEMMTILEGRA
EF TILFINNINGIN EFTIR ¹ MYNDI ¹VALLT L¹TA ÖÁR
LÅÈA EINS OG NÕSLEGNUM TÒSKILDINGI

&ULLKOMIN ÅMYND
$%-) !.$,)4 (%,%.5 25").34%).

100 ÍSLENSK JÓLALÖG
ER KOMIN Í SKÍFUNA

(OLLYWOOD STJARNAN $EMI -OORE
UNDIRRITAÈI NÕLEGA SAMNING VIÈ
SNYRTIVÎRUFRAMLEIÈANDANN (ELENU
2UBINSTEIN UM AÈ VERA ANDLIT MERK
ISINS ¹RIÈ  $EMI ÖYKIR MJÎG
HEPPILEG Å ÖETTA HLUTVERK ÖAR SEM
HÒN ÖYKIR UNDIRSTRIKA GL¾SILEIKANN
SEM EINKENNIR ÖETTA MERKI $EMI
-OORE SEM ER NÒ ¹ FIMMTUGSALDRI ER
EKKI D¾MIGERÈ FYRIR SINN ALDURSHËP
EN HÒN HEFUR ALDREI ÖËTT LÅTA JAFN VEL
ÒT OG NÒNA (ÒN HEFUR LÎNGUM ÖËTT
DJÎRF OG ¹R¾ÈIN OG HIKAR EKKI VIÈ AÈ
FARA ËTROÈNAR SLËÈIR 3EM D¾MI UM
ÖAÈ M¹ NEFNA ÖEGAR HÒN SAT ALLSNAKIN
OG BARNSHAFANDI FYRIR ¹ FORSÅÈU 6ANITY
&AIR OG SAMBAND HENNAR VIÈ UNNUST
ANN !SHTON +UTCHER SEM ER HEILUM
FIMMT¹N ¹RUM YNGRI EN $EMI

$EMI -OORE ER  ¹RA Å DAG OG HEFUR
ALDREI ÖËTT GL¾SILEGRI

VINSÆL JÓL 1
VINSÆL JÓL 2
GÖMLU GÓÐU JÓLIN
BARNAJÓL
HÁTÍÐLEG JÓL
5 DISKAR MEÐ ÖLLUM
UPPÁHALDS ÍSLENSKU
JÓLALÖGUNUM ÞÍNUM
Á ÓTRÚLEGU VERÐI!
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 ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR

$/$'% 342!453 %3 RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR

$/$'% '2!.$ #!2!6!. 30/24
RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
2NR

$/$'% #!2!6!. "!3% RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

$/$'%  #,5" #!" RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

#)42/%. 83!2! 0)#!33/  6
RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR

"-7  )! RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

"-7  RGERÈ  EKINN 
ÖKM $ÅSEL KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

)35:5 42//0%2 RGERÈ  EKINN
 ÖKM $ÅSEL KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR

,MFUUIÈMTJo3FZLKBWÓL4ÓNJ
0QJ§WJSLBEBHBt-BVHBSEBHBt4VOOVEBHBMPLB§

PÚÐAR ERU MIKIL
HEIMSILSPRÝÐI

MEIRIHÁTTAR
MARCEL

Mjúkir og þægilegir

Flott hollensk hönnun

SJÁ BLS. 14

SJÁ BLS. 12

[ SÉRBLAÐ UM HÚS OG HEIMILI – LAUGARDAGUR 11. NÓVEMBER 2006 ]

Heimilið
EFNISYFIRLIT
VEFSTÓLLINN ER TÖLVA
FORTÍÐARINNAR
Friðbjörg Kristmundsdóttir
vefur til heimilisins
BLS. 2
ÆVINTÝRAHEIMUR
ENGLA OG FÓLKS VIÐ
ESJURÆTUR
Jólamarkaður Hjördísar
BLS. 4

ÖÐRUVÍSI VEGGIR
Flott veggskraut

BLS. 10

HÁTÆKNIVÆDD HEIMILI
Raddstýrð stjórntæki BLS. 10

LÍFLEGAR VATNSKÖNNUR
Hressa upp á
mánudagsýsuna
BLS. 12
ERÓTÍK OG ÞRÍVÍDD Í
VEGGFÓÐRI
Smart í svefnherbergið
BLS. 13

HÖNNUN
Meiriháttar Marcel

BLS. 14
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Vefstóllinn er tölva fortíðarinnar
Úr húsi einu á Álftanesi heyrist
vefur sleginn. Þar situr húsfreyjan Friðbjörg Kristmundsdóttir við
göfuga iðju sína.
Friðbjörg hefur komið sér upp vefstofu úti
í bílskúr og nú er þar að verða til dýrindis
ullarefni sem á að fara í þjóðbúningasvuntur. Úr afganginum ætlar hún að sauma púða.
„Þetta er mitt hobbý,“ segir hún brosandi og
gerir hlé á slættinum. Samt er hún að keppa
við klukkuna því svuntuefnið þarf að klárast
fyrir kvöldið svo það komist til Ísafjarðar
morguninn eftir.
„Það vantaði einhvern sem tæki að sér
að vefa í svuntur,“ segir hún og útskýrir að
vefnaði megi skipta í listvefnað og hagnýtan. Hún kveðst vera í hagnýtu deildinni og
hafa meðal annars ofið dúka og mottur til
heimilisnota. En hvar kynntist hún vefnaði
eða hvaðan er áhuginn sprottinn? „Ég fluttist til Svíþjóðar á tíunda áratugnum og þar
lærði ég handverkið. Hafði reyndar horft á

$ÎKKGR¾NN OG HVÅTUR OG FER VEL ¹ BORÈI

stólana hjá Heimilisiðnaðarfélaginu en kom
því aldrei í verk að læra hér. Svo gafst mér
tækifæri til þess þarna úti. Ég bjó í Borås
og skólinn var í Fristad sem er þar rétt hjá.
Svæðið allt er þekkt fyrir þráðlist.“
Sköft, skammel, skeið, haföld, skyttur og
skil eru tækniorð í heimi vefarans því vefstóll er heilmikið árafæri og það er gaman
að sjá hvernig hann virkar. Láréttir þræðir
liggja gegnum haföldin og skeiðina og skiljast í sundur þegar Friðbjörg stígur á skammelið niður við gólf. Gegnum skilin rennir
hún svo skyttum með lituðu einbandi í gegn.
Það kallar hún ívaf. Þótt vefurinn sé 1,5 m
á breidd þá skutlar hún skyttunum alla leið
í einni sveiflu. Til þess þarf bæði kraft og
lagni.
Friðbjörg segir mörg handtök við að setja
upp vef. „Ég fæ systurnar og börnin til að
hjálpa mér,“ segir hún og bætir við. „Tveir
geta ráðið við þetta en það er enn betra
þegar fleiri fást til verka.“ Hún segir talsverða útreikninga þurfa að eiga sér stað áður
en hafist er handa. „Strákarnir mínir kalla
vefstólinn tölvu fortíðarinnar því uppsetningin krefjist svo mikillar hugsunar. Þeir fást
við forritun svo þeir þekkja þetta,“ segir hún
brosandi.
Spurð hvort þetta áhugamál hennar þyki
ekki sérstakt svarar hún. „Meðan ég var með
vefstólinn inni í íbúðinni vakti hann mikla
athygli og margir þurftu að klappa honum.
Karlmenn voru sérstaklega hrifnir af því
þeim fannst stóllinn svo flókið fyrirbæri.“
Nú berst talið að stöðu vefiðnar í landinu
sem hljótt er um. Friðbjörg segir þó vefnað-

¶AÈ ER EKKERT SLOR AÈ EIGA HLÕLEGA GËLFMOTTU OFNA MEÈ
EIGIN HENDI

&ÅNLEGUR DÒKUR SEM MARGIR LITIR KOMA SAMAN Å

arnámskeið hjá Heimilisiðnaðarfélaginu fullsetið um þessar mundir. „Það er mikill áhugi á
handavinnu og hönnun núna hjá yngra fólki
og vinsældir vefnaðar að aukast. Enda ætti
það að vera undirstöðugrein í hönnunarnámi
að vita hvernig tau verður til.“
Nú dugar ekki að tefja Friðbjörgu lengur.
Hún þarf að halda áfram með svuntuefnið
svo Ísfirðingar geti farið að sauma úr því og
þess má geta að svuntuefni eftir hana fást í
þjónustudeild Heimilisiðnaðarfélagsins.
GUN FRETTABLADIDIS

3PARIDÒKUR HÒSFREYJUNNAR   X  M AÈ ST¾RÈ

$ÒKARNIR HENNAR &RIÈBJARGAR ERU OFNIR MEÈ MÎRGUM
AÈFERÈUM b¶AÈ VERÈUR AÈ HAFA EINHVERJA TILBREYTINGU m
SEGIR HÒN

(EIMAUNNINN PÒÈI FR¹ GRUNNI

4

NNNN { heimilið } NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

(VÅT JËL OG JËLAKÒLUR SEM MINNA ¹ S¾LG¾TI

VINTÕRAHEIMUR Å H¹LFTÅMA AKSTURSFJARL¾GÈ FR¹ BORGINNI
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Ævintýraheimur Engla
og fólks við Esjurætur
Jólamarkaðurinn á Kjalarnesinu er fagnaðarefni fyrir fagurkera og aðra unnendur ljósa og lita.
Á Kjalarnesinu stendur nú yfir dásamlegur jólamarkaður í sérstöku húsi sem kallast Englar og Fólk. Húsið liggur við bæinn
Vallá og minnir um margt á orm sem hringar sig á bak við
húsið. Þegar inn í Engla og fólk er komið tekur við ævintýraheimur sem dregur fram upphrópunina „vá“ af vörum þeirra
sem yfir þröskuldinn stíga, en þarna er um að ræða algera hátíð
fyrir alla fagurkera og þá sem gjarna vilja kalla sig jólaálfa. Ekki
nóg með að húsið sem slíkt sé alveg einstakt og óviðjafnanlega
fallegt á að líta, heldur er úrvalið á markaðnum eitthvað sem
gefur jólunum nýja vídd.
Hjördís Gissurardóttir er vel þekktur fagurkeri og eigandi
Engla og fólks, en allt árið um kring hefur hún hugann við
jólin þegar hún ferðast um Evrópu og velur það sem vera skal
á markaðnum. „Ég legg mikla áherslu á það að hafa úrvalið
gott og ríkulega fjölbreytni af vörum í stað þess að kaupa mikið
magn af hverjum hlut fyrir sig. Þetta þarf að vera svolítið sérstakt,“ segir Hjördís en vörurnar á markaðnum koma m.a. frá
Frakklandi, Ítalíu, Sviss og Belgíu. Áður hefur Hjördís haft jólahlaðborð og ýmsar uppákomur í Englum og fólki, en undanfarin
*ËLATRÁ SKREYTT HVÅTUM RËSUM

*ËLATRÁ FYRIR LITLU BÎRNIN (VERNIG V¾RI AÈ GEFA SKRAUT ¹ TRÁÈ Å SKËINN 3VO
GETA BÎRNIN SAFNAÈ DËTINU ÖAR TIL JËLATRÁÈ VERÈUR SKREYTT OG Ö¹ VERÈUR NÒ
GAMAN AÈ F¹ AÈ HENGJA GERSEMARNAR ¹ TRÁÈ

Framhald á síðu 6

&IÈRILDIÈ ¹ MYNDINNI ER FRAMLEITT Å ¶ÕSKALANDI AF FYRIRT¾KI SEM SÁRH¾FIR SIG Å
GAMALDAGS JËLAVÎRUM

(JÎRDÅS 'ISSURARDËTTIR EIGANDI %NGLA OG FËLKS

&ALLEGT LEIRTAU OG GLÎS FR¹ "ELGÅU
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(VÅTIR FUGLAR FR¹ "ELGÅU

+RÒTTLEGUR SNJËKARL RAUÈ EPLI KÎFLËTT JËLAHREIN
DÕR OG bKÎNGLALAMPIm

"ARNUNGIR DÕRLINGAR FR¹ ¥TALÅU

Framhald af síðu 4

¥KORNI Å KÒPLI ¾TTAÈUR FR¹ 3VISS

þrjú ár hefur allt snúist um jólamarkaðinn sem verður fallegri
með hverju árinu sem líður. Og þar er margt skemmtilegt að
finna. Jólakúlurnar eru t.d. ekki bara kúlur heldur bangsar,
fiðrildi, sæhestar og sirkusstelpur svo ekki sé minnst á borðbúnaðinn, lampana, myndirnar, púðana og allt hitt sem eykur
á yndið í lífinu. Verðbilið á því sem finna má á markaðnum er
mjög breitt, allt frá 250 krónum upp í fimmtíu þúsund krónur
og óhætt er að fullyrða að verðlagningin sé samkeppnishæf
miðað við það sem gerist í verslunum í borginni.
Markaðurinn er opinn frá 18-22, mánudaga til fimmtudaga. Ef fólk kýs að koma utan hefðbundins opnunartíma þarf
að bóka fyrirfram og þá eru minnst teknir tíu manna hópar.
Nánari upplýsingar fást í síma 8995199.

3ALURINN ¹ EFRI H¾ÈINNI Å %NGLUM OG FËLKI

NÆSTU DAGA BJÓÐUM VIÐ GLÆSILEG

kaldaljós 2006

OPNUNARTILBOÐ

10-40%

AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM
LÚR ER NÝ VERSLUN MEÐ ALVÖRU
LAUSNIR FYRIR FÓLK SEM GERIR KRÖFUR
UM GÓÐAN SVEFN OG BETRI HVÍLD
Hjá okkur færðu eingöngu gæðavörur frá viðurkenndum framleiðendum
víðsvegar að úr heiminum - við höfum samið um ótrúlega hagstæð verð
sem koma sér vel fyrir viðskiptavini okkar.
Við erum stolt að því að kynna hágæða dýnur frá ameríska framleiðandanum
Comfortaire og ítalska framleiðandanum Manifattura Falomo. Bæði þessi
fyrirtæki vinna eftir háum gæðastöðlum og hafa fram að færa spennandi
tækninýjungar sem tryggja þér góðan svefn og betri hvíld.
Hjá okkur færðu einnig vönduð rúm, heilsukodda, hvíldarsófa, hvíldarstóla,
hágæða nuddstóla, svefnsófa (með heilsudýnu), svefnherbergishúsgögn og
aðra fylgihluti sem tengjast svefn og hvíld.

ATH. VIÐ HÖFUM EINNIG OPIÐ Á SUNNUDÖGUM
HLÍÐASMÁRI 1 • 201 KÓPAVOGUR
SÍMI 554 6969 • FAX 554 3100
WWW.LUR.IS • LUR@LUR.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁN - FÖS 10:00 - 18:00
LAU 11:00 - 16:00 • SUN 13:00 - 16:00
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(VÅTIR FUGLAR FR¹ "ELGÅU

+RÒTTLEGUR SNJËKARL RAUÈ EPLI KÎFLËTT JËLAHREIN
DÕR OG bKÎNGLALAMPIm

"ARNUNGIR DÕRLINGAR FR¹ ¥TALÅU

Framhald af síðu 4
þrjú ár hefur allt snúist um jólamarkaðinn sem verður fallegri
með hverju árinu sem líður. Og þar er margt skemmtilegt að
finna. Jólakúlurnar eru t.d. ekki bara kúlur heldur bangsar,
fiðrildi, sæhestar og sirkusstelpur svo ekki sé minnst á borðbúnaðinn, lampana, myndirnar, púðana og allt hitt sem eykur
á yndið í lífinu. Verðbilið á því sem finna má á markaðnum er
mjög breitt, allt frá 250 krónum upp í fimmtíu þúsund krónur
og óhætt er að fullyrða að verðlagningin sé samkeppnishæf
miðað við það sem gerist í verslunum í borginni.
Markaðurinn er opinn frá 18-22, mánudaga til fimmtudaga. Ef fólk kýs að koma utan hefðbundins opnunartíma þarf
að bóka fyrirfram og þá eru minnst teknir tíu manna hópar.
Nánari upplýsingar fást í síma 8995199.

¥KORNI Å KÒPLI ¾TTAÈUR FR¹ 3VISS

3ALURINN ¹ EFRI H¾ÈINNI Å %NGLUM OG FËLKI
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minimal • miðhraun 14 • garðabær • sími 517 4008 • (við hliðina á sappos)
IKEA

PI PAR
•

SÍA

opnunartími:
virka daga 15.00 – 20.00
laugardaga 12.00 – 16.00

•

60699

Sófasett

(3 + 1 + 1) kr. 199.900

opnunartilboð í dag!
Hægindastóll áður kr. 79.900

Nú aðeins kr. 39.900
Hringstóll kr. 59.900
Ekta ítalskt leður - hátískuhúsgögn á miklu lægra verði

KÓPAL Glitra

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS MAL 34753 10/2006

Ýrist lítið

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

Að ýrast = að slettast úr rúllunni.

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

Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i • Málningarbú›in Akranesi
Byko Akranesi • Axel ﬁórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Verslunin Hamrar, Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík
Núpur byggingarvöruverslun Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki
Byko Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi
Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík
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Hátæknivædd heimili
Raddstýrð stjórntæki, lyklalaust aðgengi, talandi tölvur og kaldur hiti.
Heimilishald nútímans er tæknivæddara en fyrsta tunglferjan.
Tæknin sem til er nú í dag er svo
ótrúleg að hún myndi sóma sér vel
í hvaða framtíðarmynd sem er. Þú
getur gengið að útidyrunum þar
sem lithimnuskanni hleypir þér
inn. Þú segir nafnið þitt í forstofunni og ljósin kvikna eftir þínu
höfði, sjónvarpið býður gott kvöld
og kaffivélin fer í gang um leið
og þú segir orðið latte. Ísskápurinn, sem rétt áðan sendi þér SMS
þar sem stóð að mjólkin væri
búin, lætur þig vita hvar

börnin þín eru með þeirra eigin
rödd, og tónlistarmiðstöðin setur á
rólega tónlist enda klukkan orðin
margt.
Þetta er allt hægt í dag en kostar
því miður handlegg og fót auk yfirvinnu næstu 30 árin. Sumt þarf að
sérsmíða og annað sérpanta. Sumt
af þessu fæst aftur á móti í næstu
verslun.
Securitas eða Öryggismiðstöðin
geta séð um lyklalausa aðgengið
án teljandi vandræða. Tónlistarmiðstöðin
fæst

¶ESSI SAMST¾ÈA KOSTAR NOKKRA ÖÒSUNDKALLA
EN ER ËMISSANDI Å FRAMTÅÈARHEIMILIÈ

hjá Heimilistækjum og hvað varðar
sjónvarpið er hægt að fá risastóra
HD flatskjái í flestum raftækjabúðum. Sjónvarpið býður þér kannski
ekki góðan dag en hver vill svo
sem að það tali við mann. Látum
heldur þá sem í sjónvarpinu eru um
að tala.
Ísskápar með snertiskjá þar sem
hægt er að geyma uppskriftir, taka
upp skilaboð og fá upplýsingar um
næringarinnihald fæðutegunda eru
til í næstu heimilistækjaverslun,
t.d. í Rafha.
Til að toppa þetta allt geturðu
keypt spansuðuborð.
Spansuðuborð er helluborð
sem hitar potta og bara potta.
Borðið lítur út eins og spegilslétt plastplata þar sem búið
er að merkja fyrir hellum.
Borðið notast við segulsvið sem kemur hreyfingu á
öreindir atóma og myndar
þannig hita. Galdurinn er
að borðið hitar bara segulmálma og ekkert annað.
Þú getur haft bullsjóðandi
vatn í potti, tekið hann
upp og skellt hendinni
beint á borðið þar sem
potturinn stóð án þess að
brenna. Ylurinn er bara
frekar þægilegur.
Þessi tækni hefur verið
til í 20 ár en aðeins á síðustu
árum hefur hún orðið nógu
ódýr til almenningsnota. Til
að kóróna þetta allt er spansuðuborð allt að helmingi
fljótara að hita innihald potta
en aðrar gerðir helluborða og
tekur mun minni orku í það.
tryggvi@frettabladid.is

 SPANSUÈUBORÈI HITNAR VATNIÈ EN ÅSINN BR¹ÈNAR EKKI

¥SSK¹PUR FR¹ 'ORENJE MEÈ SNERTISKJ¹ (ANN ER ÖAR AÈ AUKI ÖAKINN 3WAROVSKI KRISTAL

Öðruvísi veggir
Upphleypt munstur gefa herberginu nýja vídd
Á Netinu er að finna skemmtilega
vefverslun sem heitir www.wallter.com. Vefverslun þessi sérhæfir
sig í margskonar veggskreytingum en slíkar skreytingar geta gerbreytt útliti herbergis á örskömmum tíma. Á vefsíðunni er hægt að
kaupa allskonar skraut, m.a. hringi,
dropa, ferhyrninga, sexhyrninga,
stjörnur og fleira. Skreytingarnar
koma grunnaðar til kaupandans,
sem þarf þá ekki að gera annað en
að mála þær í sama lit og fyrir er
á herbergisveggnum, eða í öðrum

lit vilji fólk fá öflugri áhrif fram.
Svona skreytingar gætu verið sérlega flottar fyrir ofan rúm til að
koma í stað rúmgafls en einnig
myndu þær sóma sér vel á stofuvegg, gangi eða hreinlega hvar
sem fólki finnst skreytingar þörf.
Skreytingarnar eru sjálflímandi og
festast vel á veggina, en athuga
þarf þó að vanda vel til verksins
og vera búin að ákveða hvernig
mótin skulu raðast áður en ráðist
er í upplímingarnar.
mhg

6EGGSKRAUT FR¹ 7ALLTER
GETUR GERBREYTT BORÈ
STOFUNNI

¶ESSAR STJÎRNUR MYNDU LÅKA TAKA SIG VEL ÒT FYRIR OFAN RÒMIÈ

!UÈVELT ER AÈ SPREYJA VEGGSKRAUTIÈ Å HVAÈA
LIT SEM ER EN ÖAÈ KEMUR GRUNNAÈ TIL
KAUPANDANS

Vakin er athygli á því að Trésmiðjan Mosfell ehf., er flutt úr Mosfellsbæ. Skrifstofa
fyrirtækisins er nú að Miðhrauni 14, 210 Garðabæ og trésmiðjan að Norðurgarði 8 í Sandgerði.

KERTO LÍMTRÉ

KERTO LÍMTRÉ býður upp á ýmsa möguleika.

Æfingasvæði NK á Seltjarnarnesi

KERTO LÍMTRÉ er frá Finnlandi og hefur verið á markaði á Íslandi frá árinu 1981.
KERTO LÍMTRÉ er mikið notað sem burðarbitar, einnig í milligólf og þaksperrur
þar sem venjulegar sperrur duga ekki.
KERTO LÍMTRÉ getur sparað verulega fjármuni í burðarvirki þar sem
þaksperrur fara yfir 5 metra í lengd, þá er notað KERTO LÍMTRÉ í stað
hefðbundinna þaksperra og losnað við burðarbita og súlur.
KERTO LÍMTRÉ, eitt það besta í tré, til nýbygginga og viðhalds.

Iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði

TM MOSFELL EHF • MIÐHRAUNI 14 • SÍMI 566 6606 • FAX 566 6619 • MOSFELL@MOSFELL.IS
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Púðar eru heimilisprýði
Sumum finnst púðar hálfgert prjál. Hver þarf á því að halda að taka alla púða af rúminu á
kvöldin bara til að raða þeim á næsta dag? Hins vegar er því ekki að neita að púðar geta
verið hin mesta prýði enda fást þeir í öllum stærðum og gerðum, fallega útsaumaðir með
skemmtilegum mynstrum.
Þá geta þeir einnig bætt upp og dregið
fram annað það sem fallegt er í stofu eða
svefnherbergi enda iðulega hægt að fá rúmteppi eða mottur í sama þema.
Svo
getur
einnig
verið
skemmtilegt að
taka sig til og
sauma
sjálfur
púðaver úr því
efni sem manni
líkar best og fer
vel við annað
stofustáss.

Í eldhúsið

Líflegar
vatnskönnur
Hægt er að gera mánudagsýsuna skemmtilega.
Vatn
er
besti
drykkurinn. Hann
hentar sérlega vel
með hversdagsmatnum, soðnu ýsunni,
kjötbollunum og kálbögglunum. Það þarf
þó ekki að vera neitt
hversdagslegt
að
borða slíkan gæða
heimilismat og
skemmtilegt að
lífga upp á matarborðið með
til að mynda
líflegum vatnskönnum.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN { heimilið } NNNNNNN
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Erótík og þrívídd
í veggfóðri

6EGGFËÈUR MEÈ TEIKNINGUM AF NÎKTUM KONUM F¾ST ¹ VEFSÅÈUNNI PAPERVOYEURCOM

Á netinu

!LDREI AÈ VITA NEMA MAÈUR FINNI
EITTHVAÈ FALLEGT EFTIR !RNE *ACOBSEN
¹ NETINU

Skandinavísk
hönnun
Uppboðshúsið Laurizt er staðsett í Danmörku en er með
sýningasali í Svíþjóð, Noregi
og Þýskalandi. Hér er að finna
úrval af gripum eftir þekkta og
minna þekkta listamenn. Laurizt selur líka antíkmuni og notaða hluti af öllum gerðum og
stærðum. Ef þú ert á höttunum
eftir skandínavískri hönnun
ættirðu endilega að kíkja á
Lauritz. Munið að kanna reglurnar hjá tollinum. Netslóð
Laurizt er www.lauritz.com.

Veggfóður er snilldarfyrirbæri fyrir
lita- og munsturglaða sem annaðhvort vilja lífga upp á einn vegg í
íbúðinni eða alla. Veggfóður er líka
hægt að setja inn í skápa, í hillur
eða á borð. Flestir veggfóðra þó
stofuna eða líma veggfóðrið upp
þar sem gestir ættu að geta séð það.
Fólk ætti þó alls ekki að hugsa eingöngu um hvernig íbúðin lítur út í
augum gestkomandi, heldur á hún
fyrst og fremst að gleðja þá sem þar
búa. Þannig getur veggfóður prýtt
veggi í svefnherbergi, þangað sem

engir eða fáir gestir koma. Við rákumst á þetta skemmtilega veggfóður á netinu, sem er einstaklega fallegt og við fyrstu sýn lítur út fyrir
að vera þakið blómum. Við nánari
athugun kemur þó í ljós að í blómunum eru berar konur, ekki ólíkt
felumyndinni af Freud sem fannst á
mörgum heimilum hér áður fyrr. Á
annarri vefsíðu fundum við fallegan veggfóðursrenning, sem er mikið
listaverk, en lítil blóm eru skorin út
í veggfóðrið og teygja þau sig frá
veggnum.

¶ESSI VEGGFËÈURSRENNINGUR F¾ST ¹ WWW
ROCKETTSTGEORGECOUK
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Meiriháttar Marcel
Flott hönnun Hollendingsins Marcels Wanders.
Hönnuðurinn Marcel Wanders fæddist í Boxtel í Hollandi. Hann útskrifaðist með láði frá listaháskólanum í Arnheim árið 1988. Wanders vakti fyrir
alvöru áhuga þegar hann kom fram með hönnun sína á hnútastólnum svokallaða árið 1996. Í
dag hannar hann fyrir mörg stór nöfn á borð við
B&B Italia, Bisazza, Poliform, Moroso, Flos, Boffi,
Cappellini, Droog Design og Moooi en hann er einn af
stofnendum þess og listrænn stjórnandi.
Þó nokkur verk Marcels Wanders hafa verið valin á
sýningar um allan heim, líkt og í Museum of Modern Art í
New York og San Francisco.
Hann er margverðlaunaður hönnuður og var nú síðast
útnefndur hönnuður ársins í Elle Decoration International Design
Awards
Fleiri upplýsingar er að finna á vefsíðunni www.marcelwanders.com.

&¹GAÈ SKRIFBORÈ

¥ ÖETTA
SËFABORÈ
ERU BRENND
LÅTIL BLËM

¶ESSI KOLLUR F¾ST Å
MARGS KONAR LITUM
(NÒTASTËLLINN SEM
VAKTI FYRST ATHYGLI ¹
-ARCEL 7ANDERS

¶ESSI SÁRST¾ÈU
SËFABORÈ ERU
ÖAKIN MËSAÅK
FLÅSUM

kústar

Lífleg
heimilisverk
Alltof mörgum
leiðist að vinna
heimilisverkin.
Þau eru hins
vegar nauðsynleg og stuðla að
hreinu og fallegu
umhverfi
sem
öllum líður vel
í. Ef þú ert ein/n
þeirra sem kvíðir
því að þurfa að
taka í sóp eða
vaska
upp,
þá er tilvalið að nota litrík og skemmti- l e g
verkfæri í verkið. Þessir litríku
og líflegu sópar fást í Hagkaup
og lífga heldur betur upp á
tilveruna. Maður grípur í sópinn og áður en maður veit af,
sópar maður syngjandi glaður
mylsnu og kusk upp af gólfinu.
Hægt er að fá uppþvottahanska
og bursta í stíl við sópana.

Heilræði við
húsamálun
Er verið að mála stofuna eða svefnherbergið? Prófaðu að mála heilan
vegg í öðrum lit en hina veggina
í herberginu. Þetta kemur einstaklega vel út ef hinn liturinn tónar vel
saman við hinn litinn í herberginu.
Galdurinn við þetta er að það gerir
dauflegri herbergi áhugaverðari og
líflegri og þar að auki undirstrikar
þetta arkitektúr herbergja sem eru
óvenjuleg í laginu.
Annað sniðugt ráð er að mála
ferhyrning í hæfilega afgerandi lit
í miðju herbergi. Skær litur í andstöðu við allt annað á svæðinu og
getur það skapað notalega sveiflu í
rýminu. Munið þetta næst þegar þið
takið upp málningarpensilinn.
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k EK  KM SJ¹LFSKIPTUR CC
5PPL Å S    BALDVIN MITTIS

²TSALA ¹ 4OYOTA #OROLLA
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-EÈ ÎLLU SETT VERÈ  Ö 4ILBOÈ 
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&IAT -ARENA 3TATION ¹RG  NÕ SKOÈAÈUR
 EKINN   GËÈ DEKK F¾ST ¹
YFIRTÎKU BÅLAL¹NS   AFBORGUN ¹
M¹NUÈI   UPPL Å SÅMA  
4IL SÎLU 4OYOTA #ARINA % ¹RGERÈ 
+EYRÈ  Ö .Õ DEKK KERTI KERTAÖR¾È
IR KVEIKJULOK KVEIKJUHAMAR BENSÅNSÅA
OG NÕ TÅMAREIM FYLGIR ¶ARFNAST SM¹
AÈHLYNNINGAR 'ËÈUR BÅLL 4ILBOÈ ËSKAST
5PPL Å SÅMA  

2ENAULT ¹RG k EK  Ö 6EL MEÈ FAR
INN SETT VERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö 3ÅMI
  ¥ 2VK

67 #ARAVELLA  MANNA "ENSÅN ¹RG k
3J¹LFSK %KINN  Ö 6ERÈ  Ö STGR
5PPL Å S   E H¹D

4OYOTA #OROLLA k EKIN  KM Å
GËÈU ¹STANDI SKOÈUÈ k 6ERÈ 
KR 5PPL I S   UM HELGAR OG E
 ¹ VIRKUM DÎGUM (ALLDËR
(YUNDAI %LANTRA 37 l EK  Ö
KM  EIG ÖJËNUSTUB 3UMAR VETRARD
3  

3UBARU ,EGACY ¹RG k %INN GËÈUR FYRIR
VETURINN EK  ÖÒS 6EL MEÈ FARINN 
DEKKJAGANGAR ¹ FELGUM 6ERÈ  ÖÒS 3
  ¶ËRÈUR

7$ 3UZUKI "ALENO STATION ¹RG 
SK EKIN ÖÒS BEINSKIPTUR GËÈUR
FYRIR VETURINN VERÈ   UPPL Å SÅMA
 

4IL SÎLU &ORD &  &8 ¹RGERÈ 
%KINN  Ö MÅLUR 6ERÈ  M ¹HVÅL
ANDI L¹N CA  M 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 
67 ,4 TIL SÎLU ¹RG k EK  ÖÒS
EINNIG K¾LIR ¹ SAMA STAÈ 5PPL Å S
 

4IL SÎLU 3UBARU )MPRESA WD ¹RG k
EKINN  ÖÒS ¶ARFNAST LAGF¾RINGAR
3ELST ËDÕRT 5PPL Å S  

4OPPBÅLL 4OYOTA 2AV ¹RG k EK
AÈEINS  ÖÒS  G 7$ NÕ HEILS¹RSD
DR¹TTARB SÅLSARÎR OFL 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

67 0OLO ¹RG k TIL SÎLU %K Ö KM
¥ TOPPSTANDI 6ERÈ Ö 9FIRTAKA ¹ L¹NI
Ö 5PPL Å S  

- "ENZ # %LEGANCE ¹RG k VETR
AR SUMARD ¹ FELGUM RAFM TOPPL 
EIGENDUR 6ERÈ  ÖÒS HV  ÖÒS
3  

Ö STAÈGR VERÈ   4OYOTA #OROLLA
¹RG k EK  Ö 36 DEKK 3 


3UBARU 3TATION   Å GËÈU ¹STANDI SK
k VETRARDEKK ¹ FELGUM FYLGJA 5PPL Å
SÅMA  

67 4RANSPORTER DISEL k EKINN  Ö
KM MIKIÈ ENDURN "ILAÈUR GÅRKASSI 6ERÈ
 Ö KR 5PPL Å SÅMA  

4ILBOÈ  ÖÒSUND 

67 'OLF ¹RG k %KINN  Ö .Õ TÅMA
REIM PÒST STARTARI OFL 3MURBËK FYLGIR
3 6 DEKK 3  

(ONDA #IVIC  ¹RG k EK 
BEINSK 6EL MEÈ FARINN OG REYKLAUS 4ILB
 3  

'ULLMOLI TIL SÎLU 

4OYOTA #OROLLA 4ERRA ," , SSK ¹RG
k EK  ÖÒS %INN EIGANDI FR¹ UPPHAFI
&R¹B¾RT EINTAK 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
S  

 KR ÒT OG  ÖÒS ¹ M¹N
UÈI

67 0ASSAT ¹RG k EK  ÖÒS 3K k
9IFIRT¹KA ¹ L¹NI 5PPL Å S  
3UBARU ,EGACY k %KINN  ÖÒS SSK
¹LF NÕ VATNSD¾LA OG TÅMAREIM 6
ÖÒS ¹HV  ÖÒS 3  

«DÕR $ÅSEL SENDIBÅLL (YUNDAI ( ¹RG
 63+ NÒMER NÕ SKOÈAÈUR  VERÈ
  UPP Å SÅMA  

3PARAÈU  ÖÒSUND

" "E # k EK  ÖÒS ¹S   M
4ILBOÈ   M HV   M 3  

4IL SÎLU "ENZ -,  EK Ö 6EL
ÒTB  LEÈRAÈUR HÎ 6 
3KIPTI MÎGUL DÕRARI OG Ö¹ HELST
,ANDCRUISER k l 3  

'OLF   (IGHLINE ¹RG k %K Ö
3UMAR OG VETRARDEKK ¹ FELGUM !LLUR
NÕYFIRFARIN 6ERÈ  Ö STGR 5PPL Å S
 

4IL SÎLU ËDÕR BÅLL .ISSAN 3UNNY COUPÁ
¹RG  EK  ÖÒS 5PPL Å S 
   

TOYOTA COROLLA STl  VEL EK
6Ö $OGE STRATUSl EKÖM
BÅLL Å TOPPSTANDI NY SK SETTÖ
4),"/$Ö 3

4OYOTA #OROLLA 4ERRA  DYRA ¹RG k
-JÎG GËÈUR BÅLL  BEINSK %K Ö
6ERÈ Ö 5PPL Å S  

4OYOTA #ARINA   8,) ¹RG l %K
Ö "EINSK SETT VERÈ Ö 4ILBOÈ
Ö 'ËÈUR BÅLL 5PPL Å S  

67 'OLF (IGHLINE   ¹RG k %K Ö
.Õ TÅMAREIM OG KÒPLING 3VARTUR MEÈ
VIDSKEIÈ 6ERÈ Ö 5PPL Å S  
  

/PEL !STRA k EK  ÖÒS 3KOÈAÈUR
k 'ËÈUR BÅLL Å GËÈU STANDI 6ERÈ 
ÖÒS 3  

4IL SÎLU 4OYOTA 9ARIS ¹RG k JA DYRA
GULL LITAÈUR SPOILER 4OPPBÅLL 3 

67 0ASSAT RG k %K  Ö KM .Õ
TÅMAREIM STÕRISENDAR OG FL Å TOPPSTANDI
4ILBOÈ  Ö 5PPL Å S   EÈA
  MILLI  OG  Å DAG

4VEIR GËÈIR

&LOTTUR 2ANGE 2OVER ¹RG  EKINN 
¶ÒS NÕ SKOÈAÈUR  ,EÈUR TOPPLÒGA
SJ¹LFSKIPTUR FILMUR ¹LFELGUR ÖJËFAVÎRN
RAFMAGN Å ÎLLU 6ERÈ  ÖÒS UPPL Å
SÅMA  

4IL SÎLU 0EUGEOT 0ARTNER $ÅSEL k
¹RGERÈ .Õ TÅMAREIM NÕJIR BREMSUDISK
AR KLOSSAR OG BORÈAR 'ËÈUR OG HAG
KV¾MUR VINNUBÅLL 6ERÈ  ÖÒSUND
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

"¥,!2 4), 3®,5

).&).)4) &8  !7$
.ÕSKR¹ÈUR  
EKINN  KM
6 (P
3VART LEÈUR 4OPPLÒGA
"OSE HLJËMT¾KI n ¹LFELGUR n ¹LFELGUR ¹ DEKKJUM
FYLGJA MEÈ ¶JËNUSTUBËK 6ERÈ  MILLJ
!TH SKIPTI ¹ ËDÕRARI 5PPL Å SÅMA  

4IL SÎLU 67 0ASSAT k SILFURGR¹R EK
UM  6ERÈ  ÖÒS OG 67
'OLF 3TATION X k RAUÈUR EKINN UM
 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA
 

9ARIS ¹RG k %K  Ö 6ERÈ  Ö
5PPL Å S  

4IL SÎLU .ISSAN 3UNNY  X BEINSKIPT
UR "ÅLLINN ER Å GËÈU STANDI 6ERÈHUGMYND
ER UM Ö SIMI 

4IL SÎLU "RONCO )) ¹RG k ÖARFNAST LAGF
SK k  DEKKJAGANGAR FYLGJA 6ERHUGM
 ÖÒS KR µMIS SKIPTI KOMA TIL GREINA
5PPL Å S   

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

.ISSAN -ICRA MEÈ BILAÈA SJ¹LFSK ¹RG
k EKINN  ÖÒS JA DYRA 5PPL Å S
 
--# 'ALANT  ¹RG k SUMAR VETR
ARD ¹ FELGUM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 
.ISSAN 3UNNY 3TATION X ¹RG k ,
EK  ÖÒS .ÕSK k 6ERÈ  ÖÒS
3  
4IL SÎLU 3UBARU )MPREZA k X VEL
MEÈ FARINN NÕSK 6ERÈ  ÖÒS 3
 

4OYOTA YARIS  VVTI  EKINN
AÈEINS  ÖÒS KM JA DYRA  GÅRA
FALLEGUR OG
VEL MEÈ FARINN BÅLL SETT VERÈ  ÖÒS
4ILB  ÖÒS 3  

¶*«.534!
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  MILLJËNIR

-USSO % ¹RG k NÕSKR¹ÈUR 
EKINN  ÖÒS 'ËÈUR SPARNEITINN JEPPI
¹ GËÈU VERÈI 6ERÈ  ÖÒS 5PPLÕSINGAR
Å S  

!UDI ! 1UATTRO !VANT  ¹RG  EK
 ÖÒS KM 6   M KR 3   
 

'ULLFALLEGUR *EEP 'RAND #HEROKEE ¹RG
 EKINN ¶ MÅLUR SJ¹LFSKIPTUR TOPP
LÒGA LEÈUR ÖJËFAVÎRN OG ¹LFELGUR VERÈ
  MILL ¹KV  MILLJ SKOÈA SKIPTI ¹
ËDÕRARI UPPL Å SÅMA  

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

¥ SKËLANN EÈA VINNUNA /PEL !STRAl
 L  EYÈIR LITLU  ÖÒS ÒT OG YFIRTAKA ¹
L¹NI 3  

6/,6/ &(  
/&&. ##

4IL SÎLU .ISSAN -ICRA k VÅNRAUÈ 6ERÈ
 ÖÒS EKIN  ÖÒS UPPL Å S 

4IL SÎLU  67 0OLO EKINN  Ö .Õ
VETRARDEKK OFL .ÕSKOÈAÈUR 6ERÈ  Ö
ÒT OG YFIRTAKA L¹N 5PPL Å S  

3KODA /CTAVIA 23 4URBO ARGm EKIN
ÖKM HP VERÈ   LAN ÖUS
AFBORGUN ÖUS

4OYOTA #OROLLA 8,) ¹RG k GËÈUR BÅLL
 ÖÒS STGR 5PPL Å S  

 "

  ''1!!". ,!$0

4OYOTA !VENSIS k $¥3%,

%KINN  Ö DR¹TTARK UPPH¾KKAÈUR
NAGLAD SUMARD ¹ m ¹LFELGUM ¹KV
 Ö AFB Ö EYÈSLA  LH 5PPL
 

0ATROL '2 m ¹RG  EKINN AÈEINS
 KM .AGLADEKK ¹ FELGUM 5PPL
Å S  

!$(3&.)"
- "!*' 

"ÅLAR ËSKAST
  ÖÒS KR BÅLL ËSKAST -¹ ÖARFN LAGF
(ELST *AP k OG YNGRI 3ÅMI  

  ÖÒS
3KODA /CTAVIA %LG 4URBO k EK  Ö
4OPPL ¹LFELGUR XENON AÈALLJËS &¾ST
GEGN YFIRTÎKU L¹NS  Ö -¹NAÈARL
AFB CA  Ö 5PPL Å S  

6ANTAR ËDÕRNN DÅSEL JEPPA 0ICK UP 
5PPL Å S  
«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL #A   Ö 5PPL
Å S  
«SKA EFTIR 0ATROL EÈA ,ANDCRUISER ¹ RÁTT
UM  MILLJ Å SKIPTUM FYRIR 4OYOTU COROLLU
' ¹RG  SEM ER METIN ¹ CA 
Ö -ILLIGJÎF STGR EÈA L¹N YFIRTEKIÈ 3VÎR
SENDIST ¹ SIGURD VERSLOIS

3UBARU IMPREZA  L WD k ¹HVÅL
ANDI CA TILBOÈ ËSKAST UPPL Å
S

&ORD VERÈHRUN 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 HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

-ITSUBISHI , RG k 'ËÈ m
MICROSKORIN DEKK   4$I %KINN 
Ö 2AFMAGN Å RÒÈUM OG HITI Å S¾TUM
HV  MILLJ !FB  Ö 6ERÈ AÈEINS 
ÖÒS "ÅLLINN ER ¹STANDSSKOÈAÈUR 5PPL Å
S  

6/,6/ &-  
/&&.  ## "
 *3&)1!!$((0'(#
-  "!!*' 

*EPPAR
¶ÕSKUR GULLMOLI "ENZ % %LEGANCE
¹RG k HLAÈINN AUKAB %K  Ö 6ERÈ
 Ö 3  

!RCTIC CAT & SNOPRO  TIL SÎLU &ULLT AF
AUKAHLUTUM EK UNDIR Ö 4ILBOÈ ËSKAST


&ALLEGUR "-7 I ¹RG k ¹ NÕLEGUM
LOW PROFILE "-7 ¹LFELGUM TIL SÎLU ¹
Ö HV BÅLAL¹N UPP ¹  Ö
%INNIG TIL SÎLU AUKAGANGUR AF ¹LFELGUM
5PPL Å S   EÈA  

 MILLJËNIR

- "ENZ  k CRUISE CONTROL SJ¹LFSK
SK k #$ %K  Ö 6  Ö 3 


4ILBOÈ «SKAST  &LOTTUR
!VENSIS MEÈ ÎLLU

4IL SÎLU (I ,UX ¹RG k EK  Ö KRËKUR
6ERÈ  Ö 3     

-AZDA  ¹RG  6EL MEÈ FARINN
KEYRÈUR  KM 5PPL Å SÅMA 


'ULLMOLI TIL SÎLU --# /UTLANDER TURBO
X DEKURBÅLL TIL SÎLU %KINN AÈEINS
 ÖÒS ¹RG k ER TIL SÕNIS ¹ BÅLASÎLU
3ELFOSS !LLAR UPPL Å SÅMA   
  2EYKLAUS OG VEL MEÈ FARINN
G¾ÈABÅLL

4OYOTA !VENSIS %XE ¹RG k EK  Ö
SSK SK k LEÈUR LÒGA SETT  Ö
'OTT L¹N 3  

#!4%20),,!2  ",
/&&. ##(1"
5&)#&*#&.(#

 4OYOTA 2UNNER
SPORT 6

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

.ISSAN 4ERRANO 3%   4$) k EK Ö
.ÕTT /LÅUVERK mSUMAR OG NÕ NAGLA
DEKK ¹ CROMFELGUM FILMAÈUR MANNA
VEL MEÈ FARINN 6ERÈ  Ö .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å S   *ËN

- "!!*' 

67 4OUAREG 6 ¹RGERÈ   CC
 HESTÎFL EKINN ÖKM !UKAHLUTIR
m LFELGUR 3J¹LFSKIPTUR $R¹TTARBEISLI
&ILMUR #$ -AGASÅN ,EÈUR 4OPPLÒGA
8ENON AÈALLJËS %INN MEÈ ÎLLU 6ERÈ  
M !LLAR UPPLÕSINGAR Å S  

*EPPINN 3UZUKI 3IDEKICK m ¹RG  EKIN
¶ .Õ KÒPLING NÕ NAGLADEKK NÕ SKOÈ
AÈUR ALLIR GEGNUM TEKINN GËÈUR Å VEIÈINA
VERÈ ¶ÒS UPPL Å SÅMA  

&ORD VERÈHRUN  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 HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

- "ENZ !4%'/
/&&.  ##  "
&0((&1!!12.)0'(#
-  "!!*' 

"¥,!"«.
0ONTIAC 'RAND 0RIX ¹RG k EK  Ö
¹HV  MILLJ VERÈ  MILLJ ATH SKIPTI ¹
ËDÕRARI 5PPL Å S  

- "ENZ !4%'/ 
/&&. ##

 "

1!!". ''$!+()
-  "!!*' 

"ENZ % ¹RGl EK  Ö +M TIL SÎLU
"ÅLLINN ER MmFACE LIFTINUm SJ¹LFSKITPUR M
SËLLÒGU ARMPÒÈA RAFM Å RÒÈUM ¹L FELG
UR AUKA DEKKX OFL 6ERÈ KR  ÖÒS
'UÈLAUGUR  

'RAND #HEROKEE /VERLAND k EK 
ÖÒS M 6  ÖÒS HV  ÖÒS
5PPL Å S  

#!4%20),,!2  $
4OYOTA 9ARIS 3OL %XTRA SVARTUR RG k
EKINN  Ö SJ¹LFSKIPTUR DR¹TTABEISLI
6ETRAR OG SUMARDEKK 6EL MEÈ FARINN
REYKLAUS OG EINN EIGANDI 5PPL Å SÅMA
 

0ASSAT ¹RG  SK k EK  Ö
,ISTAV  Ö 4ILB  Ö 'OTT L¹N 
Ö AFB  Ö 3  

/&&.  ## (1"
' 2!)&!&$&.(#
- "ENZ # ¹RG  MEÈ ÎLLU
EKINN AÈEINS  KM $EKURBÅLL SEM
F¾ST ¹ FR¹B¾RU VERÈI 6ERT AÈ SKOÈA
STRAX 5PPL Å S  

- "!!*' 

3UBARU ,EGACY STATION  ¹RG k EK
 ÖÒS SSK HVÅTUR 3ÎLUVERÈ ERU EFTIRST
BÅLAL¹NS UPP ¹  ÖÒS 3  

- "ENZ !#42/3

/&&.  ##  "
&0((&1!!!!)&0!$(%4.3.&
)"$&(&&
- "!!*' 

4IL SÎLU 4OYOTA 9ARIS ¹RGERÈ  
DYRA BEINSKIPTUR ¹HV  CA
 ¹ M¹N 6ERÈ  TILBOÈ
 STGR 3  
4OYOTA #OROLLA 6AGON 4OURING 4ERRA WD
%K Ö KM 6ERÈHUGM Ö 3KIPTI
MÎGULEG ¹ ËDÕRARI  Ö 5PPL Å S
    

%INN M ÎLLU 
AFSL

"-7 )! SJ¹LFSK RG  %K
 ÖÒS  HÎ MEÈ ÎLLU ,ISTAVERÈ
 4ILBOÈ  KR STGR
5PPL Å S  

(%+,!

+LETTAGÎRÈUM  
WWWHEKLAISVELASVID
3ÎLUMAÈUR  
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6ÁLSLEÈAR

3ENDIBÅLAR

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

-ITSUBISHI 0AJERO

4IL 3ÎLU -ITSUBISHI 0AJERO ¹RG  SJ¹F
SKIPTUR  MANNA MJÎG GËÈUR BÅLL VERÈ
  MÎGULEIKI ¹ VISA%URO RAÈ
GREIÈSLUM 5PPL Å SÅMA  

0OLARIS 0RO8  ¹RG k EK  NÕTT
 MM BELTI RAFSTART BAKKGÅR 6ERÈ
Ö -ÎGULEIKI ¹  L¹NI 5PPL Å
S  

67 4RANSPORTER ¹RG  EKINN ¶
BENSÅN 63+ NÒMER NÕ SK FALLEGUR OG
VEL MEÈ FARINN BÅLL VERÈ   UPPL Å
SÅMA  

0OLARIS 8,4 SPECIAL SERIES ¹RG k
4OPPSLEÈI 6ERÈ CA  ÖÒS 3 


!TVINNUT¾KIF¾RI $AF &!  ¹RG 
MEÈ EÈA ¹N AKSTURSLEYFI ¹ STÎÈ UPPL
S
$AKOTA  EK  Ö KM %BAY VERÈ
 Ö KR YFIRTAKA ¹  Ö KR L¹NI
 Ö KR  M 3  

4IL SÎLU )ZUZU 4ROOPER k SK k 6ERÈ
  ÖÒS 3KIPTI MÎGULEG ¹ DÕRARI
SSK 5PPL Å S  

&ORD &  ,ARIAT

4IL 3ÎLU &ORD & ,ARIAT EK  
KM !"3 HEMLAR
!RMPÒÈI
!32
SPËLVÎRN
LFELGUR
"AKKSKYNJARI
$R¹TTARKÒLA &JARSTÕRÈAR SAML¾SINGAR
'EISLADISKAMAGASÅN 'EISLASPILARI (ITI Å
S¾TUM (RAÈASTILLIR (ÎFUÈPÒÈAR AFTAN
)NNSPÕTING +ASTARAR ,EÈUR¹KL¾ÈI
,ITAÈ GLER ,ÅKNARBELGIR ,OFTK¾LING
-INNI Å S¾TUM ²TVARP 6ELTISTÕRI
6ÎKVASTÕRI "ASSA BOX ORGINAL UNDIR S¾TI
3EM .ÕR 6ERÈ    ¹HVÅLANDI GOTT
L¹N OG MÎGULEIKI ¹ RAÈGREIÈSLUM FYRIR
REST 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4IL SÎLU 2ENAULT +ANGOO ¹RG k EKINN
 Ö "ÅLLINN ER ALLUR YFIRFARINN .Õ DEKK
HJËLALEGUR DISKAR KLOSSAR STÕRISENDAR
ÎXULL H MEGIN TÅMAREIM OG HEDDPAKN
ING ,ISTAVERÈ  Ö &¾ST ¹  STGR
5PPL Å SÅMA  
4OYTA (IACE ¹RG k TURBO DIESEL X
MDR¹TTARKÒLU .ÕLEG KÒPLING TÅMAREIM
OG FL 'ËÈUR BÅLL 5PPL Å S  

#HEROKEE ,IMITED ¹RG k EK 
ÖÒS ¹ m DEKKJUM m NAGLADEKK ¹
FELGUM FYLGJA RYÈLAUS OG GËÈUR BÅLL 6ERÈ
 ÖÒS STGR 3  

4IL SÎLU - "ENZ  ¹RG   S¾TI
EK  $6$ !RC OG FL 6ERÈ  
MILLJ 5PPL Å S   OG  

 NEGLD .OKIA VETRARDEKK TIL SÎLU ST¾RÈ
2 5PPL Å S  
,ÅTIÈ NOTUÈ NEGLD VETRARDEKK 0IRELLI
 2m 6ERÈ  ÖÒS NÕVIRÈI 
ÖÒS 3  
%R MEÈ TIL SÎLU  NELGD VETRARDEKK ¹
FELGUM m 6ERÈ Ö 5PPL Å S 


(EILS¹RSGR¾JA CC FJËRGENGIS MEÈ
SKÅÈI OG SNJËBELTI DEKK FYLGJA EINNIG
.ÕTTU ÖÁR MAGNTILBOÈ ¹ WWWBMS
ISRACE OG VERTU COOL %RUM BYRJAÈIR AÈ
SKR¹ PANTANIR NÒNA "-3 2!#% bÖAÈ ER
GAMAN AÈ LIFAm SÅMI  

 STK m VETRARDEKK FYRIR m FELGUR TIL
SÎLU KEYRÈ  KM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  
²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 


(ËPFERÈABÅLAR

(YUNDAI 4UCSON k #R$) SSK EKINN
 ÖÒS 6ERÈ Å KRINGUM   M 5PPL Å
S  
4IL SÎLU 4OYOTA (ILUX EXTRACAP ¹RG k
SK k BREYTTUR FYRIR m ER ¹ m LÁLEG
m DEKK ¹ FELGUM FYLGJA "ÅLLINN ER
¹STANDSSK  k OG Å ¹G¾TU STANDI
6ERÈ  ÖÒS STGR 3  

6INNUVÁLAR

4IL SÎLU NÕ VETRARDEKK  2 NEGL
ANLEG VERÈ ¹ÈUR  4ILBOÈ 
5PPLÕS Å SÅMA  

"&'OODRICH ,4  2 ¹ ST¹LFELGUM
UNDAN 2!6 +EYRÈ CA   ÖÒS KM
6ERÈ  Ö 5PPL S  
m ¹LFELGUR MEÈ VETRARDEKKJUM
 6ORU UNDIR ,EXUS 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S   SGEIR

%RUM BYRJAÈIR AÈ TAKA VIÈ VÁLSLEÈUM Å
SÎLU Å INNISAL EINNIG H¾GT AÈ SKR¹ INN
SLEÈA ¹ SÎLUNA ¹ BILARIS -ËTORHJËLA
FËLK ATHUGIÈ  (ÎFUM OPNAÈ NÕJAN
MËTORHJËLASAL HJ¹ OKKUR INN AF BÅLA
SÎLUNNI 3ELJUM MËTORHJËL ALLAN ¹RSINS
HRING  "ÅLAR &UNAHÎFÈA  3 
 WWWBILARIS

4IL SÎLU ERU  02/ #/-0 DEKK FR¹ !RTIC
4RUCK ST¾RÈIN ER X2 ¶ESSI
DEKK ERU AÈEINS KEYRÈ  KM SVO ÖAU
ERU SEM NÕ 6ERÈIÈ ¹ ÖEIM Å !RTIC 4RUCK
ER   STYKKIÈ  DEKK ¹ NÎGLUM ¹
  3  
m NAGLADEKK 2 SEM NÕ
AÈEINS EKIN  ÖÒS KM 3ELJAST ¹  ÖÒS
.ÕVIRÈI  ÖÒS 5PPL Å S  

6ÎRUBÅLAR

2 m N¹NAST ËSLITIN GRËFM
NEGLD VETRARD ¹  GATA ¹LF 6ERÈ  ÖÒS
3  

$ODGE $AKOTA 3,4 X NÕSKR 
EK  MÅL %INN MEÈ ÎLLU DYRA
SJ¹LFSK PALLHÒS  6ERÈ Ö 5PPL SÅMA


4IL SÎLU -!.   ¹RG k X ¹ LOFTI
AÈ AFTAN 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4IL SÎLU 4OYOTA ,AND #RUISER ¹RG k
EKINN AÈEINS  ÖÒS m BREYTTUR EN ER
¹ m DEKKJUM 5PPL Å S  

!LTERNATORAR STARTARAR OG VARAHLUTIR FYRIR
FLESTAR GERÈIR VÎRUBÅLA VINNUVÁLA OG
FËLSKSBÅLA ,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA 
3  

3UZUKI 6ITARA m ¹RG k NÕ MICROSK
ORIN DEKK  m PÒST OFL 5PPL Å S 

&LAGGSKIPIÈ FR¹ *EEP *EEP #OMMANDOR
SPLÒNKUNÕR  SAMEINAR EINSTAKA
AKSTURSEIGINLEIKA B¾ÈI INNANB¾JAR
OG UTAN VEGA ®FLUGUR b4RAIL 2ATEDm 
MANNA JEPPI HLAÈINN LÒXUSBÒNAÈI 6IÈ
EIGUM EINN SÕNINGARBÅL ¹ ¥SLANDI SEM
F¾ST ¹ TOMBËLUVERÈI Å DAG (RINGDU Å
  TIL AÈ SKOÈA BÅLINN OG GERA
TILBOÈ ¥SLENSK BYRGÈ FYLGIR "ÅLAL¹N
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

'AS 'AS EC  ¹RG  EKIÈ KM Å
TOPPSTANDI ¹HV Ö AFB Ö VERÈ Ö
FANNAR 

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

"ÅLAPARTAR EHF 3 

MANNA FJÎLSKYLDA ËSKAR EFTIR HÒSN¾ÈI Å
MOSFELLSB¾ 'ËÈAR GREIÈSLUR Å BOÈI SÅMI
 

67 TRANSPORTER    DÅSEL 
KM MEÈ ÎLLU TILH S   
 !KRANES

4IL SÎLU 4HUMPSTAR HJËL ¹RG k MJÎG
LÅTIÈ NOTAÈ EINS OG NÕTT 6ERÈ HUGM 
ÖÒS 5PPL Å S     
&ORD %COLINE k  , INNRÁTTAÈUR HÒS
BÅLL MEÈ ÎLLU m BREYTTUR 4ILBOÈ ËSK
AST 3  

0ALLBÅLAR

4IL SÎLU 3UZUKI '382  ¹RG k EK
 KM LÅTUR ÒT SEM NÕTT 5PPL Å S
 

-ËTORHJËL
&JËRHJËL

4OYOTA ,ANDCRUISER '8 DÅSEL #OMMON
2AIL  %K  Ö SSK m 'ËÈUR
BÅLL SETT  ÖÒS STGR  ÖÒS
!TH SKIPTI ¹ ËD 3  

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     
4IL SÎLU *#" SUPER  ¹RG 
4RAKTORSGRAFA Å GËÈU STANDI  VINNU
STUNDIR 3KR¹NINGARNÒMER %( 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   +JARTAN

+AWASAKI 6ULCAN ¹RG k %KIÈ UM 
ÖÒS MÅLUR -IKIÈ BREYTT HJËL OG EFFECT
SPRAUTAÈ MYNDIR ¹ WWWSKALLINNCOM
5PPL Å S  

4IL SÎLU .ISSAN 4ERRANO ¹RG k EK 
ÖÒS KM Å TOPPSTANDI VEL MEÈ FARINN
"ENSÅN BEINSK NÕJAR ¹FELGUR OG DEKK
m 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


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

4IL SÎLU 3UZUKI INTRUDER  ¹RG k
EKIÈ  MÅL (JËLIÈ ÖARFNAST MINNI
H¹TTAR LAGF¾RINGA 5PPL Å SÅMA 


3UZUKI 'RAND 6ITARA ¹RG k ¹HVÅLANDI
 Ö AFB Ö 5PPL Å S  

3UNBEEM !LPINE '4 #OUPE k MODEL
MIKIÈ AF VARAHL 'OTT EINTAK (ONDA
2EBELL  k MODEL KEYRT AÈEINS 
ÖÒS 5PPL Å S  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

(ÒSBÅLAR

&¾ST GEGN YFIRTÎKU

&ORNBÅLAR

6ARAHLUTIR

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 
4IL SÎLU #!3%  HJËLAGRAFA ¹RG k
KEYRÈ CA  TÅMA 6ÁLIN ER MJÎG VEL
ÒTBÒIN SVO SEM TÎNN LAPPIR SITTIG¹LGI
OG ALLAR VÎKVALAGNIR 6ILL SKIPTA ¹ CA 
TONNA BELTAGRÎFU 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 
!LTERNATORAR STARTARAR OG VARAHLUTIR
FYRIR VINNUVÁLAR VÎRUBÅLA OG FËLKSBÅLA
,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA  3 


"¹TAR
 MANNA SLÎNGUB¹TUR :ODIAK  HÎ
FJËRGENGISMËTOR TIL SÎLU 4ILBOÈ ËSKAST
SKIPTI HUGSANLEG 5PPL Å S  
  

4IL SÎLU TOPP EINTAK AF 4OYOTA (ILUX $#
CC 4$ NÕSKR  m m
BREYTING %KINN  3MURÖJËN
USTUB 6ERÈ  5PPL Å SÅMA
 
3UZUKI 2-8 CC ¹RG  (JËLIÈ ER
EINS OG NÕTT 5PPL Å S  

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

(JËLBARÈAR

3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 
!LTERNATORAR STARTARAR OG VARAHLUTIR FYRIR
FLESTAR GERÈIR VÎRUBÅLA VINNUVÁLA OG
FËLSKSBÅLA ,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA 
3  

"ÅLAPARTASALAN *APANSKAR
6ÁLAR

%RUM AÈ BYRJA AÈ RÅFA MA 3ANTA &E k
/CTAVÅA k 8 4RAIL k 2AV k &OCUS
k 6ITARA k AUK FLESTRA GERÈA AF &IAT
3     

0OLARIS  %&)  TIL SÎLU EK KM
KRËMFELGUR YFIRBREIÈSLA OG  TÎSKUR VEL
MEÈ FARIÈ ALVÎRU GR¾JA V Ö 3TGR
3ÅMI 

(JËLHÕSI

4IL SÎLU --# 0AJERO ¹RG k EK 
ÖÒS S VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

4), 3®,5

(ILUX   4$ SK¹ÈUR l m BREYT
ING $R¹TTARBEISLI HEITKL¾ÈNING OG HÒS
6ERÈ  Ö 5PPL Å S  

9AMAHA &AZER .  ¹RG k -EÈ
AUKAHL L¹N CA  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS
3ÅMI  

4IL SÎLI ,-# &AVORIT  ¹RG k %ITT
MEÈ ÎLLU "REIDD  CM ÅSSK¹PUR M
FRYSTI BAKARAOFN  KOJUR ÒTVARP CD
SPILARI !LDE HITAKERFI FORTJALD OG MARGT
FLEIRA 3  

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

4IL SÎLU
4VÅBREIÈUR NÕLEGUR SVEFNSËFI ÒR ,ÅNUNNI
TIL SÎLU 5PPL Å S  

,!5'!2$!'52  NËVEMBER 
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 NÕLEGIR ELDHÒSSTËLAR TIL SÎLU ¹ MJÎG
GËÈU VERÈI (VÅTIR MEÈ KRËMLÎPPUM
3  

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

4IL SÎLU HJËNARÒM MEÈ N¹TTBORÈUM OG
NÕLEGUM DÕNUM SËFASETT    SELST
ËDÕRT 5PPL Å S  

"ÅLSKÒRSSALA LAUGARD OG SUNNUD FR¹
 TIL AÈ $ALBREKKU  +ËPAVOGI
«NOTAÈAR BËKAFORLAGSB¾KUR   KR
µMSIR HÒSMUNIR ÒTGERÈARVÎRUR OFL 3
 

6ERSLUNARINNRÁTTINGAR ÒR EIK %INNIG ¹
SAMA STAÈ FATALAGER MEÈ VANDAÈAN
KVENFATNAÈ 'OTT VERÈ 5PPL Å S 

4VEGGJA OG H¹LFS ¹RS GAMALL ÅSSK¹PUR TIL
SÎLU  CM ¹ H¾È  CM BEIÈUR MEÈ
GËÈU FRYSTIHËLFI AÈ OFAN 6ERÈ Ö 5PPL
Å S  
,JËSABEKKUR Å GËÈU STANDI TIL SÎLU FYRIR
LÅTIÈ 5PPL Å S  

(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 SÎLU ER GAMALT PÅANË  CM ¹ H¾È
MEÈ KERTASTJÎKUM 5PPL Å S  

+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS 3ÅMI  
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

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

4ËNLIST
4ROMMARAR !4(   
-ETNAÈARFULLT ROKKBAND ¹ 2VK
SV¾ÈI Å LEIT AÈ TROMMARA -IKIÈ
FRAMUNDAN
HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND Å
SÅMA   *ËN

4IL BYGGINGA

®RLAGALÅNAN   
 

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

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

(ÒSAVIÈHALD
3JËNVARP

(ÒSAVIÈHALD

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

-AGNHÒS EHF

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

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

6ÎNDUÈ VINNA VANIR MENN &ÎST TILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA 3  

4IL SÎLU m SJËNVARP OG HEIMABÅËKERFI
OG NÕR DVD SPILARI ¹SAMT SK¹P UNDIR
T¾KIN 3ELST SAMAN ¹  ÖÒS UPPL Å
SÅMA   *ËNAS

'LERJUN OG GLUGGAVIÈ
GERÈIR

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

4ÎLVUVIÈGERÈIR

(EIMILIST¾KI

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR

'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

.ÕLEGT -ANDOLIN

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

3VEFNSËFI TIL SÎLU Å MJÎG GËÈU LAGI 5PPL
Å SÅMA  

"ËKHALD

4IL SÎLU MEÈ PLÎGGI 4ASKA OG KENNSLU
B¾KUR FYLGJA MEÈ ,ÅTIÈ SEM EKKERT
NOTAÈ 3  

4ÎLVUR

4IL SÎLU GULLFALLEGIR HREINR¾KTAÈIR 0OODLE
HVOLPAR (EILSUFARSSKOÈAÈIR 5PPL Å S
 

6EL MEÈ FARINN  S¾TA SËFI FR¹ 4%++ TIL
SÎLU ¹  ÖÒSUND 5PPL Å S  

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

3TËR FATASK¹PUR TIL SÎLU ¹  ÖÒS
5PPLÕSINGAR Å S  

4IL SÎLU V FLUTNINGA 3ËFASETT ÒR 3¾TIR
SËFAR  Ö (JËNARÒM CM Ö
¥SSK¹PUR  Ö 5PPÖVOTAV  Ö
3JËNVARP  Ö 3JËNVARPSSK  Ö 2ÒM
CM  Ö 3TËR SPEGILL  Ö &RYSTISK¹PUR
 Ö 3KILRÒM  Ö 2ÒM GEFINS (ILLA GEF
INS +OMMËÈA GEFINS ,EIRTAU OG POTTAR
GEFINS 5PPL Å S    
OG  

"EIKI ELDHÒSBORÈ M SKÒFFUM ÒR (ABITAT
X OG  BRÒNIR  S¾TA LEÈURSËFAR ÒR
!RT HÒSGÎGNUM OG ANTIK FURU FATASK¹PUR
X 5PPL Å S  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

.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

-¹LARAR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å MÒR
VERKI OG FLÅSALÎGNUM !RI /DDSSON EHF
3   ARIOEHF SIMNETIS

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

0ÅPULAGNIR

4ÎKUM AÈ OKKUR VIÈHALD ¹ PÅPULÎGNUM
SM¾RRI VERKEFNI 5PPL Å S  

-EINDÕRAVARNIR

¶ARFTU AÈ BREYTAB¾TA

4D FLÅSAR BLÎNDUNART¾KI INNRÁTTINGAR
PARKET ¹ GËLF EÈA M¹LA 6ANIR MENN
5PPL Å S  

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

2µ-).'!23!,!

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

3P¹DËMAR
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

4IL SÎLU GËÈAR LOPAPEYSUR ¹ GËÈU VERÈI
5PPL Å S  

$ÕRAHALD

4RÁSMÅÈI

%RTU AÈ FARA Å FRÅ

¶ARFTU AÈ KOMA HUNDINUM FYRIR -UNDU
AÈ PANTA TÅMANLEGA +  (UNDAHËTEL S
    
'ULLFALLEGIR #HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU
4ILBÒNIR TIL AFH 5PPL Å S  

-INI 0INCHER

%R MEÈ YNDISLEGAR  VIKNA 0INCHER TÅKUR
MINI $OBERMAN TIL SÎLU 6ERÈA HEILSU
FARSSKOÈAÈIR OG ¾TTBËKAF¾RÈIR Å (2&¥
4EK VISA 5PPL Å S  

-ÒRARAR

(REINR¾KTAÈIR #HIHUAHUA

(EIMAR¾KTAÈIR HVOLPAR TIL SÎLU FR¹
¥SHUNDUM %INSTAKLEGA FALLEGIR OG BLÅÈIR
5PPL Å S  
7ESTIE HVOLPAR TIL SÎLU 5PPL ¹ WWW
SGNETISSVEPPI 4ILBÒNIR TIL AFHENDINGAR
3  

4IL SÎLU HREINR¾KTAÈIR LABRADORHVOLPAR
3VARTIR OG SÒKKULAÈBRÒNIR 4ILBÒNIR TIL
AFHENDINGAR 3  

3µ.).'!2

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

-ËTATIMBUR $OKABORÈ

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

+ENNSLA
-ÎCHTEN 3IE )HR $EUTSCH VERBESSERN
*UNGE $EUTSCHE GIBT .ACHHILFE 3


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

(ÒSGÎGN
4ÎLVUR

&ATNAÈUR

-ÒRVIÈGERÈIR FLÅSALAGNIR ARINHLEÈSLUR
-ÒRARAMEISTARI 5PPL Å S   
 

.ÕSMÅÈI VIÈHALD OG VIÈ
GERÈIR

)ÈNAÈARMANNATEYMI VANTAR VERKEFNI
SM¹ OG STËR Å NËV OG DES %RUM RÎSKIR
OG ÖRÅFUM EFTIR OKKUR WWWHUSVERKIS
3  

6ERSLUN

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

¶ARFTU AÈ ENDURB¾TA FYRIR
JËLIN

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

«SKA EFTIR   KW RAFSTÎÈ 3 
   

(ANNA S    
ALLA DAGA 6ISA-ASTER

'ET B¾TT VIÈ MIG VERKEFNUM Å FLÅSALÎGN
UM PARKETLÎGNUM OG UPPSETNINGU INN
RÁTTINGA 5PPLÕSINGAR SÅMI  

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

4IL SÎLU VOFN¾MIS HREINR¾KTAÈUR 
M¹N -INI 0IN MEÈ ¾TTBËK FR¹ (RFÅ
6  ÖÒS 5PPL Å S    


%NGLALJËS TIL ÖÅN  

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

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

!LLT ALMENNT MÒRVERK RÎSK OG GËÈ ÖJËN
USTA 3   %INAR

6ÁLAR OG VERKF¾RI

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

4IL SÎLU JA OG JA S¾TI SËFI VEL MEÈ
FARIÈ HJËNARÒM OG SJËNVARPSSK¹PUR
4ILVALIÈ Å BÒSTAÈINN 3   
 
2AUÈBRÒNN JA S¾TA ,AZYSËFI OG
,AZYBOY STËLL 5PPL Å S  

3ËFASETT OG SORPGEYMSLA

3VART LEÈURSËFASETT   VEL MEÈ FARIÈ
F¾ST ¹ GËÈU VERÈI %INNIG ¹ SAMA STAÈ
3ORPGEYMSLUHÒS STEYPT "- 6ALL¹ &¾ST
EINNIG ËDÕRT 5PPL Å S   
 

!46)..!

$OìMyèOHJKXQGDVêQJLQ
ËVKXQGDIHUIUDPQ~QD
XPKHOJLQDtUHLèK|OO
)iNVt9tèLGDOQXP
6êQLQJLQE\UMDUNOEièDGDJDQD
ëDèHUXWHJXQGDN\QQLQJDURJV|OXEiVDU
$OOLUYHONRPQLUDèJDQJVH\ULUHUNU
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6)33)2 ¶²
 AÈ JË JËIÈ ¹ R¾TUR SÅNAR AÈ REKJA TIL
&ILIPPSEYJA ÖAR SEM ÖAÈ VAR NOTAÈ VIÈ
VEIÈAR
 AÈ +LEENEX BRÁFAÖURRKUR VORU
UPPRUNALEGA FRAMLEIDDAR SEM SÅUR Å
GASGRÅMUR
 AÈ KLËSETT Å STRALÅU STURTA NIÈUR
RANGS¾LIS
 KLUKKAN Å KLUKKUTURNINUM AFTAN ¹
NÕJA HUNDRAÈDOLLARASEÈLINUM SÕNIR

 AÈ LEGËKUBBAR ERU STEYPTIR MEÈ
N¹KV¾MNI UPP ¹ FIMM ÖÒSUNDASTA
ÒR MILLIMETRA
 AÈ LEIKFANGAFRAMLEIÈENDUR HALDA
ÖVÅ FRAM AÈ Å HVERT SKIPTI SEM SKILN
AÈARTÅÈNI Å "ANDARÅKJUNUM EYKST Ö¹
AUKIST LEIKFANGASALA AÈ SAMA SKAPI
 AÈ LEIKFANGAGORMAR ERU SELDIR Å
ÎLLUM HEIMS¹LFUM NEMA ¹ 3UÈUR
SKAUTSLANDINU
 AÈ ,EIKFANGAGORMURINN VAR FUNDINN
UPP AF FLUGVIRKJA
 AÈ MEÈAL KVENMANNSTASKA VEGUR
EITT TIL TVÎ KÅLË
 AÈ MEÈALJËNINN SKOÈAR ¹TTA
MISMUNANDI HÒSN¾ÈI ¹ÈUR EN HANN
KAUPIR
 AÈ MEST SELDA "ARBIE DÒKKA ALLRA
TÅMA ER b4OTALLY (AIR "ARBIEm
 AÈ b-URPHYlS /IL 3OAPm ER SÒ
S¹PUTEGUND SEM OFTAST ER NOTUÈ TIL
AÈ ÖVO FÅLA
 AÈ 2AMSES SMOKKAR ERU NEFNDIR
EFTIR 2AMSES )) FARAË EN HANN EIGNAÈ
IST YFIR  BÎRN
 AÈ RUGGUSTËLL Å EIGU *OHNS & +ENNE
DY VAR SELDUR ¹ UPPBOÈI FYRIR 
DOLLARA
 AÈ SAMKV¾MT MARKAÈSKÎNNUNUM
OPNA  PRËSENT FËLKS RUSLPËSTINN
SEM BERST INN UM BRÁFALÒGUNA
 AÈ KONA INNBYRÈIR AÈ MEÈALTALI  
KÅLË AF VARALIT UM ¾VINA
 AÈ !RNOLD 3CHWARZENEGGER KEYPTI
FYRSTA (UMMER JEPPANN FRAMLEIDDAN
FYRIR ALMENNAN MARKAÈ ¹RIÈ 
 AÈ ¹ NAFNSPJALDI !L #APONE STËÈ AÈ
HANN SELDI NOTUÈ HÒSGÎGN
 AÈ ¹ÈUR EN !BRAHAM ,INCOLN VANN
KOSNINGARNAR  HAFÈI HANN TAPAÈ
¹TTA KOSNINGUM UM ÕMIS EMB¾TTI
 AÈ ¹ÈUR EN 4OM #RUISE SKIPTI UM
NAFN HÁT HANN 4HOMAS -APOTHER
 AÈ BARNASTJARNAN 3HIRLEY 4EMPLE
HAFÈI ÖÁNAÈ MILLJËN DOLLARA ¹ÈUR EN
HÒN N¹ÈI TÅU ¹RA ALDRI
 AÈ "ILL #LINTON ER EINI ÎRVHENTI
FORSETINN SEM HEFUR SETIÈ TVÎ KJÎR
TÅMABIL
 AÈ "ILL #OSBY VAR FYRSTI BLÎKKUMAÈ
URINN TIL AÈ HLJËTA %MMY VERÈLAUN
FYRIR BESTA LEIK Å AÈALHLUTVERKI
 AÈ "URT 2EYNOLDS LÁK RUÈNING MEÈ
H¹SKËLALIÈINU &LORIDA 3TATE 5NIVERSITY

Útsala
Baðsloppar
20% afsláttur
Handklæði
30% afsláttur
Rúmteppasett
20-40% afsláttur
Sængurfatnaður
20% afsláttur

30%

20-30% afsláttur af rúmum
Nýtt kortatímabil

20-40% afsláttur

Langholtsvegi 111, 104 Rvk. Sími 568 7900
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-14
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Fræðimenn eru nokkurn veginn
sammála um að það sem veldur
hækkun á hitastigi jarðar sé aukinn styrkur svokallaðra gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum. Sú
lofttegund sem leikur hér lykilhlutverk er koltvíoxíð. Meðal annarra gróðurhúsalofttegunda eru
vatnsgufa, metan, tvínituroxíð,
óson og ýmis halógen-kolefnissambönd sem framleidd eru í iðnaði.

'EISLAR SËLAR
Til þess að átta sig á verkan þessara efna og hvers vegna þau eru
kennd við gróðurhús er mikilvægt
að skoða hvernig geislar sólar
hegða sér á jörðinni.
Þegar sólargeislar falla á lofthjúp jarðar endurkastast 26 prósent þeirra strax aftur út í geiminn vegna frákasts frá skýjum og
ýmsum ögnum í lofthjúpnum.
Skýin og agnir í andrúmsloftinu
gleypa svo í sig um nítján prósent
þeirra geisla sem berast frá sólu
en afgangurinn, 55 prósent, nær
að yfirborði jarðar. Af þeim geislum er 4 prósentum varpað strax
aftur út í geim. 51 prósent hefur
síðan margvísleg áhrif og veldur
meðal annars bráðnun jökla, uppgufun vatns og hitun yfirborðsins.
Síðast en ekki síst nýtast þessir
geislar til ljóstillífunar plantna.
%NDURKAST GRËÈURHÒSALOFTTEGUNDA
Geislar sólar sem ná yfirborði
jarðar eru ljós og önnur rafsegulgeislun með stuttri bylgjulengd.
Orka þeirra vermir jörðina og
sendir þá jörðin frá sér sem
varmageislun með talsvert meiri

bylgjulengd en upphaflega ljósið.
Aðeins brot af síðarnefndu geislunum berst þó út fyrir lofthjúpinn; meirihluti þeirra er fangaður
af sameindum í andrúmsloftinu
sem við nefnum í daglegu tali
gróðurhúsalofttegundir. Geislunin frá yfirborði jarðar hitar sameindir þessara efna í lofthjúpnum
og þær endurkasta hitageislum í
allar áttir. Allt að níutíu prósent
þessara geisla berast aftur til
jarðar, hita hana og kastast svo
aftur út í loftið. Þannig gengur
þetta fyrir sig aftur og aftur. Því
má segja að lofttegundirnar virki
eins og gróðurhús þar sem þær
halda varmanum innan lofthjúpsins svipað og loft og gler í gróðurhúsi heldur varmanum inni þó að
húsið sé ef til vill ekki hitað upp
sérstaklega.

'RËÈURHÒSALOFTTEGUNDIR GËÈAR Å
HËFI
Aukning gróðurhúsalofttegunda í
andrúmslofti hækkar hita lofthjúpsins þar sem fleiri agnir eru
til þess að gleypa í sig geislana og
endurkasta þeim. Þetta getur haft
slæmar afleiðingar fyrir lífríki
jarðar. Þó má ekki gleyma því að
gróðurhúsaáhrif eru náttúrulegt
fyrirbæri í lofthjúpi jarðar og ef
þeirra nyti ekki við væri allt að
33° C kaldara á jörðinni. Meðalhiti
jarðar væri þá allt að -18° C en
ekki +15° C eins og nú er. Því leika
gróðurhúsalofttegundir lykilhlutverk í því hversu lífvænlegt er á
jörðinni.
Jón Már Halldórsson,
líffræðingur

"!2 %).(6%2 4)4),).. .!0«,%/. ))
Þessi spurning kviknar líklega af
þeirri staðreynd að tveir keisarar
sem báðir tóku sér nafnið Napóleon ríktu í Frakklandi á 19. öld. Sá
fyrri var Napóleon Bónaparte eða
Napóleon I, en sá síðari tók sér titilinn Napóleon III. Það liggur því
nokkuð beint við að velta fyrir sér
hver var Napóleon II.

3ONUR .APËLEONS )
Eiginlega er hægt að svara spurningunni um tilvist Napóleons II
bæði játandi og neitandi. Í huga
Napóleons I byggðist keisaraveldið á því að hann gæti eignast karlkyns erfingja. Kona Napóleons,
Jósefína, gat ekki eignast börn og
því skildi hann við hana og giftist
Maríu Lovísu, dóttur Austurríkiskeisara, árið 1810. Ári seinna ól
hún sveinbarn, Napóleon Frans
Jósef Karl Bónaparte. Napóleon
yngri hlaut heiðurstitilinn ,konungur Rómar‘, líkt og erfingi bresku
krúnunnar ber titilinn ,prinsinn af
Wales‘.
.APËLEON ) SENDUR Å ÒTLEGÈ
Árið 1814 hafði Napóleon I farið
halloka í styrjöldum sínum og
neyddist til þess að segja af sér
keisaradómi. Hann gerði það með
því skilyrði að við völdum tæki
sonur hans, þá þriggja ára, en ekkert mark var tekið á þessari ósk.
Napóleon I var sendur í útlegð til
eyjunnar Elbu og sonurinn varð
eftir hjá Maríu Lovísu, móður
sinni.
"ARNUNGUR VALDHAFI Å TV¾R VIKUR
Ári seinna reyndi Napóleon I aftur
að ná völdum en varð að lúta í gras
í orrustunni við Waterloo. Eftir
hana sagði Napóleon af sér keisaradómi á ný og bað aftur um að sonur
sinn tæki við völdum. Í þetta sinn
samþykkti franska þingið beiðni

.!0«,%/. 9.'2)   KONUNGUR
2ËMAR HERTOGINN AF 2EICHSTADT

Napóleons, og því ríkti fjögurra
ára drengur í um það bil tvær vikur
yfir Frakklandi að nafninu til áður
en bandamenn komu til Parísar og
settu snáðann af. Þar með lauk endanlega valdatíð þeirra feðga en
Napóleon I eyddi síðustu árum ævi
sinnar í útlegð á St. Helenu í SuðurAtlantshafi þar sem lést árið 1821.

®RLÎG .APËLEONS ))
Eftir Napóleonsstyrjaldirnar fékk
Napóleon yngri titilinn ,hertoginn
af Reichstadt‘ en var í raun hálfgerður fangi í Austurríki. Hann dó
úr berklum árið 1832, einungis 21
árs. Eins og með föður hans hafa
heyrst raddir um að honum hafi
verið byrlað eitur en líklega er
engin leið að komast að hinu sanna
í málinu.
Engir nema hörðustu stuðningsmenn Bónaparte-ættarinnar kalla
Napóleon Frans Jósef Karl Bónaparte nafninu Napóleon II. Samt
sem áður ákvað frændi þeirra
feðga, Loðvík Napóleon, árið 1852
að taka upp nafnið Napóleon III í
virðingarskyni við stutta valdatíð
frænda síns.
Stefán Gunnar Sveinsson,
sagnfræðingur

6ÅSINDAVEFUR (¹SKËLA ¥SLANDS FJALLAR UM ÎLL VÅSINDI HVERJU NAFNI SEM ÖAU NEFN
AST !È JAFNAÈI BIRTAST ÖAR   NÕ SVÎR Å HVERRI VIKU -EÈAL SPURNINGA SEM
GLÅMT HEFUR VERIÈ VIÈ AÈ UNDANFÎRNU ERU 3NÕST TUNGLIÈ UM MÎNDUL SINN EÈA
EKKI HVAÈ GERIR HËSTARKIRTILLINN ER H¾GT AÈ ENDURFORRITA HEILANN Å MIÈALDRA
KÎRLUM HVAÈ DREYMIR Ö¹ SEM F¾ÈAST BLINDIR HVERNIG M¹ SKILGREINA HUGTAKIÈ
ÖÕÈI OG HVAÈ GREINIR ÖAÈ FR¹ ÒRTAKI N¹ AUGLÕSINGAR FREKAR TIL FËLKS EF FR¾GT FËLK
LEIKUR Å ÖEIM OG HVERSU LENGI ERU ¹LDËSIR OG PLASTFLÎSKUR AÈ BROTNA NIÈUR Å
N¹TTÒRUNNI OG HVAÈA SKAÈLEGU EFNI GETA LOSNAÈ (¾GT ER AÈ LESA SVÎR VIÈ
ÖESSUM SPURNINGUM OG FJÎLMÎRGUM ÎÈRUM ¹ SLËÈINNI WWWVISINDAVEFURHIIS
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Bjartsýnir farandverkamenn
Pólskur karlmaður milli þrítugs og fertugs kemur til Íslands í leit að tímabundinni vinnu í byggingariðnaði en skilur fjölskylduna
eftir í Póllandi. Guðrún Helga Sigurðardóttir dregur upp mynd af því hvernig hinn dæmigerði útlendingur lítur út.

U

m mánaðamótin
júní-júlí
voru
íbúar
landsins
rúmlega 300 þúsund og voru horfur á því að fólksfjölgunin yrði nálægt þremur
prósentum á árinu. Það er meiri
fjölgun á einu ári en hefur verið í
áratugi. Í septemberbyrjun var
ljóst að um og yfir sjö þúsund
útlendingar hefðu komið til landsins fyrstu níu mánuði ársins.
Útlendingar eru nú taldir vera um
sextán þúsund talsins, þar af er
talið að um átta þúsund og fimm
hundruð hafi komið á þessu ári.
Útlendingar eru taldir vera nú um
5,4 prósent mannfjöldans á landinu.
Í dag eru það fyrst og fremst
karlar sem koma hingað til lands
og flestir fara þeir til starfa í framkvæmdum og byggingariðnaði.
Segja má að hinn dæmigerði
útlendingur sé pólskur karlmaður
á fertugsaldri, líklega 37 ára eða
tæplega það, kvæntur með konu
og eitt til tvö börn í Póllandi. Hann
kemur hingað peninganna vegna,
til að geta búið fjölskyldunni betra
líf.

-EÈ  ÖÒSUND ¹ M¹NUÈI
Pólverjinn hefur ráðið sig í beint
ráðningarsamband hjá verktakafyrirtæki hér í gegnum vinnumiðlun í Póllandi eða í gegnum kunn-

4VEIR SAMAN Å HERBERGI
Útlendingur, sem starfar fyrir
austan, býr þar í vinnubúðunum
og hefur eitt herbergi út af fyrir
sig. Starfi hann á höfuðborgarsvæðinu er erfiðara að segja til
um húsnæðið þar sem engar opinberar tölur eru um það. Af samtölum við menn í verktakageiranum
að dæma búa nokkrir saman í
íbúð, oft tveir saman í herbergi og
útvegar vinnuveitandinn oftast
húsnæðið. Ef Pólverjinn leigir
sjálfur þá deilir hann húsnæðinu
með öðrum og borgar kannski um
og yfir 30 þúsund í leigu á mánuði.
Hinn dæmigerði útlendingur er
tímabundið við störf hér á landi og
allar líkur eru taldar á því að hann
hverfi aftur til heimalandsins eða
fari til annars lands þegar störfum hans er lokið hér á landi. Einhverjir velta því þó fyrir sér að
setjast hér að og festa rætur og
sýna opinberar tölur þá tilhneigingu í auknum mæli, til dæmis
tölur um börn með erlent ríkisfang í leikskólum og grunnskólum.
+ONUR HLUTFALLSLEGA F¾RRI
Í opinberum gögnum kemur fram
að karlmenn eru í miklum meirihluta þeirra útlendinga sem koma
hingað til lands, eða tvöfalt fleiri
en konurnar, og er það breyting
frá því sem áður var þegar konur

• 13.778 ÚTLENDINGAR Á ÍSLANDI 2005
• 9.580 HAFA KOMIÐ TIL LANDSINS 2006
&LESTIR KOMA FR¹ ÖESSUM LÎNDUM
0ËLLAND
+ÅNA
,ITH¹EN
0ORTÒGAL
¶ÕSKALAND
&ILIPPSEYJAR



















"ANDARÅKIN
4AÅLAND
,ETTLAND
*ÒGËSLAVÅA
2ÒSSLAND















-IÈAÈ VIÈ VEITT ATVINNULEYFI EFTIR UPPRUNALANDI JANÒAR  TIL  OKTËBER 
(EIMILD ²TLENDINGASTOFNUN

ingsskap hér á landi og í Póllandi.
Hann starfar í byggingariðnaði
fyrir austan, eða á höfuðborgarsvæðinu, og er annaðhvort á iðnaðarmanna- eða verkamannalaunum. Það fer þó algjörlega eftir
fyrirtækjum. Ef Pólverjinn er iðnlærður er hann að öllum líkindum
trésmiður. Margir eru líka bílstjórar.
Hinn dæmigerði útlendingur er
líklega félagsmaður í Samiðn eða
Eflingu ef hann starfar á höfuðborgarsvæðinu eða Afli starfsgreinafélagi fyrir austan.
Hinn dæmigerði pólski iðnaðarmaður á höfuðborgarsvæðinu
hefur líklega um 290 þúsund krónur upp úr krafsinu á mánuði.
Byggingaverkamaðurinn
hefur
125.850 krónur í grunnkaup, er þá
í sjötta launaflokki á Eflingartaxtanum með eins árs starfsreynslu.
Ef hann er með þriggja ára starfsreynslu fær hann 129.201 krónu í
dagvinnulaun á mánuði.
Sé hinn dæmigerði útlendingur
iðnaðarmaður með viðurkennt
sveinspróf þá hefur hann 184.575
krónur í dagvinnulaun á mánuði
samkvæmt samningum Samiðnar
og Samtaka atvinnulífsins. Þá er
miðað við eitt ár í starfsreynslu.
Hafi hann þriggja ára starfsreynslu er hann með 189.662 krónur.
Rétt er að taka fram að hinn
dæmigerði útlendingur vinnur
myrkranna á milli, tíu til ellefu
tíma á dag, fimm daga vikunnar
og átta tíma á laugardögum. Hann
fær yfirvinnu borgaða samkvæmt
því. Hann er óhemjuduglegur og
mikill bjartsýnismaður, telur sig
geta gert allt hvað sem allri
menntun og réttindum líður.

voru í meirihluta. Langflestir
þeirra koma frá nýju ríkjunum
átta í Evrópusambandinu en einnig koma margir frá ríkjum utan
Evrópu. Pólverjar eru langflestir
á Íslandi eins og staðan er í dag,
Litháar eru einnig margir og svo
eru Kínverjar stór hópur, sérstaklega þó fyrir austan.
Langflestir karlanna fara til
starfa í byggingariðnaði og eru
langstærstu einstöku vinnuveitendurnir fyrir austan, Impregilo
og Bechtel, og stóru verktakafyrirtækin á höfuðborgarsvæðinu, til
dæmis Ístak og ÍAV.
Tölur hjá Hagstofunni sýna að
konur voru hér áður fyrr í meirihluta þeirra sem komu til landsins
og fóru gjarnan í fiskvinnslu út
um landið. Þessi þróun er gjörbreytt. Nú eru það karlarnir sem
koma fyrst og fremst hingað til
starfa og þeir búa flestallir og
starfa á höfuðborgarsvæðinu og
fyrir austan.
Fiskverkakona í Eflingu er 31
árs og fær sömu laun og Eflingarmaðurinn, rúmlega 125 þúsund
krónur á mánuði fyrir fulla vinnu.
Hún fær um og yfir 120 krónur í
bónus á tímann.
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Vinur fann vinnuna á netinu
K

rystian Marek Wojcik er 31
árs smiður frá Szczecin í Póllandi. Hann hefur starfað sem
smiður og verkstjóri á byggingarsvæði í Póllandi frá tvítugu og
hefur nú starfað hjá Ístak frá því í
janúar. Krystian er gott dæmi um
hinn dæmigerða Pólverja sem
hefur komið til starfa á Íslandi
síðustu misserin.
Krystian starfaði á vegum
Ístaks við byggingu Ikea í Garða-

bæ fyrr á árinu og vinnur nú við
byggingaframkvæmdir
þar
í
grenndinni. Hann hefur fimm ára
menntun sem smiður úr tækniskóla í heimaborg sinni, Szczecin,
og hefur starfað á byggingasvæðum þar og í borginni Stovgovd
Szczecinski. Hann segist hafa
komið til Íslands út af peningunum, hann fái miklu betri laun hér.
„Vinur minn hringdi í mig og
sagðist hafa fundið vinnu á Íslandi

2%',52 5- 6%)4).'5 $6!,!2,%9&!
%RLENDUR RÅKISBORGARI SEM
¾TLAR AÈ DVELJA ¹ ¥SLANDI
LENGUR EN ÖRJ¹ M¹NUÈI ÖARF
DVALARLEYFI ²TLENDINGUR
SEM KEMUR FR¹ LANDI INNAN
%%3 SV¾ÈISINS OG ER Å
ATVINNULEIT M¹ DVELJA HÁR Å
SEX M¹NUÈI ¹N DVALARLEYFIS

¶EIR EINU SEM ÖURFA
EKKI DVALARLEYFI ERU NORR¾N
IR RÅKISBORGARAR !TVINNULEYFI
FYLGIR DVALARLEYFI ÖANNIG AÈ
ÒTLENDINGAR SNÒA SÁR FYRST
TIL ²TLENDINGASTOFNUNAR OG
SVO TIL 6INNUM¹LASTOFNUNAR
²TLENDINGAR VERÈA AÈ SÕNA

TILGANG DVALAR SINNAR TIL
D¾MIS MEÈ VOTTORÈI FR¹
SKËLA EÈA STAÈFESTINGU FR¹
ATVINNUREKANDA ²TLEND
INGUR SEM BÕR UTAN %%3
SV¾ÈISINS ÖARF AÈ S¾KJA
UM DVALARLEYFI ERLENDIS OG
S¾KJA ¹RITUN ¹ÈUR EN HANN

KEMUR TIL LANDSINS OG GENG
UR FR¹ DVALARLEYFINU
!FGREIÈSLUGJALD DVALAR
LEYFA OG BÒSETULEYFA ER ¹
BILINU   KRËNUR
FYRIR FULLORÈNA "ÎRN BORGA
HELMINGI MINNA &ËLK AF
%%3 SV¾ÈINU BORGAR MINNA

á Netinu. Hann spurði hvort ég
vildi koma með til Íslands ef við
fengjum vinnuna og ég ákvað að
slá til,“ segir Krystian.
Krystian vinnur tíu tíma á dag
nú í skammdeginu og átta tíma á
laugardögum. Hann er ánægður
með launin, fær ókeypis húsnæði
og að hluta til ókeypis fæði. Hann
býr í stóru húsi í Hafnarfirði á
vegum Ístaks þar sem þeir búa
saman átján samstarfsmenn.
Krystian á fjölskyldu heima í
Póllandi, eiginkonu sem starfar í
Ráðhúsinu í Szczecin og tvo stráka,
sextán ára og tveggja og hálfs árs.
Hann fer heim á sex mánaða fresti
og dvelst hjá fjölskyldunni í hálfan mánuð.
Hann hefur áhuga á að vinna
hér út næsta ár og klára verkefni
Ístaks í Garðabænum, fara þá
heim til Póllands og ákveða með
fjölskyldunni hvort þau vilji flytja
hingað öll og setjast hér að. N
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+¹RAHNJÒKA REYNDIST LJËSMYNDARANUM YRKISEFNI GOTT

Spessi spólar yfir ferilinn
30%33) &ERILL HANS
HEFUR VERIÈ ¾VINTÕRA
LEGUR EN SANNARLEGA
HEFUR 3PESSI FUNDIÈ
SINN STÅL

Einn okkar allra sérstæðasti ljósmyndari er
Spessi. Svo sérstæður
að tala má um „spessaðan“ stíl. Um helgina
verður opnuð sýning á
nýjustu verkum hans í
Hafnarborg í Hafnarfirði. Í samtali við Jakob
Bjarnar Grétarsson fer
hann yfir ævintýralegan og brokkgengan
feril sinn með nokkrum
svipmyndum.
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Þ

etta er tímamótasýning. Hvað hef ég haldið margar sýningar?
Ég veit það ekki.
Alveg örugglega …
bíddu, ein, tvær …
nei, ég veit það ekki. Örugglega
sex til sjö stórar einkasýningar.“
Spessi hefur verið lengi að,
með hléum þó.
„Tuttugu ár? Já, eða síðan 1990.
Eða, sko, ég tók myndir þegar ég
var tíu ára. Fór þá út með myndavél. Bara til að taka myndir. Eins
og prófessional ljósmyndarar
gera. Klára filmuna. Venjulegt
fólk tekur eina mynd og svo tvær
eftir mánuð. Svo gerðist ekkert
fyrr en ég er 24 ára. Þá bjó ég í
Kaupmannahöfn og keypti mér
eldgamla Canon vél. Og þar var
líka Siggi vinur minn áhugaljósmyndari sem kenndi mér á vélina.
Ég var mjög fljótur að skilja
hvernig myndavélin virkaði. Var
einhvern veginn alveg með þetta á
hreinu. Og byrjaði að taka myndir.
Strax komu flottar myndir. Ég var
að þvælast í Kristjaníu með
myndavél í allri hassvímunni. Þær
voru að virka. Það var eitthvað.
Einhver galdur.“

.ÕJAR HUGMYNDIR

En árið 1993 bregður Spessi sér
aftur í skóla.
„Ég valdi myndlistarskóla.
Ekkert að pæla í ljósmyndum
bara. Og ekkert verið að spá í
hvort mynd sé falleg eða ljót – allt
gengur út á hugmyndina. Conseptskóli. AKI í Hollandi. Já, neinei, ég
var alveg streit þegar ég fór til
Hollands. Engin hassvíma þá. Í
skólanum
var
skemmtileg
umræða, pælingar um myndlist:
Hvað er hún? Hvenær verður ljósmynd myndlist? … Fyrstu önnina
tók ég enga mynd. Var bara að
pæla, skoða myndlist og sýningar.
Ég gerði eina stóra sýningu í skólanum. Lenti inni á síðasta ári í
þessum skóla. Og fékk ég að taka
lokapróf. Hafði verið búinn að
gera svo mikið. Fékk sjálfur að
velja mér kennara. Og velja hvað
ég vildi gera. Athyglisvert. Öll
sýningin mín var unnin í húsinu
sem ég bjó í. Fór ekkert lengra
með myndavélina.“
"REYTTUR 3PESSI

3KRÅTINN BLAÈALJËSMYNDARI

Og þannig byrjaði það. Spessi bjó í
Kaupmannahöfn í eitt og hálft ár.
„Já, og var mikið niðri í Kristjaníu. Var á sósíalnum. Vaknaði á
daginn og fór niður í Kristjaníu.
Hékk á Felleskökken.“
Líður tíminn og 9. áratugurinn
rennur upp. Spessi tók myndir,
ómarkvisst þó.
„Ég var eitthvað farinn að
kunna að framkalla og svona. Fer
ég til Hollands í skóla. Svo kemur
sumarið og ég heim. Er að fara í
skólann aftur næsta vetur. Þá er
Gunnar Smári og þeir að taka við
Pressunni. Þá vantaði ljósmyndara. Ég sæki um og fæ bara djobbið. Skemmtilegt tímabil og mikið
að gerast. Ég myndaði allt blaðið.
Þarna voru framsæknir menn. Jón

„Strax vinn ég til verðlauna á
blaðaljósmyndarasýningu
fyrir
portrettmynd af Hallgrími Helgasyni. Mér fór strax að ganga vel.
Ljósmyndir þar voru öðruvísi en
voru að birtast í öðrum blöðum.
Þá. Af einhverjum ástæðum rekur
Gunnar Smári mig. Ég held að
hann hafi bara verið eitthvað pirraður. Og ég sem fékk verðlaun
bæði árin. En þegar ég horfi til
baka þakka ég Gunnari Smára
fyrir að hafa sparkað mér. Þá
þurfti ég að hugsa upp á nýtt. Var
að vinna í lausamennsku eftir
þetta, gerði plötu-cover og svona.
Síðan fer ég að spá í hvað ég væri
að gera. Hvað situr eftir? Eftir
alla þessa vinnu. Portrett þar og
portrett hér. Ekkert samhengi.
Mér fannst þetta vera tilgangslaust. Ekki neitt merkilegt sem
maður var að gera. Vonleysistímabil.“

Strax komu flottar myndir. Ég var að þvælast í Kristjaníu
með myndavél í allri hassvímunni. Þær voru að virka.
Óskar var í umbrotinu og ég hafði
mikið frelsi. Og var mjög frumstæður í aðferðum. Notaði aldrei
flass. Var skrítinn blaðaljósmyndari. Var með þrífót og var lengi að
taka myndir. Lúxorlampi notaður

og það sem var til á staðnum. Ég
var að vinna við hliðina á Einari
Óla ljósmyndara fyrir Alþýðublaðið. Hann er einn sá skrautlegasti í myrkrakompunni. Með innbyggðan tæmer í stækkuninni.

Stórfurðulegt hvernig hann gerði
þetta. Ég lærði mikið af honum.“
"ROTTREKSTUR 3M¹RA 'UÈS BLESSUN

Spessi var í tvö ár á Pressunni. Í
botnlausri vinnu.

Þegar Spessi kemur heim er allt
breytt. Ljósmyndir hans einnig.
„Ég er þá orðinn allt öðruvísi
hugsandi maður í sambandi við
ljósmyndun. Um myndlist og ljósmyndun og allt mögulegt. Síðan
hef ég bara einhvern veginn myndað út frá einhverjum hugmyndum
frekar en mynda bara eitthvað. Í
dag mynda ég ekkert nema ég sé
búinn að pæla eitthvað í því. Og hef
gert mörg konsept-verk eftir það.
Seríur: Hetjur. Maður. Fólk. Bensín. Tjaldstæði. Og núna: Location.
Jájá, upp á enskuna. Ekkert
íslenskt orð yfir þetta. Staðsetning
nær því ekki alveg. Og svo er að
koma út bók núna í byrjun desember sem heitir Location -- 224 blaðsíðna doðrantur. Í stóru broti. Ég
gef þetta bara út sjálfur. Bókin er í
hönnun núna í New York. Hjá
Karlsson Wilker – spútnikstrákar í
hönnun.“ N

Á bleiku
afsláttarskýi
um allt land
Í tilefni af opnun fyrstu bensínstöðvar Orkunnar á Vesturlandi
og 11 ára afmælis fyrirtækisins, lækkum við lítrann um

Gleðilegur dagur
í Grundarﬁrði
Einokun í sölu eldsneytis er hér með aflétt í Grundarfirði og bleika
ódýra bensínið frá Orkunni farið að renna. Menn hafa nú slegið upp
veislu fyrir minna enda munar um minna þegar Orkan er annars
vegar. Við sláum því upp sláandi skemmtilegri veislu á laugardaginn
og bjóðum öllum bæjarbúum að slást í hópinn.
Kl. 15:00
Áheitaganga Félagsmiðstöðvarinnar Eden
hefst við plan fjölbrautarskólans og er gengið inn að Orkustöð.
Ef þú mætir með eitthvað bleikt eða í einhverju bleiku þá styrkir þú krakkana í
félagsmiðstöðinni. Málið er nefnilega það, að Orkan greiðir fyrir hvern bleikan haus
500 kr. og 250 kr. fyrir óbleika göngumenn. Rennur öll upphæðin til krakkanna í
félagsmiðstöðinni.

Kl. 15:20
Snæfellska hljómsveitin Stuðbandið tekur á móti
göngufólki og spilar fyrir gesti.
Dælt á fyrsta bílinn. Ragnar Haraldsson stofnandi
flutningafyrirtækisins, Ragnar og Ásgeir ehf., dælir á nýjasta bílinn
úr flota fyrirtækisins.
Vöfflur, kaffi og kakó í tjaldi handa öllum.
Orkugreipin, kraftakeppni í umsjón Heisa.
Gestir reyna fyrir sér í þessari ofurgrein.
Verðlaun í boði Orkunnar.
Ýmis skemmtiatriði: Tónlist og fleira skemmtilegt
að hætti heimamanna.

Haukur og Ingvar

11 krónur um allt land í allan dag á öllum stöðvum
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Fjölmiðlakonan Erna
Kaaber hefur heldur
betur söðlað um því nú
er hún hætt í fjölmiðlum og undirbýr opnun
veitingastaðar. Þar mun
fiskur leika aðalhlutverkið ásamt frönskum
kartöflum, auk þess
sem fjöldinn allur af
mismunandi sósum
verður á boðstólum og
áhersla verður lögð á
lífrænar afurðir. Erna
sagði Sigríði Hjálmarsdóttur hvernig það vildi
til að hún hellti sér úr
fjölmiðlun í veitingabransann.
(44 ¥ &*®,-)¨,5- %RNA HEFUR SAGT SKILIÈ VIÈ FJÎLMIÈLASTARFIÈ OG VONAST TIL AÈ GETA ¹TT FLEIRI STUNDIR MEÈ BÎRNUNUM SÅNUM ÖREMUR MEÈFRAM REKSTRI VEITINGASTAÈARINS
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Úr fjölmiðlum í veitingarekstur

É

g tók þátt í því að ýta
Blaðinu úr vör og starfaði þar sem fréttastjóri
í rúmt ár. Það var ákaflega skemmtilegt verkefni enda hef ég alltaf
notið þess að starfa við fjölmiðlun.
Eins og gengur og gerist var þetta
mikil tarnavinna, stress og mikið
ábyrgðarstarf sem fór ekki vel
saman við fjölskylduaðstæður
minar. Ég er fráskilin þriggja
barna móðir og það var oft erfitt að
púsla saman þessum tveimur heimum; vinnunni og fjölskyldunni. Þó
að mér hafi fundist starfið mjög
skemmtilegt saknaði ég þess að
geta ekki notið meiri samvista við
börnin mín,” segir Erna, sem líkt
og margir aðrir foreldrar hefur
áhyggjur af því að börnin séu orðin
afgangsstærð í nútímasamfélagi.
„Þegar ég var búin að sækja börnin
í skóla og leikskóla fór mestur tími
í að elda matinn, gefa þeim að

borða og koma þeim í rúmið. Oft
greip ég til aðkeyptra skyndilausna
þegar kom að matargerðinni sem
hvorki brögðuðust vel né voru góð
uppspretta næringarefna. Eftir
árið var ég viss um að það hlyti að
vera hægt að framfleyta fjölskyldu
með skynsamlegri hætti, að
minnsta kosti þannig að ég gæti
verið búin að elda þegar börnin
kæmu heim, og það almennilegan
og góðan mat.“
Erna segir hugmyndina að Icelandic fish & chips eiga rætur sínar
að rekja til Bandaríkjanna, eða
jafnvel Belgíu, þó að auðvitað sé
rík bresk hefð fyrir þessari matarsamsetningu, fisk og frönskum.
„Eiginlega byrjaði þessi hugmynd að gerjast þegar ég var að
vinna í New York á síðasta ári og
rakst þar á alveg óendanlegt úrval
af mat sem var bæði einfaldur og
hollur,“ segir Erna og nefnir dæmi:
„Þar er hægt að fá jafn einfaldar

afurðir og nýkreistan appelsínusafa og múffur fullar af hnetum,
fræjum, höfrum og fleiru hollu en
ekki endalausum sykri og hvítu
hveiti. Þetta ætti augljóslega heima
hérna, eftirspurnin er án efa til
staðar, en af einhverjum ástæðum
er úrvalið hér mest af hveiti og
sykurvarningi.“ Ernu finnst það
furðulegt að þurfa að fara á einhvern ákveðinn heilsustað til þess
að fá einfalda og ferska matvöru
en það sé í mörgum tilfellum ekki í
boði á almennum veitingastöðum.

(UGMYNDIN KVIKNAÈI Å .EW 9ORK
„Eitt sinn þegar ég var á gangi á
Lower East Side fann ég lítinn
belgískan stað sem bauð eingöngu
upp á franskar kartöflur með alls
konar sósum. Ég hugsaði með mér
að slíkur staður ætti vafalaust upp
á pallborðið hérna heima enda
erum við Íslendingar, eins og aðrir
Norðurlandabúar, miklar kartöflu-

ætur. Ég er síður en svo undanskilin því mér finnst kartöflur
alveg svakalega góðar,“ segir Erna
og bætir því við að þá hafi hugmyndin að því að opna veitingastað kviknað og farið að gerjast
með henni.
„Fiskur er annað sem er í miklu
uppáhaldi hjá mér. Sem barn var
ég ekkert yfir mig hrifin af fiski
enda var varla annað í boði en
soðin ýsa. Það breyttist þegar ég
komst á fullorðinsár og núna get
ég ekki hugsað mér betri mat en
fisk og þá sérstaklega þorsk.
Þegar vinur minn einn benti mér
svo á að aðgengi að fiski á veitingastöðum hér heima væri ekki
nógu gott varð eiginlega ekki aftur
snúið. Þótt það sé hægt að fá góðan
fisk á ýmsum fínni og dýrari veitingastöðum er síður hægt að skjótast inn og fá sér fisk eins og til
dæmis með hamborgarana,“ segir
Erna og bendir á að það sé hægt að
fá sér pizzu og hamborgara nánast
hvar sem er því slíkir staðir séu á
öllum hornum. „Fiskur er, ólíkt
hamborgurum og pizzum, viðkvæmt hráefni sem ekki er hægt
að meðhöndla hvernig sem er og
ég sá því fram á að það þyrfti
hreinlega að opna stað sem sérhæfði sig í matreiðslu fiskirétta.
Fiskurinn fer auðvitað langbest
með kartöflum svo ég sá að þarna
væri komið efni í góðan veitingastað með matseðil sem ég þyrfti
ekki að skammast mín fyrir að
bjóða börnunum mínum upp á.“

4ÅU SËSUTEGUNDIR
Það skiptir Ernu gríðarlega miklu
máli að matur sé heilsusamlegur
og því lagðist hún í mikla upplýsingaöflun um olíur til þess að
steikja upp úr. „Upphaflega hafnaði ég þeirri hugmynd að djúpsteikja fiskinn því ég hélt að það
væri skelfilega hollustustusnauð
eldunaraðferð þó varla sé til sá
maður sem ekki finnst steiktur
matur góður. Ég komst hins vegar
að því að ef matur er djúpsteiktur
á réttum hita í góðri olíu er sú
aðferð engu síðri eldun en margar
aðrar,“ segir Erna en fiskurinn
hennar verður því djúpsteiktur í
speltdeigi, upp úr olíu sem unnin
er úr hrísgrjónahýði. „Þessi olía er
bæði hitaþolnari en gerist og gengur og er sérlega E-vítamínrík en
þessi olía nýtur mikilla vinsælda í
Kaliforníu um þessar mundir.
Frönsku kartöflurnar verða hins
vegar ofnbakaðar í sérinnfluttri
grískri ólífuolíu og eru í raun eins
og það sem Bretar kölluðu upprunalega „chips“ eða flögur,“ segir
Erna, sem ætlar að bjóða upp á tíu
tegundir af köldum sósum með
matnum en samt ekki kokkteilsósu.
„Sósurnar eru alger nýjung á
heimsvísu því þær eru unnar úr
séríslensku hráefni í bland við
ferskar kryddjurtir og fleiru gómsætu. Þeir sem hafa prófað þær
eru á því að þarna sé á ferðinni nýr
smellur í matarmenningunni.“
Það sem skiptir Ernu mestu
máli er að kaupa einungis gott hrá-
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efni og vinna allan mat daglega á
veitingastaðnum. „Til að mynda
kaupi ég kartöflurnar frá Móður
jörð og sker þær niður, velti þeim
úr olíu, steinselju og Maldon-salti
og baka þær. Það er ekkert forunnið. Síðan verður töluvert úrval af
kökum, brauði, múffum og fleiru
sem verður algjörlega laust við
hveiti og sykur og sumt jafnvel
laust við egg og mjólk. Þar sem ég
er mikill sælkeri finnst mér mikilvægt að fórna hvergi bragðgæðum
þó að ég noti ekki þetta venjulega
hráefni svo ég hef staðið í meiriháttar tilraunum í eldhúsinu til að
sameina þetta tvennt, bragð og
heilsu,” segir Erna og hlær.

%NGINN VERKFR¾ÈIUNNINN MATUR
Aðspurð hvernig þessi mikli áhugi
á heilsusamlegu fæði hafi vaknað
segir Erna: „Fyrir nokkrum árum
síðan var ég komin á sterkar magatöflur og ég hugsaði með mér að
það gengi ekki að kornung kona
væri komin á magatöflur það sem
eftir væri. Ég fór því að lesa um
alls konar kúra, stefnur og strauma
og hugmyndir um mat og næringu
og á skömmum tíma varð ég forfallin áhugamanneskja. Matur er
orkugjafi líkamans og þjónar miklu
stærra hlutverki en að fylla magann. Líkaminn er eins og ein stór
efnafræðitilraun og á síðustu árum
hafa bæst inn í þá tilraun hérna á
Vesturlöndum alls kyns efni sem
við höfum ekki hugmynd um hvaða
áhrif hafa á líkamann til lengri
tíma.“ Erna segist hafa prófað sig
áfram með mataræði og komist að
því að hún bregðist sérlega illa við
pakkamat og forunnum matvælum. „Einn vinur minn, sem er verkfræðingur, sagðist ekki hissa á því.
Hann segist sjálfur sneiða hjá mat
sem verkfræðingar hafi komið
nálægt enda hafi þeir ekki nokkurt
vit á matargerð. Eftir nokkrar tilraunir með eldamennsku og
mataræði gat ég lagt töflunum og
hef ekki tekið þær síðan, án þess að
kenna mér meins.“
Icelandic fish & chips verður
opnað í Tryggvagötunni fyrir jólin
en eftir jól er stefnt á að opna stað í
New York undir sama nafni. „Ég
hef verið að smíða, hreinsa og hanna
á fullu undanfarið og sjá fyrir mér
hvernig staðurinn getur verið sem
huggulegastur. Það má segja að Icelandic fish & chips sé lítið fjölskyldufyrirtæki því fjölskyldan
mín er með mér í þessu auk vina
minna í Bandaríkjunum sem hafa
áhuga á að gera þetta stærra og
flytja konseptið út,“ segir Erna og
heldur áfram: „Þar í landi eru menn
sífellt að átta sig betur á mikilvægi
þess að borða fisk. Fiskneysla hefur
dregist gríðarlega saman á síðustu
áratugum og það er sérlega óheppilegt því nánast úr honum einum
fáum við omega 3 fitusýrur sem
gegna mikilvægu hlutverki fyrir
heilann. Fiskneysla dregur úr líkum
á offitu, hjartasjúkdómum og þunglyndi en allir þessir sjúkdómar
herja á Vesturlandabúa. Það er því
ekki seinna vænna að auka fiskneysluna. Í mínum huga er það
ekki síður þjóðagslega hagkvæmt
að borða fisk en að flytja hann út,”
segir hin orkumikla athafnakona
Erna Kaaber. N

Við styðjum Ágúst Ólaf
Silja Aðalsteinsdóttir,
ritstjóri

Jón Sigurðsson,
fyrrv. ráðherra og
Seðlabankastjóri

Ragnheiður
Hergeirsdóttir,
bæjarfulltrúi

Jón Þór Sturluson,
hagfræðingur

Birna Anna Björnsdóttir,
rithöfundur

Magnús Már
Guðmundsson
formaður Ungra
jafnaðarmanna

Elín Ólafsdóttir
stjórnarkona í 60+

Lára Stefánsdóttir
varaþingmaður og
framkvæmdastjóri

Hlín Daníelsdóttir,
kennari

Björn Brynjúlfur
Björnsson,
kvikmyndagerðarmaður

Margrét Frímannsdóttir,
alþingismaður og fyrrv.
þingflokksformaður

Karl Steinar Guðnason,
forstjóri
Tryggingarstofnunar
ríkisins

Elín Björg Jónsdóttir
2. varaformaður BSRB

Guðrún Halldórsdóttir
fyrrv. skólastjóri
Námsflokka Reykjavíkur
og fyrrv. þingkona
Kvennalistans

Hulda Guðmunda
Óskarsdóttir
námsráðgjafi

Ari Skúlason,
gjaldkeri
Samfylkingarinnar

Aðalheiður Birgisdóttir,
ritari

Anna Sigrún
Baldursdóttir
hjúkrunarfræðingur

Áslaug Þórisdóttir,
skrifstofumaður

Bjarni Lárus Hall,
söngvari Jeff Who?

Björgvin Guðmundsson
viðskiptafræðingur og
stjórnarmaður í 60+

Haukur Már Haraldsson
framhaldsskólakennari

Ömar Örn Hauksson
söngvari Quarashi

Brynja Bjarnfjörð
Magnúsdóttir
varaþingmaður

Arna Huld Sigurðardóttir
stjórn Curator, félags
hjúkrunarfræðinema við
Háskóla Ísland

Tjörvi Dýrfjörð
formaður
Samfylkingarinnar í
Kópavogi

Helena Karlsdóttir,
ritari Samfylkingarinnar

Dagný Aradóttir
ritari Stúdentaráðs HÍ

Höskuldur Ólafsson
söngvari Ske

Felix Bergsson, leikari

Orri Páll Dýrason
trommari í Sigurrós

Ingólfur Margeirsson,
rithöfundur

Hörður Oddfríðarsson
formaður Sundsambands
Íslands

Pétur Jónsson,
fyrrv. borgarfulltrúi

Sólveig Guðmundsdóttir,
leikkona

Eysteinn Eyjólfsson
formaður
Samfylkingarinnar í
Reykjanesbæ

Jón Ingi Cæsarsson
formaður
Samfylkingarinnar á
Akureyri

Ása Gréta Einarsdóttir,
starfsmaður
félagsþjónustunnar í
Reykjavík

Ásgeir Runólfsson,
framkvæmdastjóri
stúdentaráðs Háskóla
Íslands

Sigurgeir Ólafsson
formaður
Samfylkingarinnar í
Hafnarfirði

G. Ágúst Pétursson,
formaður Jafnaðar-manna
í atvinnurekstri

Þorbjörn Broddason
prófessor

Guðrún Birna le Sage de
Fontenay
laganemi

Ragnhildur Sigríður
Eggertsdóttir,
stuðningsfulltrúi

Fritz Már Jörgensen,
framkvæmdastjóri

Birgir Dýrfjörð
rafvirki

Elín Torfadóttir
fyrrv. leikskólakennari

Tómas Meyer
Sölustjóri

Guðmundur Haraldsson
Brunamálastofnun

Helgi Pétursson, fyrrv.
borgarfulltrúi

Pétur Pétursson
prófessor

Torfi Tulinius, prófessor

Eva Kamilla Einarsdóttir
forstöðumaður
frístundaheimilis

Aðalsteinn Leifsson,
lektor

Margrét Gauja
Magnúsdóttir
bæjarfulltrúi

Sigrún Elsa Smáradóttir
varaborgarfulltrúi

Guðmundur Ólafsson,
hagfræðingur

Hildur Edda Einarsdóttir
stjórnmálafræðingur

Rúnar Geirmundsson
útfararstjóri

Falasteen Abu Libdeh,
skrifstofustúlka

Olav Veigar Davíðsson,
fyrrv. framkvæmdastjóri þingflokks
Samfylkingarinnar

Dóra Sif Tynes
lögfræðingur

Ámundi Ámundason,
auglýsingastjóri

Bryndís Nielsen
Kynningarstjóri
Listdansflokksins

Guðrún Margrét
Guðmundsson
formaður stjórnar UNIFEM
á Íslandi

www.agustolafur.is
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Ágúst Ólafur Ágústsson
varaformaður Samfylkingarinnar

Gunnar Þórðarson
Húsasmiður
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Fær að glíma við forsetann
Repúblikana í Bandaríkjunum hefur marga óað við tilhugsuninni um að Nancy Pelosi verði þingforseti, til þess þykir þeim hún
allt of vinstrisinnuð. Næstu tvö árin verður hún í forsvari fyrir demókrata í glímunni við Bush forseta. Guðsteinn Bjarnason
kynnti sér forsögu Pelosi, sem hefur ekki verið sérlega áberandi síðustu árin þrátt fyrir að hafa verið leiðtogi þingminnihlutans.

N

æstu tvö árin verður Nancy Pelosi
býsna áberandi í
bandarískum
stjórnmálum. Hún
verður
leiðtogi
demókrataflokksins í neðri deild
þingsins í Washington og fær því
það hlutverk að semja við George W.
Bush forseta um flest þau mál sem
koma þarf í gegnum þingið.
Þau Bush og Pelosi hafa ekki
beinlínis talað fallega hvort um
annað undanfarin misseri. Bush
gerði óspart grín að henni í kosningabaráttunni, sagði hana til dæmis
„leynilegan aðdáanda“ skattahækkana og fullyrti að „hryðjuverkamenn
sigri en Bandaríkin tapi“ ef Demókrataflokkurinn kæmist til valda á
þinginu undir hennar forystu.
Hún sparaði heldur ekki stóru
orðin þegar talið barst að Bush, sagði
hann beinlínis hættulegan, hann
væri í afneitun og hann væri „keisari í engum fötum“. Hann hefði leitt
þjóðina í villu varðandi Írak og
stjórn hans á efnahagsmálum væri í
molum.
Bæði hafa þau þó skipt um gír
eftir þingkosningarnar á þriðjudaginn þar sem demókratar unnu vænan
meirihluta í fulltrúadeildinni en
harla nauman meirihluta í öldungadeildinni. Þau snæddu saman kvöldverð á fimmtudaginn og sögðust
ætla að sýna hvort öðru fulla virðingu í samstarfinu næstu tvö árin.

&ËR SEINT ¹ ÖING
Pelosi er 66 ára gömul og fimm
barna móðir, fædd í Maryland en
flutti til Kaliforníu þegar hún giftist
manni sínum, Paul Pelosi. Faðir
hennar, Thomas D´Alesandro, sat
einnig á þinginu í Washington og var
einnig um hríð borgarstjóri í Baltimore. Sjálf sneri hún sér ung að
stjórnmálum, enda alin upp í þeim
heimi, en fór þó ekki í framboð fyrr
en hún var orðin 46 ára, en þá var
Alexandra, yngsta dóttir hennar,
komin í unglingaskóla.
Hún hefur verið þingmaður í fulltrúadeild frá árinu 1987 og hefur
verið leiðtogi minnihlutans í deildinni í fjögur ár. Sem slík hefur hún
reyndar ekki verið sérlega áberandi
síðustu misserin, en það er að breytast all snarlega.
Á flokksfundi demókrata 16. nóvember næstkomandi, þar sem kosið
verður í helstu embætti flokksins,
þykir öruggt að hún verði fyrir valinu bæði sem leiðtogi flokksins og
forseti fulltrúadeildarinnar.
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-ARTRÎÈ H¾GRIMANNA
Bandarískum hægrimönnum finnst
hún allt of vinstrisinnuð og þá hefur
hreinlega óað við tilhugsuninni um
að hún tæki við forystunni í þinginu.

Hún hefur til að mynda alla tíð
stutt sjálfsákvörðunarrétt kvenna
um fóstureyðingar og hún vill strangar hömlur á byssueign, en flestir
repúblikanar eru þarna á þveröfugum meiði. Hún styður einnig rann-

sóknir á stofnfrumum og hún er
fylgjandi því að læknum verði heimilað að aðstoða dauðvona fólk við að
fremja sjálfsvíg. Hún hefur ekkert á
móti sköttum en hefur lagt mikla
áherslu á aðhald í ríkisfjármálum.

Kjördæmi hennar er San Francisco í Kaliforníu þar sem frjálslyndu blómabörnin frá hippatímanum þykja enn hafa mikil áhrif,
þrátt fyrir að repúblikaninn Arnold
Schwarzenegger hafi verið ríkisstjóri þar síðustu fjögur árin og
verið endurkosinn til næstu fjögurra ára nú á þriðjudaginn.
Kjósendur hennar heima fyrir
segja þó að jafnvel íhaldssömustu
repúblikanar þurfi ekki að óttast
demókrata sem sprottnir eru úr
þessum jarðvegi.
„Þeir halda að við gerum ekkert
annað en að faðma tré og borða
múslí,“ hefur AP-fréttastofan til
dæmis eftir Mary Graves, sem
sjálf segist vera hófsamur demókrati.

4IL ALLS VÅS
Sjálf er Pelosi vellauðug og þykir
standa nálægt miðju pólitísku litrófi
Demókrataflokksins. Hún hefur
stjórnað flokknum á þingi af miklum aga, þykir harðfylgin, hefur
munninn fyrir neðan nefið og óttast
ekkert að takast á við andstæðinga
sína.
Hún hefur farið hörðum orðum
um stríðið í Írak, sagt það vera stórslys og mistök frá upphafi. Á hinn
bóginn studdi hún frá upphafi baráttu Bandaríkjanna gegn hryðjuverkamönnum og vill vafalaust
halda þeirri baráttu áfram í einhverri mynd þótt hún leggi áherslu
á að finna leið út úr ógöngunum í
Írak.
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 OKT b(ANN ER Å AFNEITUNm VARÈANDI ¥RAKSSTRÅÈIÈ
 OKT bKVARÈANIR SEM TEKNAR HAFA VERIÈ AF "USH
FORSETA OG REPÒBLIKÎNUM ¹ ÖINGI HAFA VALDIÈ ÖVÅ AÈ
MARKAÈURINN HEFUR BRUGÈIST MEÈ ÖVÅ AÈ UMBUNA
SÅFELLT FYRIR AUÈ¾FI EN UMBUNA EKKI FYRIR VINNUFRAMLAGm
 SEPT b(ANN ER Å AFNEITUN ÒT AF ÖVÅ SEM ER AÈ
GERAST Å STRÅÈINU GEGN HRYÈJUVERKUMm
 SEPT b¶ETTA ER EINANGRAÈASTA OG SPILLTASTA ÖING
SÎGUNNAR EKKERT ANNAÈ EN GÒMMÅSTIMPILL FYRIR RÅKIS
STJËRN "USHm
 SEPT b"USH FORSETI HEFUR GEFIÈ ALMENNINGI RANGA
MYND AF STRÅÈINU Å ¥RAK OG STRÅÈINU GEGN HRYÈJUVERKUM
6IÈ RÁÈUMST EKKI INN Å ¥RAK TIL AÈ BERJAST GEGN HRYÈJU
VERKUM EINS OG FORSETINN VILL NÒ TELJA OKKUR TRÒ UM
EN ÎRYGGI OKKAR ER MINNA Å DAG VEGNA ÖESS AÈ STRÅÈIÈ
Å ¥RAK HEFUR HAMLAÈ GETU OKKAR TIL AÈ N¹ ¹RANGRI Å AÈ
BERJAST GEGN HRYÈJUVERKUMm
 SEPT b-INNISLAUS Å AFNEITUN H¾TTULEGURm VARÈANDI
FELLIBYLLINN +ATRÅNU

 OKT 6ARÈANDI ¥RAK ER bAFSTAÈA ÖEIRRA ¹ ENDANUM
ÖESSI (RYÈJUVERKAMENNIRNIR SIGRA OG "ANDARÅKIN
TAPAm
 OKT b¶EGAR TALIÈ BERST AÈ ÖVÅ AÈ HLERA HRYÈJU
VERKAMENN HVERJU SVARA Ö¹ DEMËKRATAR "ARA SEGJA
NEI ¶EGAR TALIÈ BERST AÈ ÖVÅ AÈ HANDSAMA HRYÈJU
VERKAMENN HVERJU SVARA Ö¹ DEMËKRATAR "ARA SEGJA
NEI ¶EGAR TALIÈ BERST AÈ ÖVÅ AÈ YFIRHEYRA HRYÈJU
VERKAMENN HVERJU SVARA Ö¹ DEMËKRATAR "ARA SEGJA
NEI ¶EGAR TALIÈ BERST AÈ ÖVÅ AÈ HALDA RÁTTARHÎLD YFIR
HRYÈJUVERKAMÎNNUM HVERJU SVARA Ö¹ DEMËKRATAR
"ARA SEGJA NEIm
 OKT b&ORSETI FULLTRÒADEILDARINNAR S¹ EMB¾TT
ISMAÈUR SEM YRÈI ÖRIÈJI VARAMAÈUR FYRIR FORSETA
EMB¾TTIÈ YRÈI ÖINGKONA SEM GREIDDI ATKV¾ÈI GEGN
ÖVÅ AÈ ENDURNÕJA FÎÈURLANDSLÎGIN GEGN ÖVÅ AÈ STOFNA
HEIMAVARNAR¹ÈUNEYTIÈ GEGN ÖVÅ AÈ KOMA 3ADDAM
(USSEIN FR¹ VÎLDUM GEGN ÖVÅ AÈ HALDA ¹FRAM EFTIRLITI
MEÈ HRYÈJUVERKAMÎNNUM OG GEGN ÖVÅ AÈ YFIRHEYRA
HRYÈJUVERKAMENN MEÈ AÈFERÈUM #)! ¶INGFORSETINN
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B¾ÈI LOFAÈ ÖVÅ NÒ Å KJÎLFAR KOSNINGANNA AÈ STARFA
SAMAN AF GAGNKV¾MRI VIRÈINGU
&2¡44!",!¨)¨!0

YRÈI ÖINGKONA SEM HEFUR SAGT AÈ "ANDARÅKIN YRÈU
EKKERT ÎRUGGARI ÖËTT /SAMA BIN ,ADEN N¾ÈISTm
 OKT b(ÒN SAGÈI 6IÈ ELSKUM SKATTAL¾KKANIR ¶EGAR
AFREKASKR¹ HENNAR ER SKOÈUÈ Ö¹ HLÕTUR HÒN AÈ VERA
LEYNILEGUR AÈD¹ANDI !FTUR OG AFTUR HAFÈI HÒN T¾KIF¾RI
TIL AÈ SÕNA ¹ST SÅNA ¹ SKATTAL¾KKUNUM OG HÒN GREIDDI
ATKV¾ÈI ¹ MËTI %F ÖETTA ER SÒ HUGMYND SEM DEMË
KRATAR HAFA UM ¹STINA Ö¹ VILDI ÁG EKKI SJ¹ HVERNIG
HATRIÈ LÅTUR ÒTm
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Hið fullkomna fjölskyldusport
Á Hellisheiðinni, móts við Litlu kaffistofuna, opnaði Vélhjólaíþróttaklúbburinn stórt svæði fyrir mótorkrossíþróttina í Bolaöldu. Torfæruhjólum hefur fjölgað mikið undanfarin ár og er mótorkross í mörgum tilfellum fjölskylduíþrótt. Þar getur hver og einn valið sér braut og hraða við
sitt hæfi. Sigríður Hjálmarsdóttir fór í Bolaöldu og hitti þar mótorkrossfólk
á ýmsum aldri.

B

erglind Jóna Þráinsdóttir er flugfreyja
hjá Icelandair og viðurkennir að það þyki
nokkuð sérstakt að
hún sé á kafi í mótorkrossi. „Áhuginn var alltaf fyrir
hendi, bæði hjá mér og manninum
mínum. Síðan fórum við að spá
meira í þetta og kynna okkur þennan heim á Netinu og víðar,“ segir
Berglind en þau hjónin ákváðu með
dags fyrirvara að skella sér á námskeið og taka mótorhjólapróf. „Í
framhaldi af því keyptum við eitt
hjól og byrjuðum aðeins. Fljótlega
keyptum við síðan annað hjól sem
ég og eldri dóttir mín, Halla Berglind, samnýtum í dag.“ Berglind
stefnir hins vegar að því að kaupa
sér nýtt hjól fyrir vorið og láta
Höllu Berglindi eftir hitt hjólið.
Berglind segir að þrátt fyrir að
margir reki upp stór augu þegar
þeir komist að því að flugfreyja sé
í mótorkrossi þá séu margar stelpur komnar í þetta. „Þetta þykir
mjög spes en það hafa allir skilning á mér,“ segir Berglind og hlær.
„Ég er búin að hjóla mjög mikið í
sumar en við höfum mikið farið
seinni part dags og verið fram á
kvöld. Við hjónin höfum líka farið
í nokkra hálendistúra og hjólum
þá um landið með virðingu og löglega eins og örugglega 99 prósent
af þeim sem stunda þetta gera.“

/FT DOTTIÈ EN ALDREI MEITT SIG
„Þetta er alveg frábært fjölskyldusport alveg eins og skíðaíþróttin,
sem við stundum mjög mikið líka.
Við skíðum á mismunandi hraða í
brekkunum og hittumst svo bara í
skálanum. Það er sama með mótorkrossið, við skiptum liði og förum
öll á okkar hraða,“ segir Berglind
og viðurkennir að af og til verði

hún hrædd í brautinni þótt yfirleitt reyni hún að hjóla eftir getu.
„Það kemur ákveðin harka í mig
þegar ég fer af stað og þá sleppi ég
mér stundum og fer kannski aðeins
umfram getu,“ bætir hún við og
brosir. „Hlífðarbúnaðurinn er
samt svo frábær að þótt ég hafi
margoft dottið á hjólinu þá hef ég
aldrei meitt mig. En auðvitað er
samt alveg hægt að slasa sig.“
Berglind segist oft fara ein með
hjólið sitt upp í Bolaöldu þegar
hún á frí í fluginu. „Mér finnst
rosalega gott að fara á morgnana
meðan stelpurnar mínar eru í skólanum því þá er ég komin heim upp
úr hádegi og er þá heima þegar
þær koma heim. Annars finnst
mér að það þurfi að athuga með að
leyfa börnum sem eru yngri en
tólf ára að aka svona tæki. Það
ætti að reyna að samræma þetta
þeim reglugerðum sem eru í
nágrannalöndunum,“ segir Berglind og bendir á að krakkarnir geti
þetta alveg jafn vel og að vera á
hestbaki eða á fullu á reiðhjóli.
„Ég er viss um að margir hefðu
gott af að fá útrás í þessu frekar
en mörgu öðru.“

3JÎTUGUR ¹ FYRSTA KROSSARANUM
Erik Ásbjörn Carlsen er 71 árs
gamall og keypti sér fyrsta mótorkross hjólið sitt fyrir tæpum
tveimur árum. Það liggur beint við
að spyrja hann hvernig það sé að
byrja í þessari íþrótt á hans aldri.
„Það er bara alveg dásamlegt,“
segir Erik og brosir breitt. „Í
gamla daga átti ég tvívegis Harley
Davidson hjól, Hondu og fleiri hjól
en síðan liðu 35 ár áður en ég byrjaði á þessu.“ Erik keppti í rallíi og
sandspyrnu fram til 1984 en hann
hefur alla tíð verið mikið fyrir
vélar.

„Það var einn kunningi minn
sem plataði mig út í þetta. Hann
lánaði mér hjól og leyfði mér að
prófa og þá varð ekki aftur snúið.
Ég fæ rosalega mikið út úr þessu
og þetta heldur mér í formi,“ segir
Erik sem hefur hjólað heilmikið
síðan. „Ég hjólaði í samtals fjóra
klukkutíma síðustu tvo daga og
léttist um tvö kíló, þannig að þetta
er heilmikil líkamsrækt.“
Spurður hvað fólki hafi almennt
fundist um að sjötugur maður
keypti sér mótorkross hjól, segir
Erik: „Margir í fjölskyldunni sögðu
mér að ég væri bara eitthvað ruglaður. Gamall karl að fara í þetta.
Sumum finnst þetta bara besta
mál,“ segir hann.
„Ég hef voðalega gaman af því
stundum þegar ég er að hjóla og
lendi inni í hópi af einhverjum
strákum. Síðan þegar ég tek af mér
hjálminn og gleraugun þá reka þeir
upp stór augu þegar þeir sjá að
þarna er kominn gamall karl,“
segir Erik og skellir upp úr. „Flestir þeirra segja samt að svona ætli
þeir að verða þegar þeir verði
gamlir,“ bætir hann við.

+EPPTI Å FYRRA
Erik segist ekki hafa lent í mjög
slæmum byltum en stundum hafi
hann marist illa við að detta. „Ég
var alltaf að detta fyrst enda er
þetta allt annað en að aka Harley
Davidson. Síðan eldist þetta af
manni og núna dett ég ekki mikið
enda var ég orðinn mjög þreyttur á
því,“ segir hann og hlær. „Ég vona
að ég eigi nokkur ár eftir á hjólinu
og miðað við hvað ég er í góðu
formi í dag þá ætti það alveg að
vera raunhæft enda er ég í ræktinni líka, syndi og hleyp.“
Á síðasta ári keppti Erik í mótorkrossi á Landsmóti Snigla á Kirkju-
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bæjarklaustri og stóð sig með miklum glæsibrag þrátt fyrir að vera
nýlega byrjaður í íþróttinni. Með
þátttöku sinni varð hann elsti maður
sem keppt hefur í akstursíþrótt á
Íslandi og miðað við áhugann og
formið eru miklar líkur á því að
hann sjáist í keppni næsta sumar.

"YRJAÈI ¹ SÅÈASTA ¹RI
Ólafur H. Guðgeirsson, aðstoðarframkvæmdastjóri Sælgætisgerðarinnar Freyju ehf. stundar mótorkrossíþróttina af kappi ásamt
börnunum sínum og fer í Bolaöldu
hvenær sem færi gefst. „Ég var
alltaf á hjóli þegar ég var unglingur og lék mér oft á Sólheimasandi,
sem er upplagður leikvöllur fyrir
mótorkrosshjól. Mig hefur alltaf
langað til að gera þetta síðan en
var á kafi í jeppasportinu um tíma
en mig langar til að gera svo margt
eins og að vera í golfi, veiði og
fleiru en það er ekki hægt að gera
allt í einu. Ég hef hins vegar aldrei
fattað hvernig menn taka sér tíma
frá fjölskyldunni til að gera þetta
allt saman og hef þess vegna alltaf
reynt að gera bara eitt í einu. Það
stóð alltaf til að fara út í mótorkrossinn þegar sonur minn væri
orðinn nógu stór. Hann fór síðan
að pressa á mig þegar hann var
orðinn tíu ára en mér fannst það
vera fullungt. Þá fór ég að líta í
kringum mig og sá að börn voru
farin að hjóla allt niður í fimm eða
sex ára gömul en þá eru þau á
mjög litlum hjólum á svona lokuðum svæðum eins og í Bolaöldu. Á
síðasta ári fór ég síðan að líta í
kringum mig eftir hjólum og ég
keypti hjólið mitt af félaga mínum
og síðan keyptum við annað fyrir
Jóa. Síðan fórum við að hjóla alveg
á fullu eftir það og höfum ekki
stoppað síðan.“
«METANLEGAR STUNDIR
Krakkarnir mega ekki keppa fyrr
en þeir eru orðnir tólf ára og Jói
er nýbúinn að ná þeim aldri
þannig að hann stefnir að því að
keppa á næsta ári. „Sigrún, dóttir
mín, er að byrja í mótorkrossinum líka en við erum að leita að
hjóli handa henni fyrir vorið,“
segir Ólafur, sem lítur sjálfur á
íþróttina sem hreina líkamsrækt
og útivist. „Það helsta sem ég fæ
út úr þessu er samt félagsskapurinn við börnin mín. Við Jói erum
búnir að vera á kafi í þessu og
Sigrún er farin að sýna þessu
áhuga líka þannig að út úr þessu
fáum við samvistir sem við
værum ekki að fá öðruvísi. Ég
fylgdist með honum í fótbolta í
mörg ár en þá var ég náttúrulega
bara á hliðarlínunni.“
Ólafur segir konuna sína hæstánægða með þetta framtak feðganna enda sjái hún á þeim heilmikinn mun. „Annars vegar vegna
þess að ég er kominn í almennilegt
form og hins vegar vegna þess að
Jói er mjög góður í mótorkrossinum. Það er svo mikilvægt fyrir
krakka að vita að þeir séu góðir í
einhverju,“ segir Ólafur og bætir
við: „Samverustundirnar með
börnunum eru náttúrulega ómetanlegar og þess vegna finnst mér
frábært að Sigrún sé að koma inn í
þetta líka.“ N
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KOM Å ÖORPIÈ 0UCËN Å #HILE FËR ELDFJALLIÈ OFAN VIÈ
ÖORPIÈ AÈ GJËSA OG ¾VINTÕRAMAÈURINN FËR AÈ SJ¹LF
SÎGÈU EINS N¹L¾GT OG ËH¾TT VAR

H

uginn
segir
ferðaáhugann
hafa
kviknað
þegar hann fór í
Interrail-ferðalag ásamt félaga
sínum um Austur-Evrópu. „Ferðin
stóð í þrjá mánuði og reyndist
miklu meira ævintýri en við höfðum gert okkur í hugarlund,“ segir
Huginn en þeir félagar lentu í
ýmsum hrakningum á ferðalaginu. „Við höfðum skammtað okkur
ákveðna upphæð í ráðstöfunarfé
og lifðum því mjög sparlega í ferðinni. Gengum mikið og keyptum
ódýran mat í matvöruverslunum
en oft var eldunaraðstaða á gistiheimilunum.“
Huginn
segir
ákveðna menningu fólgna í slíkum
ferðum og ákveðið stolt í því að
fara ekki fyrir peningaupphæðina
sem maður skammtar sér fyrir
fram og að lifa á sem minnstu.
„Eitt af því fyrsta sem við lentum í á ferðalaginu var þegar við
vorum í lest á leið frá Tékklandi til
Póllands. Vagninn sem við vorum í
var allur gasaður með svefngasi
og ræningjar tóku til við að tína
verðmæti af fólkinu sem svaf út
um allan vagninn. Þeir enduðu í
klefanum okkar en Guðmundur
Þór, félagi minn, vaknaði þegar
þeir voru að skera í töskurnar
okkar,“ segir Huginn en þeir félagarnir sluppu við að vera rændir
þar sem þeir vöknuðu í miðju ráninu með sundurskornar töskur. „Á
næstu brautarstöð stoppaði vagninn og lögreglan ætlaði að ná ræningjunum en beið á vitlausum
brautarpalli og allir þustu út úr
vagninum þannig að ég held að
ræningjarnir hafi nú ekki náðst,“
segir hann og rifjar upp hversu
slappir og þungir í höfðinu þeir
hafi verið eftir svefngasið. „Við
vorum eiginlega bara hundveikir.“

6ATNSLAUSIR Å MIÈRI EYÈIMÎRK
„Við vorum allan tímann á ferðalagi þessa þrjá mánuði sem við
vorum úti. Við stoppuðum kannski
í einn til tvo daga á hverjum stað
og notuðum næturlestir mikið til
að komast hratt á milli staða.
Maður var á fullu allan daginn og
svaf síðan á nóttunni í lestum eða
rútum. Svona fórum við suður
eftir allri Evrópu, til Grikklands,
Ítalíu og fleiri landa,“ segir Huginn en hann fór tvisvar einn um
Evrópu eftir þetta ferðalag og var
í þrjá mánuði í senn. „Ég hitti alls
konar fólk úr öllum heimshlutum
á ferðalögunum enda er alveg
ótrúlega stór straumur af fólki
sem rennur á milli landa á þennan
hátt og þetta er orðinn mjög stór
túrismi.“
Á ferðalögum sínum hefur
Huginn eins lítið meðferðis og
hann getur og setur í litla skólatösku það allra helsta sem hann
þarf á að halda. „Í töskunni er ég
jafnan með undirföt, sjúkrakassa,
nokkra boli og auka sokka. Síðan
kaupir maður annað sem á þarf að
halda eins ódýrt og maður getur
og hendir svo bara gamla dótinu.“
Aðspurður hvernig hann fór að
því að fjármagna öll ferðalögin
segir Huginn: „Áður en ég fór að
ferðast var ég verðbréfamiðlari
og safnaði peningum en ég er viðskiptafræðingur. Fyrstu tvær
ferðirnar voru farnar yfir sumartímann en síðan langaði mig til að
taka lengri tíma í þetta þannig að
ég hætti bara að vinna og fór að
skoða heiminn.“
Huginn og Guðmundur Þór
unnu saman á fjallahóteli í Sviss í
einn mánuð en stungu síðan af
þaðan og til Arabalandanna.
„Okkur hafði alltaf langað til að
fara þangað en við ferðuðumst um
Egyptaland, Sýrland, Jórdaníu,
Tyrkland og fleiri lönd. Það var
alveg ofsalega mikil reynsla að
ferðast þarna um en við fórum
meðal annars fótgangandi yfir
eyðimörkina,“ segir Huginn en
þeir félagarnir höfðu yfirgefið
skipulagða ferð á miðri leið yfir
eyðimörkina þegar þeir áttuðu sig
á því að þeir voru vatnslausir.
„Guðmundur var með tvo lítra af
Sprite með sér og ég fékk að súpa
á því hjá honum á meðan það
dugði. Við gengum í langan tíma

Apasúpa í Amazon
Huginn Þór Grétarsson hefur eytt undanförnum þremur árum í ferðalög um heiminn. Hann hefur
þvælst um mánuðum saman í einu á eigin vegum með takmarkað ráðstöfunarfé og eina skólatösku
undir það helsta. Hann sagði Sigríði Hjálmarsdóttur frá helstu ævintýrum ferðanna.
eftir vegslóða en þar var engin
umferð fyrr en maður kom þar á
stórum trukki og stoppaði fyrir
okkur. Gestrisnin og almennilegheitin meðal araba er alveg rosalega mikil, sérstaklega í Sýrlandi
og Jórdaníu.“

&ENGU HERFYLGD Å %GYPTALANDI
Í einni borg í Egyptalandi tók lögreglan á móti Hugin og Guðmundi
og heimtaði að fylgja þeim rak-

veitingahús að snæða og sátum þá
einir inni á Kentucky Fried Chicken með lögreglubíl og herbíl fyrir
utan að vakta okkur. Eftir matinn
sættust hermennirnir á að við
fengjum að ganga um borgina, en
þeir fylgdu okkur fast eftir á bílnum.“ Huginn segir hermennina þó
fljótlega hafa gefist upp á að
fylgja þeim eftir og létu þá setjast
hvorn í sinn bílinn. „Um tíma sá
ég ekki lengur bílinn sem Guð-

3ÒPA MEÈ APAHENDI
Huginn segist hafa gælt við að
skrifa bók um ferðir sína en inn á
milli ferðalaganna skrifaði hann
skáldsögu sem er nánast tilbúin.
„Mig langaði svo til að gera eitthvað skapandi og er kominn með
drög að kómískri bók sem ég þarf
að klára. Síðan fór ég til SuðurAmeríku og var þá búinn að skoða
ýmsar íslenskar ferðabækur og sá
að ævintýrin mín voru alls ekki

+OM VÅÈA VIÈ
&ERÈIR (UGINS L¹GU VÅÈA UM HEIM EN HANN FERÈAÈIST
MEÈAL ANNARS UM !RABALÎNDIN ¶AR LENTI HANN OG
'UÈMUNDUR ¶ËR FÁLAGI HANS Å ÖVÅ AÈ VERA ALEINIR OG
VATNSLAUSIR Å MIÈRI EYÈIMÎRK
VINTÕRI (UGINS Å 3UÈUR !MERÅKU VORU MÎRG HVER
ALVEG MEÈ ËLÅKINDUM EN HANN BORÈAÈI MEÈAL
ANNARS SÒPU SEM SOÈIN VAR ÒR APAHENDI OG FINGURNIR
FLUTU Å SK¹LINNI ¶¹ FLAUT HANN NIÈUR !MAZON FLJËTIÈ
¹ FLJËTAB¹TI SEM OFT ER KALLAÈUR ®RKIN HANS .ËA ÖAR
SEM ¾GIR SAMAN FËLKI DÕRUM MATV¾LUM OG ÎÈRUM
FARMI
¥ 0ERÒ FËR (UGINN ¹ )NKASLËÈIR EN RÒSTIRNAR Å -ACHU
0ICCHU VORU ¹ÈUR H¹STÁTTARBORG )NKA OG ER STAÈURINN
NÒ AFAR VINS¾LL MEÈAL FERÈAMANNA

leitt að næstu rútu- eða lestarstöð.
„Þarna mátti enginn túristi vera
enda koma þaðan hryðjuverkamenn sem hafa meðal annars staðið fyrir hryðuverkaárás og fellt
tugi manns við Dal konunganna.
Við harðneituðum að fara af því
að við vildum endilega fá að skoða
borgina,“ segir Huginn og heldur
áfram: „Við reyndum fyrst að
stinga lögregluna af en það hafðist ekki. Við heimtuðum að fara á

mundur félagi minn var í og stóð
alls ekki á sama en hermennirnir
keyrðu með okkur allan daginn.
Við sátum við Níl og drukkum te
með hermenn og uppsettar vaktstöðvar beggja vegna gangstéttarinnar. Gamall karl vildi ganga
leiðar sinna, en var hrint af veginum og sagt að ganga ekki nálægt
túristunum. Það fór svo á endanum að við sættumst á að fara með
næturlest suður í land.“

minni en skrifað er um í ferðabókunum og sá að ferðalögin mín
væru alveg orðin efni í bók og þá
var Suður-Ameríka alls ekki sísti
staðurinn því hún er uppfull af
fáránleika fyrir Íslendinga. Alla
ferðina þar punktaði ég hjá mér
það sem ég lenti í og þar eru samtölin orðrétt og eins og þau áttu
sér stað.“
Á ferð sinni um Suður-Ameríku
hitti Huginn Norðmann og Hol-

lending og fóru þeir saman inn í
Amazon-frumskóginn. „Þar er allt
voðalega rólegt og yfirvegað enda
sitja menn þarna bara dasaðir af
hitanum.“
Huginn segist oft hafa borðað
mjög furðulega fæðu í frumskóginum. „Einn daginn komu menn
með apa inn í þorpið sem við héldum til í. Það var höggvin af honum
hendin og sett í súpu. Svo átum við
súpuna með apafingrunum fljótandi í. Þetta var nú ekki gott, rautt
og viðbjóðslegt og maginn var orðinn heldur slakur,“ segir Huginn
sem fékk magakveisu undir morguninn og dreif sig á kamarinn. „Ég
fór síðan til baka til að halda áfram
að sofa en tók þá eftir því að menn
voru farnir að slást við baneitraðan snák inni á kamrinum. Mennirnir höfðu betur og sögðu mér
síðan að ég hefði verið alveg ótrúlega heppinn að vera ekki bitinn.
Ef það hefði gerst væri ég annað
hvort dauður eða einum útlimnum
fátækari.“

6EIDDI KRËKËDÅLA OG PÅRANAFISKA
„Í Amazon fórum við í þjóðgarð og
veiddum þar krókódíla, sem ég
held að sé nú reyndar ekki leyfilegt. Við byrjuðum á því að veiða
einn sem var metri að lengd en
hann slapp og þá sáum við einn
þriggja til fjögurra metra langan,“
segir Huginn og tekur það fram að
Þetta hafi verið í myrkri og það
eina sem sást af krókódílunum hafi
verið rauð augun. „Svo rekur mann
bara um í litlum kanó og passar sig
á því að vera með hendurnar innanborðs. Þeir innfæddu eru hins
vegar alveg sallarólegir yfir þessu.
Fyrir þeim er alveg eðlilegt að það
verði einhver afföll af fólki reglulega,“ bætir Huginn við. „Síðan
veiddum við einn krókódíl. Hann
var bara of stór fyrir spjótið sem
við vorum með svo það brotnaði og
krókódíllinn kom þá æðandi að mér
þar sem ég sat fremstur. Norðmaðurinn, sem sat fyrir aftan mig,
hoppaði hæð sína af hræðslu og
annar heimamannanna líka en þeir
voru tveir með okkur. Ósjálfrátt
stökk ég fyrst ofan í bátinn sem
veltist til hliðanna og þá var krókódíllinn kominn með ginið alveg

,!5'!2$!'52  NËVEMBER 

upp að mér. Í einhverju skelfingarástandi stökk ég ofan á bakið á
krókódílnum og hélt honum niðri
þannig.“ Huginn segir að þrátt
fyrir að þessi krókódíll hafi ekki
verið neitt risastór þá hafi það ekki
verið freistandi að fá tennurnar í
sig. „Um borð með okkur var einn
snarbilaður heimamaður sem hló
og hló að þessu. Hann stundaði það
að stinga smáfugla á hol með spjóti
og hlæja síðan eins og geðsjúklingur. Hann reddaði þessu síðan og
tjóðraði niður krókódílinn, sem var
svo drepinn og etinn.“
Auk þess að veiða krókódíla
veiddi Huginn píranafiska í Amazon. „Mér fannst þeir nú bragðast
eins og ýsa en það var alveg ótrúlegt að sjá þá koma um borð. Tennurnar í þeim eru alveg eins og rakvélarblöð og skoltarnir skella
saman á fullu eins og hakkavél
þegar þeim er skutlað um borð. Á
ákveðnum stöðum í Amazon eru
menn ekkert að dýfa sér út í enda
varð manni stundum hverft við
þegar eitthvað straukst við mann í
vatninu.“

«TRÒLEGUR MENNINGARMUNUR
Huginn segir ótrúlegan mun á
fólkinu á öllum þeim stöðum hann
hefur komið til; Aröbum, Evrópubúum, Suður- og Norður-Ameríkubúum. „Maður hefur séð neikvæða
fréttaumfjöllun um öll Arabalöndin en þar voru allir boðnir og búnir
að aðstoða. Ef maður var að húkka
far þá stoppaði alltaf fyrsti bíll og
fólk bauð manni jafnvel nestið
sitt. Það var alveg rosaleg hjálpsemi þar,“ segir Huginn og bætir
því við að einu sinni hafi maður
reynt að angra hann úti á götu. „Þá
kom annar maður aðvífandi,
sparkaði til hans og sagði honum
að fara. Það er einhver samfélagsleg ábyrgð í gangi þarna. Maður
er eiginlega miklu óöruggari innan
um alla dópistana og rónana á lestarstöðvum í Evrópu. Í SuðurAmeríku er aftur á móti svo mikil
fátækt að neyðin rekur fólk til að
ræna en í Norður-Ameríku er
síðan mest af furðufuglum,“ segir
Huginn, sem ferðaðist á puttanum
um alla Norður-Ameríku í nokkra
mánuði.
Spurður hvort þessi ferðalög
hafi ekki verið kostnaðarsöm segir
Huginn: „Þetta kostar voða lítið ef
maður ferðast á þennan hátt. Þú
getur til dæmis lifað á 200 krónum
á dag í Bólivíu þar sem innifalin er
gisting, matur og ferðalög. Ég var
búinn að leggja heilmikið fyrir
áður en ég fór af stað enda er þetta
ekkert tekið á yfirdrætti.“
Huginn segir ferðalögin sem
hann hafi farið í vera mjög erfið.
„Þú ferð í túristaferð til að slappa
af en þarna þarftu að vera á tánum
allan tímann. Það var til dæmis
fimm sinnum reynt að ræna mig í
ferðinni um Suður-Ameríku,“
segir Huginn, en hann segist ekki
hafa tölu á því hvað hann hafi farið
til margra landa á undanförnum
árum. „Asía og Ástralía eru einu
heimsálfurnar sem ég á eftir og
það er á teikniborðinu núna að
fara í ársferð og taka þá alla Asíu
í einni ferð,“ segir ævintýramaðurinn Huginn Þór Grétarsson.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS

heima er best!
“ Það var nú ekki svo erfitt að setjast aftur á skólabekk eftir öll þessi ár.
Þetta er bara alveg þrælgaman - svo er frábært að geta legið heima í
sófanum með góða tónlist í heyrnartólunum og lært! ”
Ragnhildur Gísladóttir

sóﬁ: Chateau d’Ax Como 3ja sæta. 333.000 kr.
Höfum opnað stærri verslun með enn
fjölbreyttara úrval af húsgögnum og
smávöru fyrir heimilið að Síðumúla 30
Komdu við, úrvalið kemur á óvart.
Ef þér líkar Chateau d´Ax Como sóﬁnn - skoðaðu þá:
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æludýrið hans Grétars heitir
Prins og verður sjö ára á
næstu dögum. „Prins er beaglehundur og er mjög vinsæll heimilishundur í Ameríku en teiknimyndapersónan Snoopy er einmitt
af þessu kyni,“ segir Grétar og
bætir því við að Prins sé mjög
skapgóður og þægilegur heimilishundur. „Hann geltir nánast aldrei.
Einu skiptin sem hann geltir er
þegar hann sér bráð, til dæmis ef
hann sér kanínu í Öskjuhlíðinni.
Síðan geltir hann ef við segjum
honum að hann eigi að fara í bað,“
segir Grétar kíminn. „Þá leggst
hann á bakið á gólfið og við þurfum nánast að draga hann í sturtuna. Annars er hann ofsalega ljúfur og á enga óvini. Það er alveg
sama hverja hann hittir, hann dillir alltaf rófunni.“
Grétar segir beagle-hunda hins
vegar vera þekkta fyrir strokueðli
og þau hafi ekki farið varhluta af
því þegar Prins var lítill. „Hann tók
stundum á rás niður götuna og það
er bara heppni að hann hefur ekki
lent undir bíl. Svo kom hann til baka
ofsalega ánægður með sig. Annars
eru einu skiptin sem hann er laus
þegar við erum í sumarbústaðnum.
Þar hleypur hann um allt,“ segir
Grétar um prinsinn sinn.

Einfalt ástarsamband
Fjölmargir Íslendingar hafa einhvers konar gæludýr á heimilum sínum og eru þá hundar og kettir líklega einna vinsælustu gæludýrin. Fréttablaðið hafði upp á nokkrum þekktum einstaklingum sem eiga gæludýr.
«MAR 2 6ALDIMARSSON
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Með Grímu í stúdíói
H

eiða söngkona á loðinn chihuahua hund sem heitir Gríma.
„Ég gaf mér hana í jólagjöf fyrir
jólin í fyrra þannig að ég er búin
að eiga hana í tæpt ár,“ segir
Heiða um Grímu, sem er nýorðin
eins árs og er hvers manns hugljúfi. „Það er voða þægilegt að
hún er svona lítil því ég get tekið
hana með mér hvert sem ég fer,
enda fer hún með mér í stúdíó og

allt.“ Heiða segir fólk ekkert
hrætt við svona litla hunda þó að
stóru hundarnir séu oftast ljúfari.
„En hún er alveg rosalega góð og
mannblendin. Við erum rosalega
miklir félagar og það er ofsalega
gott að eiga hana og kúra hjá
henni. Henni finnst æðislega
gaman ef einhver nennir að liggja
uppi í sófa með henni,” segir
Heiða.

pplýsingafulltrúi Impregilo
og eiginkona hans, Margrét
Ýr Ingimarsdóttir, eiga hund og
tík af tegundinni ungversk vizsla.
„Þetta er veiðihundakyn sem er að
marka sín fyrstu spor á Íslandi en
það eru til um tuttugu svona hundar á landinu í dag,“ segir Ómar,
sem fékk sér hundinn Húgó þegar
hann var í mastersnámi í Bretlandi. „Ég keypti hann eiginlega af
tilviljun og var sagt að hann myndi
henta mér mjög vel, sem hann
hefur svo sannarlega gert.“
Ómar er nýbúinn að fá sér tíkina Heru, sem er af sömu tegund
til þess að tryggja að stofninn
haldi sér almennilega. „Hún er
náttúrulega óskyld þeim hundum
sem eru hér fyrir og ég stefni að
því að láta hana gjóta að minnsta
kosti tvisvar,“ segir hann og bætir
því við að þetta séu veiðihundar.
„Ég er að berjast við að koma
veiðidellu í hundana og fer með þá
á fjöll alltaf þegar ég á lausar
stundir að veiða rjúpu og gæs.“
Ómar segir hundana vera mikla
félaga þrátt fyrir að tíkin hafi
aðeins verið hjá honum í mánuð.
„Þau sofa saman á púða og geta
leikið sér saman alveg tímunum
saman og slegist um leikföngin.“

(²'« /' (%2! -ARGRÁT µR )NGIMARS

DËTTIR SITUR MEÈ (ERU Å FANGINU EN HÒN
ER BÒIN AÈ VERA HJ¹ ÖEIM HJËNUM Å
M¹NUÈ «MAR OG (ÒGË HAFA FYLGST AÈ
Å NOKKUR ¹R OG ERU MIKLIR FÁLAGAR «MAR
STEFNIR AÈ ÖVÅ AÈ L¹TA (ERU GJËTA AÈ
MINNSTA KOSTI TVISVAR TIL AÈ VIÈHALDA
VIZSLU KYNINU HÁR ¹ LANDI (UNDARNIR TVEIR
ERU MIKLIR FÁLAGAR OG LEIKA SÁR SAMAN
ÎLLUM STUNDUM
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
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Högni í læðulit
M

agnús á mjög sérstakan persneskan kött sem heitir Kambur. „Það sem er sérstakt við Kamb er að hann er í svokölluðum læðulit,“ segir Magnús en kötturinn er þrílitur. „Almennt
eru það einungis persneskar læður sem eru þrílitar en högnar
eru í mesta lagi tvílitir. Ég veit bara um einn annan persneskan
högna sem er þrílitur og hann er í Danmörku þannig að Kambur
er alveg einstakur.“ Magnús segir Kamb vera voðalega ljúfan og
þægilegan sem gæludýr og ekki fari mikið fyrir honum. „Það er
ekki til grimmd í þessum köttum.“
Magnús og fjölskylda hans hafa átt Kamb síðan hann var nokkurra mánaða en hann er núna orðinn átta ára. „Við vorum dálítið
með hann á sýningum til að byrja með en nennum ekki að standa
í því lengur. Það er dálítið mál að vera með svona kött því þeir
þarfnast mikillar umhirðu og það þarf að greiða þeim reglulega,“
segir Magnús Ver.

*ËNAS +RISTINSSON

Skoppa
um allt
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AFSKAPLEGA FALLEGUR KÎTTUR
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F

ormaður KR-sport, er með litlu
vatnafroskana Nonna og Manna
á heimili sínu. „Þetta froskaævintýri
fór þannig af stað að í bekknum hjá
syni mínum, Aroni, fór af stað
umræða um það hvort hægt væri
að hafa dýr í kennslustofunni,“
segir Jónas og bætir því við að
sonur hans hafi tekið frumkvæði
að því fyrir hönd bekkjarins. „Hann
labbaði út í næstu dýrabúð, keypti
tvo froska og mætti með þá í búrinu í skólann daginn eftir. Það varð
til þess að þeir voru í skólastofunni
fram yfir jól á síðasta ári. Síðan
hafa þeir verið heima hjá okkur og
una hag sínum ágætlega í litlu búri
fullu af vatni, með gróðri og huggulegheitum.“
Jónas segir froskana einungis
þrífast í vatni en geti þó verið í
stuttan tíma á þurru landi og þá
hoppi þeir um allt. „Þeir lifa alveg í
vatninu en koma upp á yfirborðið
annað slagið til að ná sér í súrefni,“
segir Jónas.

Engar hömlur á verslun
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
Að gefnu tilefni skal það tekið fram og ítrekað að þrátt fyrir nýjar öryggisreglur
geta farþegar eftir sem áður keypt allan vökva, krem og aðrar snyrtivörur
á frísvæði Flugstöðvarinnar hvort heldur sem þeir eru að fara af landi brott eða
koma til Íslands.

Allar upplýsingar um verslun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og nýjar öryggisreglur er
að finna á heimasíðu Flugstöðvarinnar www.airport.is
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Um aldir hefur fólk
sem lítið hefur að
haft að gera velt
því fyrir sér
hvort
hljóð
heyrist í fallandi tré í
skógi þegar
enginn
er
nálægt.
Aðrir hafa
velt
því
fyrir sér hvort
karlmaður sem
stendur einn í
sama skógi hafi samt rangt fyrir
sér þó enginn sé nálægt. Báðar
þessar vangaveltur eru afar
skemmtilegar og hafa mikið heimspekilegt gildi, er mér sagt. Og

þar sem ég er í sífelldri leit við að
leysa gátur lífsins hafa þessar
vangaveltur um tréð og manninn í
skóginum verið mér einstaklega
hugleiknar.
Ég er á þeirri skoðun að margt
geti gerst þegar enginn heyrir eða
sér til. Ég á það til dæmis til að
syngja hástöfum þegar enginn
heyrir til. Og þar sem enginn heyrir til þá auðvitað held ég því fram
að ég syngi eins og engill á morfíni, þó svo ég viti vel að þessir
yfirnáttúrulega uppdópuðu sönghæfileikar mínir séu vissulega
umdeildir. Svo þegar enginn sér til
þá á ég það til að dansa. Er kannski
ekki með trans-dans sporin á
hreinu en ég tek stundum kvikkstepp eða enskan vals úr stofunni

og inn í eldhús. Og ef ég er í virkilega góðu skapi þá skoppa ég um
eins og Frank Sinatra.
Þannig að væri ég tré þá myndi
að sjálfsögðu heyrast í mér hljóð
tæki ég upp á því að falla til jarðar
í annarlegum tilgangi. Og væri
enginn nálægt til að sjá mig falla
myndi ég láta heyra sérstaklega
hátt í mér. Enda erum við sjaldan
meira við sjálf en þegar enginn
heyrir eða sér til.
En hvað líður karlinum í skóginum þá ætti hann bara að njóta
kyrrðarstundarinnar því einhver
mun fljótlega koma til að segja
honum að hann hafi vissulega
rangt fyrir sér.
Þá er þessi gáta leyst. Góða
helgi.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

4VEIR KARLKYNS LEIGUFÁLAGAR
ÖARNA HEFURÈU ÖAÈ TVEIR
KARLMENN SAMAN

¶ËTT MENN LEIGI SAMAN
ERU ÖEIR EKKI ENDILEGA
SAMAN

¶Ò
HELDUR
ÖAÈ

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

(VAÈ MEINARÈU
AÈ ÖÒ SÁRT AÈ FARA
¶AÈ SEM
MEÈ 
ÁG ER AÈ
SEGJA

¶EKKI ÁG
HANN
¥ HVAÈA BEKK
ER HANN

(ANN ER EKKI
ÒR B¾NUM
(ANN ER BÒINN
AÈ ÒTSKRIFAST

&R¹B¾RT

¶Ò ERT AÈ FARA Å BÅË MEÈ
ELDRI UTANB¾JARSTR¹K
(VAÈ N¾ST 
HANN BÎRN

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

(¾ PABBI

%IGUM VIÈ Ö¹
AÈ FARA V¾NA

5HH
EITT

%FTIR 4ONY ,OPES
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BÒIÈ AÈ N¹ÈA ÖIG ER ÖAÈ
NOKKUÈ
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6ERTU NÒ GËÈUR STR¹KUR
ÁG ÖARF AÈ FARA Å SKËLANN
OG L¾RA FULLORÈINSHLUTI
¡G VEIT EKKI HVEN¾R ÁG
KEM AFTUR
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Yrsa fer á netið
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Kl. 11.00
Opið hús hjá Listaháskóla Íslands.
Nemendur og starfsfólk skólans
kynna starfsemi í fjórum deildum
og þremur húsum, á Sölvhólsgötu,
Laugarnesvegi og í Skipholti. Allir
áhugasamir eru hjartanlega velkomnir en dagskráin stendur til kl.
16.

MENNING FRETTABLADIDIS

"ËKAÒTG¹FAN 6ERÎLD SEM GEFUR ÒT N¾STU GL¾PA
SÎGU 9RSU 3IGURÈARDËTTUR HEFUR GRIPIÈ TIL ÖESS
R¹ÈS TIL AÈ AUKA SPENNING MEÈAL LESENDA AÈ SETJA
FYRSTA KAFLANN Å V¾NTANLEGRI SÎGU HENNAR 3ÁR
GREFUR GRÎF ¹ NETIÈ "ËKIN ER V¾NTANLEG Å VERSL
ANIR ÖANN  NËVEMBER N¾STKOMANDI 3LËÈIN ER
WWWVEROLDIS -EÈ ÖESSU BRAGÈI ER LÅKLEGT AÈ
AUKIST ENN SLAGUR ÒTGEFENDA UM LESENDUR GL¾PA
SAGNA EN ÖEGAR ERU NOKKRIR FALSLAUSIR KRIMMA
HÎFUNDAR KOMNIR MEÈ AFURÈIR SÅNA Å VERSLANIR OG
ËLÅKINDATËL Å SK¹LDAHËPI ERU AÈ S¾KJA Å SAMA
FAR ¥ FRÁTTATILKYNNINGU 6ERALDAR ER EFNI SÎGUNNAR
RAKIÈ SVO LANGT b«HUGNANLEGT MORÈ ER FRAMIÈ
¹ NÕJU HEILSUHËTELI ¹ 3N¾FELLSNESI 2EIMLEIKAR
Å SVARTAÖOKU OG HÎRMULEGIR ATBURÈIR GRAFNIR ÒR
FORTÅÈINNI /G ¶ËRA 'UÈMUNDSDËTTIR LÎGMAÈUR
SEM LESENDUR ÖEKKJA ÒR ¶RIÈJA T¹KNINU GLÅMIR VIÈ
Ö¹ SPURNINGU HVORT OG Ö¹ HVERNIG ÖETTA TENGIST
MORÈI ¹ UNGRI KONU SUMARIÈ m
923! 3)'52¨!2$«44)2 2)4(®&5.$52 &YRSTI KAFLINN
6IRÈIST SPENNANDI
FER ¹ NETIÈ EFTIR VIKU
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og Shakespeare en Kristján Árnason bókmenntafræðingur mun
flytja erindi um þýðingar hans.“
Ævisagnaritarinn Þórunn Erla
Valdimarsdóttir mun síðan greina
frá glímu sinni við höfundinn og
manneskjuna Matthías Jochumsson og leikkonurnar Guðrún
Ásmundsdóttir og Halldóra Malin
Pétursdóttir munu lífga við kappana Skugga-Svein og Ketil skræk
úr samnefndu leikriti Matthíasar.
Dagskráin á Akureyri á morgun ber yfirskriftina „Ó, faðir gjör
mig ljúflingslag“ en þar flytja
Helga og Þórunn erindi ásamt Jóni
Hjaltasyni um blaðamanninn og

KVIKMYNDAVEISLU Å (¹SKËLABÅËI
3INFËNÅUHLJËMSVEIT ¥SLANDS
LEIKUR UNDIR MEISTARVERKUM
#HARLIES #HAPLIN 4HE +ID OG
)DLE #LASS 4ËNLEIKARNIR HEFJAST
KL  EN UM SPROTANN HELDUR
&RANK 3TROBEL

Ný kvennasápa Fríðu

Á fæðingardegi þjóðskáldsins Matthíasar Jochumssonar í dag verður þingað um
ævi hans og störf í Þjóðarbókhlöðunni en á morgun
verður haldið annað málþing fyrir norðan og kvöldvaka í Akureyrarkirkju.
Úlfar Bragason kemur að skipulagningu málþingsins í dag fyrir
hönd Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum sem stendur að henni ásamt Landsbókasafni
Íslands og JPV útgáfu. Hann segir
að í tilefni af útgáfu ævisögunnar
sé vert að staldra aðeins við og
skoða þennan merka mann og höfundarferil hans í víðu samhengi.
„Matthías var prestur og trúmaður mikill en hann var líka eitt
afkastamesta sálmaskáld þjóðarinnar. Gunnlaugur A. Jónsson prófessor mun fjalla um sálmakveðskap
hans og séra Gunnar Kristjánsson
um trúmanninn Matthías sem kirkjunnar menn voru nú ekki alltaf
ánægðir með.“ Auk þess mun
Sveinn Yngvi Egilsson dósent fjalla
um ljóðlist hans almennt.
Úlfar bendir á að Matthías hafi
verið ötull talsmaður frelsisins og
þar með talið kvenfrelsis. „Helga
kress mun fjalla um samband hans
við skáldkonur og hvernig hann
yrkir um konur. Matthías var líka
okkar helsti þýðandi á 19. öld og
þýddi skáldjöfra á borð við Ibsen

 %KKI MISSA AF

útgefandann Matthías. Um kvöldið verður síðan fjölbreytt dagskrá
í tali og tónum þar sem flutt verða
lög og sálmar, lesnar sögur Matthíasar og leikin brot úr leikverkum
hans en meðal þátttakenda á
kvöldvökunni eru Megas, Hilmar
Örn Agnarsson, Guðrún Ásmundsdóttir og Stúlknakór Akureyrarkirkju.
Málþingið hefst í Þjóðarbókhlöðunni kl. 11 í dag og stendur til
kl. 16. Nánari upplýsingar um dagskrána á Akureyri má finna á
heimasíðunni www.akureyri.is.
KHH

Hvað er þetta eiginlega? Sápa?
Konur tala saman og ekki, tómar
augngotur, pískur, hálfkveðnar
vísur, ein að tala ofan í aðra. Lesandi veit ekki oft hver er að tala,
hver er þessi „ég“? Aðkomustúlka
sem flyst inn á miðaldra konu,
Júlíu, hún sjálf eða systir hennar
Lena sem kemur óvænt heim frá
Ameríku og setur staðið samfélag
í fjölskyldu þar sem allt er þaggað
niður á hvolf?
Ný skáldsaga Fríðu Á. Sigurðardóttur er alla vega vendilega
fókuseruð á konur: mæður, systur,
frænkur, ömmur og formæður.
Karlmenn koma þar við sögu en
eru einsleitar og oftast neikvæðar
flatar myndir. Væri kyni snúið við
í sögu sem þessari og karlar gerðir að meginviðfangsefni en konur
stæðu fölar og fáskiptnar í bakgrunni heyrðist hljóð úr horni:hvílík karlremba! Þessi einsleitni á
sjónarhorni er galli á sögunni.
Annar er gamla klisjan um konuna
sem fór út, settist að og lagði sig
eftir frægð og frama, kemur
óvænt heim og spillir öllu en fær
makleg málagjöld; undarlega neikvæð og tíðförul mynd í skáldsögunni íslensku og leikritum raunar
líka.
Sögustíll Fríðu er skemmtilega
unnin, brotakennd setningaskipan,
athöfn falin í sagnorði, kubbóttur
stíll en hraður og beinir lesenda á
mörg mið í senn. Stíllinn skapar
óreiðutilfinningu, í rýminu eru
raddirnar bæði í heyranda hljóði
og hugsanir. Vitund lesandans er
þeytt til og frá: hver er að tala?
Hver er að hugsa?
Sagan er römmuð inn af aðkomustúlkunni sem segir frá komu
sinni í hús Júlíu en innan þess
ramma er frásögn af formóður
systranna, smælingja í sveitasamfélagi nítjándu aldar. það er veikasti hluti verksins, verður óþarflega
melódramatískur
og
gamaldags í hugsun. Þá er ýmislegt í hrapallegum örlögum fjölskyldunnar – á tímabili var ég að
láta mér detta í hug að gera ættartré til að átta mig á öllu þessu fólki
– æði ofsalegt, dauðdagar, slys,
misnotkun á víni og lyfjum, meðvirkni og kúgun. Allt þetta er þarna
– í hálfkveðnum og óskýrum
vísum.
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!THYGLISVERÈUR FR¹SAGNARSTÅLL B¾TIR UPP
KLISJUKENNDA EFNISÖ¾TTI +VENNASAGA
SEM VEKUR SPURNINGAR UM ¹BYRGÈ OG
SÎK

Þannig tekst módernískur frásagnarháttur og spennandi á við
gamaldags og klisjukennd viðhorf
höfundar sem stýrir söguefninu.
Verkið heppnast vel að einu leyti en
er að öðru leyti á brauðfótum. Þar
sem það ætlar sér að skoða kvennamegin, afl kvenna, samúð þeirra og
umhyggju, ábyrgð má segja, verða
mótsagnirnar hrópandi. Karlfyrirlitningin sem leynist í alvitrum
sögumanni, óþol gagnvart konum
sem brjótast út, rómanaklisjurnar
sem byggðar eru inn í frásögnina,
jafnvel síðbúið pólitískt sjónarhorn.
Og að ekki sé talað um persónu
Júlíu sem á að vera einhver kjarni í
þessu öllu saman.
Ný skáldsaga Fríðu veldur vonbrigðum en ætti samt að vera nauðsynlegur hlekkur þeim sem hafa
fylgst með og dáð framgang hennar síðustu áratugi.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

Kórmessa eftir Liszt
Á morgun verða lokatónleikar á
Tónlistardögum Dómkirkjukórsins. Þau bregða sér upp hæðina úr
Kvosinni og halda síðustu tónleika
hátíðarinnar sem nú er haldin í 25
sinn í næstu sókn. Hallgrímskirkja
er enda betur fallin fyrir stórviðburð sem þennana: Missa choralis¿ eftir Franz Liszt. Til að takast á
við þetta verk hefur kórinn bætt
við sig söngfólki og eru í þetta
skipti 80 söngvarar sem syngja
tónverkið og þá þarf gott pláss,
bæði fyrir flytjendur og gesti.
Messan er eitt af síðustum tónverkum tónskáldsins, samin í Vatíkaninu í Róm í síðrómatískum
stíl. Fimm einsöngvarar taka þátt
í flutningnum, þau Marta Guðrún
Halldórsdóttir, Guðrún Jóhanna
Ólafsdóttir, Gunnar Guðbjörns-

,/+!4«.,%)+!2 ¥ $«-+)2+*5..)
&RANZ ,ISZT UM LÅKT LEYTI OG HANN SAMDI
MESSUNA

son, Bergþór Pálsson og Davíð
Ólfasson. Lenka Mátéová leikur
orgel og stjórnandi er Marteinn H.
Friksson. Á tónleikunum mun
Dómkórinn einnig syngja mótettur eftir Palestrina og Bruckner.
Tónleikarnir hefjast kl. 17 á sunnudag og er miðasala við innganginn.

LAGERSALAN
Skór og föt
Hin heimsfræga lagersala
heldur áfram að
Vínlandsleið 2–4,
Grafarholti
Gríðarlegt úrval
af fatnaði og skóm.
(húsið við hliðina á Toppskónum).

Tilboð um helgina
Kaupir 2 skópör - færð 3. frítt
Kaupir 2 flíkur – færð 3. fría.
(greiðir fyrir dýrari)

Opnunartími:
Föstudag kl. 11-18
Laugardag frá 11–17
Sunnudag frá 13-17

Vínlandsleið 2–4 • Grafarholti
sími 660 1759

Ecco • Blend
Leðurstígvél
Barnaskór • Sandalar
Strigaskór
Tískuföt • Herraföt
Gallabuxur
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3ÓMI  

-IASALAN ER OPIN ALLA DAGA NEMA MÉNUDAGA KL   OG FRAM A SâNINGU SâNINGARDAGA
3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN

L¾KNIR FLYTUR FYRIRLESTUR UM ÎRNEFNI
HJ¹ .AFNFR¾ÈIFÁLAGINU Å STOFU
 Å ,ÎGBERGI (¹SKËLA ¥SLANDS
6IÈFANGSEFNI 6ALGARÈS ERU EINKUM
TENGD ÎRNEFNUM Å %YJAFIRÈI

F  &RIÈRIK 2AFNSSON BËK
MENNTAFR¾ÈINGUR HELDUR ERINDI ¹
VEGUM !KUREYRAR!KADEMÅUNNAR
UM FRANSKA LANDKÎNNUÈINN
*EAN "APTISTE #HARCOT Å GAMLA
(ÒSM¾ÈRASKËLANUM ¹ !KUREYRI

N N 500+/-52
F  (ALLDËR SGEIRSSON MYND
LISTARMAÈUR FREMUR GJÎRNING Å TENGSL
UM VIÈ SÕNINGUNA (RAUNT¹KN Å
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ALLRA SÍÐASTA SÝNING!

sunnudaginn 12. nóvember kl. 20.00

UR TËNLEIKA ¹SAMT HLJËMSVEIT
SINNI Å VERSLUNINNI ,IBORIUS
VIÈ -ÕRARGÎTU 3VEITINA SKIPA
¶ORGEIR 'UÈMUNDSSON "ORGAR
-AGNASON "JARNI 'RÅMSSON OG
-AGNÒS )NGIBERGSSON !ÈGANGUR
ER ËKEYPIS
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'UÈMUNDSDËTTIR 'UÈRÒN
(ELGA +RISTJ¹NSDËTTIR (ELGA
*ENSDËTTIR (ELGA 3IGURÈARDËTTIR
+RISTÅN4RYGGVADËTTIR ,AUFEY
*OHANSEN -AJA 3ISKA -ARGRÁT
"RYNJËLFSDËTTIR SÕNA VERK SÅN ¹

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

Höll ævintýranna
Laugardaginn 11. nóv. kl 14.00 örfá sæti laus
Föstudaginn 17. nóv. uppselt
Sunnudaginn 26. nóv kl. 11.00 laus sæti

Smiður jólasveinanna
Sunnudaginn 26. nóv. kl. 14.00
Miðvikudaginn 29. nóv. kl. 10.00 uppselt
Föstudaginn 1. des. kl. 10.00 og 14.00 uppselt
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0ORTUS HRËSAÈ Å &ENEYJUM
Íslenski sýningarskálinn á
Feneyja-tvíæringnum um
byggingarlist og borgarskipulag hlaut á miðvikudag sérstaka viðurkenningu
dómnefndar þegar Gullna
ljónið var afhent við hátíðlega athöfn.
Athöfnin fór fram í Teatro
Malibran leikhúsinu í Feneyjum
en í dómnefnd voru Richard
Sennett, Amyn Aga Khan, Anthony Gormley og Zaha Hadid. Verðlaunum til sýningarskála var skipt
í þrjá flokka, sýningarskála borga,
sýningarskála þjóða og sýningarskála ákveðinna þróunarverkefna
í borgarskipulagi. Að þessu sinni
hlaut Bogotá í Kolumbíu Gullna
ljónið fyrir sýningarskála borga,
danski sýningarskálinn hlaut
Gullna ljónið fyrir sýningarskála
þjóða og Javier Sanchez/Higuera+Sanches fyrir þróunarverkefnið „Brazil 44“ í Mexíkóborg
fyrir sýningarskála ákveðinna
þróunarverkefna. Að auki hlutu
þrír sýningarskálar sérstakar viðurkenningar, þar á meðal íslenski
sýningarskálinn.
Íslenski sýningarskálinn hlaut
viðurkenningu fyrir „framúrskarandi framsetningu og samspil
listamanns og arkitektastofu,
Ólafs Elíassonar og Teiknistofu
Hennings Larsen“. Hinir voru japanski sýningarskálinn og sýningarskáli Makedóníu.
Ísland tók í fyrsta sinn þátt í
Feneyja-tvíæringnum um byggingarlist og borgarskipulag í ár. Opnaði Dorrit Moussaieff forsetafrú
íslenska skálann fyrir hönd
menntamálaráðherra og borgarstjórans í Reykjavík og verður
hann opinn til loka næstu viku
þegar tvíæringnum lýkur. Á Fen-
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eyjatvíæringnum í ár eru 145 sýningarskálar, þar af 48 sýningarskálar þjóða. Geta íslensku
þátttakendurnir því verið sáttir við
sinn hlut. Í sýningarskálanum er
tónlistar- og ráðstefnuhúsið við
Austurhöfn í Reykjavík kynnt
ásamt tilheyrandi skipulagi og uppbyggingu í miðborginni, sem er í
samræmi við yfirskrift tvíæringsins í ár, „Borgir, byggingalist og
samfélag“. Hönnun hússins, sem
unnin er af arkitektastofunni
Hennings Larsen Tegnestue í samstarfi við Batteríið og listamanninun Ólaf Elíasson, er í brennidepli –
en einnig er lögð áhersla á að kynna
Reykjavík sem menningar- og ráðstefnuborg og Ísland sem vænlegan kost þeirra sem skipuleggja ráðstefnur og ferðir.
Feneyjatvíæringurinn er einhver mikilvægasti vettvangurinn
í heimi til kynningar á byggingalist en hann sækja að jafnaði meira

en 100.000 manns hverju sinni,
arkitektar, arkitektanemar, listamenn, blaðamenn og áhugamenn
um hið byggða umhverfi.
Kynning á tónlistar- og ráðstefnuhúsinu erlendis hófst sl. vor
með samvinnuverkefni Höfuðborgarstofu og Ferðamálastofu og
þátttaka Íslands í Feneyja-tvíæringnum felur í sér afar mikilvægt
tækifæri til að vekja alþjóðlega
athygli á þessu metnaðarfulla
verkefni. Það var eignarhaldsfélagið Portus hf., sem ríkið og
Reykjavíkurborg hafa gert samning við um að byggja og reka tónlistar- og ráðstefnuhúsið, sem annaðist undirbúninginn í samráði við
Austurhöfn TR, menntamálaráðuneytið og Reykjavíkurborg og
skiptist kostnaðurinn við verkefnið á milli þeirra. Sýningarstjóri var
Þórhallur Vilhjálmsson markaðsstjóri Eignarhaldsfélagsins Portus.
PBB

Minningartónleikar
Minningartónleikar um Einar
Kristján Einarsson gítarleikara
verða haldnir í Neskirkju á morgun. Einar hefði þá orðið fimmtugur en hann lést á vormánuðum
árið 2002 eftir erfið veikindi.
Einar Kristján lék á ótal einleikstónleikum hérlendis sem
erlendis auk þess að leika með
Caput-hópnum. Hann kom fram
sem
einleikari með
kammersveit Akureyrar,
Kammersveit Reykjavíkur og Sinfóníuhljómsveit
Íslands og
gaf út sóló- %).!2 + %).!233/.
disk
árið '¥4!2,%)+!2)
1998 sem tilnefndur var til Íslensku tónlistarverðlaunanna. Þá var hann einnig
hljómsveitarstjóri hinna vinsælu
Rússíbana og hljóðritaði með þeim
fjórar plötur.
Í tilefni afmælisins gefa
aðstandendur Einars Kristjáns
út geisladiskinn Finisterre með
hljóðfæraleik hans sem hljóðritaður var skömmu áður en hann
greindist með sjúkdóminn sem
dró hann síðar til dauða. Á diskinum leikur hann verk eftir Heitor Villa-Lobos, Hafliða Hallgrímsson og Yuquijiro Yocoh.
Sjö gítarleikarar leika á tónleikunum sem hefjast kl. 15 á
morgun en þeir Arnaldur Arnarson, Guðmundur Pétursson,
Hannes Guðrúnarson, Jón Guðmunsson, Kristinn Árnason, Páll
Eyjólfsson og Símon Ívarsson
voru vinir Einars Kristjáns og
tengdust honum sem samstarfsmenn, samkennarar eða nemendur.
KHH
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NOKKUR S¾TI LAUS
NOKKUR S¾TI LAUS
.¾STSÅÈASTA SÕNING

m3TËRKOSTLEG SÕNING Å STËRBROTNU UMHVERÙn

"IRGIR 0¹LL (JARTARSON FRAMKV¾MDASTJËRI
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,AUGARDAGINN 
KLUKKAN 
OPNAR GL¾SILEG VERSLUN
3UÈURLANDSBRAUT 
"L¹U HÒSUNUM VIÈ &¹KAFEN

'L¾SILEGIR
SAMKV¾MISKJËLAR
DRAGTIR OG FYLGIHLUTIR

/PIÈ M¹N FÎS   OG LAU  
SÅMI  
(JARTANLEGA VELKOMIN
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Veikust fyrir kjólum og girnilegum hettupeysum
3P¹IR ÖÒ MIKIÈ Å TÅSKUNA *¹ J¹ "ARA H¾FILEGA
MIKIÈ HELD ÁG
(VERNIG MYNDIRÈU LÕSA STÅLNUM ÖÅNUM
2EYNI ALLTAF AÈ VERA Å EINSTAKLEGA Ö¾GILEGUM
FÎTUM

 -¾LUM MEÈ

5PP¹HALDSHÎNNUÈIR EÈA FATAMERKI 6IVIENNE
7ESTWOOD !NN $EMUELEMEESTER OG 7OOD WOOD

 4ÎSKUM Å ST¾RRI KANTINUM 6IÈ KONUR
ÖEKKJUM KOSTINA VIÈ AÈ VERA MEÈ STËRA
TÎSKU EN FALLEG TASKA ER EINNIG HINN
BESTI FYLGIHLUTUR OG ÖENNAN VETURINN ERU
STËRAR TÎSKUR M¹LIÈ

&LOTTUSTU LITIRNIR .OTA MEST SVART EN RAUÈUR
ER UPP¹HALDS LITURINN MINN OG NOTA HANN VIÈ
HVERT T¾KIF¾RI SEM GEFST

UTLIT FRETTABLADIDIS

(VERJU ERTU VEIKUST FYRIR 3KARTI OG KJËLUM
+JËLAR ERU OFT MJÎG Ö¾GILEGIR ALLA VEGA ÖEIR
SEM ÁG VEL MÁR 3VO ER AUÈVELDLEGA H¾GT AÈ
KL¾ÈA B¾ÈI FÅNT OG ËFÅNT
(VAÈA FLÅK KEYPTIR ÖÒ ÖÁR SÅÈAST 3VARTA
LAKKH¾LASKË

(VAÈ FINNST ÖÁR FLOTTAST Å TÅSKUNNI NÒNA
(VAÈ STR¹KAR ERU FARNIR AÈ KL¾ÈA SIG Å ÖRÎNGT
KOMINN TÅMI TIL AÈ ÖEIR SÕNI LÅNUR EINS OG VIÈ
STELPURNAR
(VAÈ ¾TLARÈU AÈ KAUPA ÖÁR FYRIR VETURINN
,ANGAR Å HLÕJA STËRA OG FALLEGA SL¹ «MISSANDI
VIÈ N¹NAST ÎLL T¾KIF¾RI
5PP¹HALDSVERSLUN %R ROSALEGA SKOTIN Å
4RILOGIU ,IBORIUS OG +RON +RON EN VERSLA ANN
ARS MIKIÈ Å 3PÒÒTNIK 'YLLTA KETTINUM OG :ÎRU
(VAÈ EYÈIR ÖÒ MIKLUM PENINGUM Å FÎT ¹
M¹NUÈI -JÎG MISJAFNT EFTIR ¹RSTÅÈARSKAPI
(VAÈA FLÅKUR G¾TIR ÖÒ EKKI VERIÈ ¹N 3TËRRAR
OG GIRNILEGRAR HETTUPEYSU
5PP¹HALDSFLÅK +JËLL SEM ÁG KEYPTI Å 3PÒÒTNIK
FYRIR LÎNGU SÅÈAN (ANN ER SVO MIKILL POSTULÅNS

KJËLL AÈ ÖAÈ ER VARLA H¾GT AÈ
NOTA HANN EN GLEÈUR SVO
SANNARLEGA AUGAÈ
(VERT MYNDIR ÖÒ FARA Å
VERSLUNARFERÈ %ITTHVERT
ÖAR SEM EKKI ER OF KALT
HVER NENNIR AÈ M¹TA
MEÈ G¾SAHÒÈ
,JËTASTA FLÅK SEM
ÖÒ HEFUR KEYPT ÖÁR
'ADDASKËR (ÁLT ÁG
V¾RI ÕKT SVÎL AÈ VERA
EKKI Å "UFFALË EINS OG
ALLIR HINIR EN HEFÈI
BETUR ¹TT AÈ FYLGJA BARA
STRAUMNUM OG VERA Å
ÖEIM

-«¨52 6)+5..!2
LFRÒN FER YFIR M¹LIN

Sokkar í aðalhlutverki
Ég brá landi undir fót um helgina og fór til Noregs sem er eina landið
sem ég hafði ekki komið til í Skandinavíu. Nú var hins vegar komin
tími á að skoða þetta land af alvöru og eyddi ég flestum dögunum í
höfuðborginni skoðandi mannlífið og jú auðvitað tískuna. Það er
ekkert skemmtilegra en að vera í stórborg, sitja á kaffihúsi og virða
mannlífið fyrir sér út um gluggan.
Hver einasta borg er með sinn eigin fatastíl eða alla vega einhverja
eina tískubólu sem setur svip á kvenkyns íbúa borgarinnar. Til dæmis
í Kaupmannahöfn, fyrir ekki svo löngu síðan, voru allar dönsku
stúlkurnar með Louis Vuitton tösku, hvort sem þær væru ekta eða
ekki. Þegar ég bjó þar á bæ í nokkra mánuði stóð þessi tískubóla sem
hæst og ég var meira að segja farin að spá alvarlega í að fjárfesta í
einni slíkri, þó að mér finnist þessar töskur ekkert sérstaklega
fallegar. Svona hafa tískubólur mikið vald á okkur tískuspekúlöntum,
stundum verður maður bara að fylgja straumunum.
Í Osló var trendið hins vegar augljósara en á öðrum stöðum sem ég
hef komið. Þarna var eitt trend sem allar stúlkur voru búnar að
tileinka sér. Það var að vera með sokkana yfir buxurnar. Ekki skipti
miklu máli hvernig sokkarnir voru eða hvort þeir voru yfir höfuð nógu
fallegir til að flagga. Hver einasta stúlkukind var í stórum íþróttaskóm, gallabuxum og tróð skálmunum ofaní, eins og þær ættu lífið að
leysa.
Þetta fannst mér mjög merkilegt og er ég ekki að ýkja þegar ég
segi að önnur hver stúlka í Osló var með skálmar girtar ofan í
sokkana. Ég fór að reyna að muna hvort þetta hefði kannski verið í
einhverju tískuritinu eða hvort Kate Moss hefði kannski látið sjá sig
svona klædda einhvern tímann enda er það uppspretta tískubólanna.
En nei það er ekki svo gott, skálmar ofan í sokkum eru ekki á lista yfir
tískubólur vetrarins hjá mér.
Það væri gaman að finna uppsprettu þessara sérkennilega trends
sem tröllríður Noregi en það var ekki að heilla mig og mun ég ekki
sama hvað dynur á sjást arka um borgina með skálmarnar á buxunum
mínum. Því get ég lofað!

Halli
Palli*
Laddi

(%2-!..!34¥,

4VÅHNEPPT OG GR¹ MEÈ
KJËLASNIÈI BEINT FR¹
TÅSKUPÎLLUNUM
'5, /' &¥. ¶ESSI

HRESSIR SVO SANNARLEGA
UPP ¹ SKAMMDEGIÈ
&R¹ 4OPSHOP
-5.342!¨
36!24(6¥44 ¶ESSI ER ÖYKK OG HLÕ FR¹ 6ILA Å

3M¹RALIND

3VÎRT K¹PA MEÈ
SAMLITU MUNSTRI
FR¹ #OAST

Klæðilegar kápur

b'25.'%m ,JËSGR¹
K¹PA FR¹ #OAST SEM
ER Å ANDA TÅUNDA
¹RATUGARINS

Nú er vetrarharkan farin að
segja til sín af alvöru og tími
til kominn að fara og fjárfesta
í góðri yfirhöfn. En sama
hversu mikið maður leitar
þá er ávallt erfitt að finna
hina fullkomnu yfirhöfn.
Þær verða að vera hlýjar,
þægilegar og auðvitað
samkvæmt
vetrartískunni. Kápur eru algjörlega í tísku
núna og búðirnar fullar af kápum í
hinum ýmsu stærðum og gerðum.
Þennan veturinn eru það tvær
gerðir sem eru í tísku, kvenlegar

kápur með belti í mittið eða hinar svokölluðu blöðrukápur sem er hálfsniðlausar í laginu. Báðar þjóna sama tilgangi en eru mjög ólíkar. Kvenlegu
kápurnar eru í fínni kantinum og
henta vel fyrir öll boðin sem eru í
uppsiglingu á meðan blöðrukápurnar,
eins og ég kýs að kalla þær, passa vel
við niðurmjóar gallabuxur og til
hversdagslegri afnota.
Það þurfa allar konur að eiga góða
kápu þannig að ekki er seinna vænna
en að tryggja sér eina góða áður en
jólin fara að setja sinn svip á verslanirnar.
ALFRUN FRETTABLADIDIS

ÍSLENSKA / SIA.IS / NAT 33639 11/06

*fyrir okkur hin

2!5¨ ¶ESSI ER FALLEG MEÈ MIKILLI

VÅDD FR¹ 6ILA Å 3M¹RALIND
6¥¨ +¹PA Å HINU SÅGILDA SVARTHVÅTA
MUNSTRI MEÈ VÅÈU OG Ö¾GILEGU SNIÈI
FR¹ 4OPSHOP

$®++",44 ¶ESSI K¹PA ER
MEÈ BLÎÈRUSNIÈI OG SLAUFU Å
H¹LSINUM FR¹ 4OPSHOP
&2¡44!",!¨)¨34%&!.
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Samkvæmisljón og
erfingi tískukrúnunnar
Nú er nýtt andlit komið upp á yfirborðið í tískuheiminum, í það
minnsta í Bretlandi. Þetta er hin
unga Camilla Al Fayed, dóttir
Mohammeds Al Fayed, sem er eigandi Harrods-tískuveldisins í
Bretlandi og viðskiptajöfur mikill.
Camilla á því auðvelt með að nálgast það nýjasta í tískunni hverju
sinni og hefur vakið athygli fyrir
að klæðast ávallt fötum frá dýrum
hönnunarmerkjum.
Camilla hefur lengst af fallið
0!24µ,*«. (¹IR H¾LAR ERU AÈALSMERKI
#AMILLU OG FER HÒN SJALDAN ÒR ÖEIRRI
TEGUND AF SKËM

íískugga bróður síns, Dodis Al
Fayed, sem lést með Díönu prinsessu í bílslysi eins og kunnugt er.
En nú er Camilla að fikra sig hægt
upp frægðarstigann og það er
varla haldið samkvæmi í Lundúnaborg og víðar án þess að stúlkan sé mætt klædd samkvæmt nýjustu tísku. Það kemur kannski
fáum á óvart að besta vinkona
Camillu er hin fræga Paris Hilton
en stöllurnar eiga það sameiginlegt að vera frægar fyrir að vera
erfingjar auðæfa.
Stíll Camillu er mjög kvenlegur og nýtur hún þess að sýna
kvenlegan vöxt sinn.
¹P

',!-²2
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-%¨ 0!""! #AMILLA SÁST HÁR MEÈ FÎÈUR SÅNUM -OHAMMED

!L &AYED EN FEÈGININ ERU DUGLEG AÈ FARA SAMAN ¹ TÅSKUSÕNING
AR OG SITJA Ö¹ ¹VALLT ¹ FREMSTA BEKK

NINE WEST
(%,%.! 25").34%). /PNAÈI SÅNA FYRSTU
SNYRTISTOFU ¹RIÈ  OG FYRIRT¾KIÈ
HEFUR SÅÈAN Ö¹ VERIÈ FRUMKVÎÈULL ¹ SVIÈI
SNYRTIVARA
-9.$'%449)-!'%3

Lifðu stórkostlega
Bandaríska
leikkonan
Demi
Moore er nýjasta andlit snyrtivörumerkisins Helenu Rubenstein. Hún mun sýna nýjustu línu
merkisins í húð- og förðunarlínu
ársins 2007. Samkvæmt talsmönnum Helenu Rubenstein
hentar Moore merkinu vel þar
sem hún er frjálsleg kona og
hegðun hennar endurspeglar
heimspeki Rubenstein sem er
„Lifðu glæsilega“. Helena Rubinstein vildi að frami
fyrirtækisins
myndi haldast í
300 ár en líf hennar snerist um fegurð allt frá því hún
opnaði sína fyrstu
snyrtistofu á fyrri
hluta
síðustu
aldar.
$%-) -//2%
„Ég er mjög
ánægð með þennan einstaka heiður og ætla mér að endurvekja
glæsileikann og fágunina sem
hefur fylgt þessu merki alla tíð.
Ég vil hjálpa til við að láta draum
Helenu Rubinstein verða að veruleika um að halda fyrirtækinu í
gangi næstu 300 árin. Þetta er
það sem ég legg af mörkum,“
segir Moore en hún er talin vera
ein af áhrifamestu konum í Hollywood og ber aldur sinn einstaklega vel, en leikkonan er 43 ára.
Helena Rubinstein, stofnandi
snyrtivörumerkisins, setti fyrirtækið á laggirnar árið 1902 og
þetta er því 104. árið sem það
framleiðir snyrtivörur. Hún var
ein af þeim fyrstu sem kynnti
konur fyrir lúxusnum sem fylgir
því að eiga alvöru snyrtivörur
sem fara vel með húðina.
¹P

Allt um allt
sem skiptir
máli í Reykjavík

(ÁR SÁST
#AMILLA Å
STUTTUM
SK¹SKORNUM
SILFURLITUÈUM
KJËL
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Menntskælingar styðja unglinga í Mósambík
„Við erum búin að vera á fullu að
flokka föt síðustu þrjár vikurnar,“
segir Silja Guðbjörg Hafliðadóttir,
nemandi á síðasta ári í Menntaskólanum í Kópavogi og ein af 15
krökkum sem taka þátt í valáfanga sem ber heitið Sjálfboðavinna 102 á vegum Rauða kross
Íslands. Lokaverkefni áfangans er fatamarkaður þar
sem allur ágóðinn rennur í sjóð fyrir munaðarlausa unglinga í
Mósambík.
„Þetta
hefur
verið mjög skemmtilegur áfangi og ég er
mjög ánægð með valið,“
segir Silja en einnig eru
krakkarnir í áfanganum

búnir að vera með ungum innflytjendum einu sinni í viku til að auka
íslenskan orðaforða þeirra, unnið
með öldruðum, langveikum börnum og Eldhugum sem er
unglingastarf
Kópavogsdeildar.
„Mér fannst mjög áhugavert að vera með útlensku
krökkunum og maður er
búin að læra mjög mikið
á því. Ég ætla að halda
áfram að fara til þeirra
eftir að áfanganum er
3),*! '5¨"*®2' (!&,)¨!
$«44)2 %INN AF NEMENDUM

Å 3J¹LFBOÈA¹FANGANUM OG ¹
SÅÈASTA ¹RI Å -ENNTASKËLAN
UM Å +ËPAVOGI

lokið,“ segir Silja. Þetta er í annað
sinn sem boðið er upp á áfanga
sem þennan í skólanum og hefur
hann notið vinsælda meðal nemenda.
Fatamarkaður menntaskælinganna er í dag klukkan 11 í Sjálfboðamiðstöð
Kópavogsdeildar
Rauða krossins sem er til húsa í
Hamraborg 11. Verð er mjög hagstætt; 300 krónur og 500 krónur.
„Það geta allir komið og gert góð
kaup til styrktar góðu málefni. Við
erum með geysilegt úrval af fatnað fyrir alla fjölskylduna. Einnig
er mikið af töskum og skóm, svo
ekki sé minnst af yfirhafnir. Það
leynast ýmsir fjársóðir inni á
milli,“ segir Silja og hvetur sem
flesta til að mæta.
¹P

5.',).'!2 3!&.! !LLUR ¹GËÈINN AF
FATAMARKAÈINUM RENNUR TIL STYRKTAR MUN
AÈARLAUSUM UNGLINGUM Å -ËSAMBÅK

(*«.!+/2.). +ID 2OCK VEITIR EIGINKONU

SINNI 0AMELU !NDERSON EFLAUST MIKINN
STUÈNING ÖESSA DAGANA EN HÒN MISSTI
FËSTUR FYRIR STUTTU

Pamela
missti fóstur
Pamela Andersson lenti í því leiðinlega atviki fyrir stuttu að missa
fóstur þegar hún var við tökur á
nýjustu mynd sinni „Blond on
Blonder“ í Kanada. Pamela var
víst ekki langt gengin og þurfti
ekki að fara upp á spítala. Talsmaður stjörnunnar hefur staðfest
þessar frengir en segir að Pamela
muni reyna aftur að eignast barn.
Fyrirsætan lýsti því yfir að hana
langaði að eignast barn með
nýbökuðum eiginmanni sínum Kid
Rock en Pamela á fyrir tvo syni
með fyrrverandi manni sínum
Tommy Lee.

$%.)3% 2)#(!2$3 %R GREINILEGA MJÎG

Å NÎP VIÈ PAPPARASSA EN HÒN KASTAÈI
TÎLVUNUM ÖEIRRA Å GÎTUNA ÖEGAR NOKKRIR
LJËSMYNDARAR VORU AÈ MYNDA HANA Å
+ANADA

Tölvukastari
Leikkonan Denise Richards fékk
æðiskast þegar hún sá papparassa
fyrir utan hótelið sitt smella af sér
myndum. Richards rauk að ljósmyndurunum og kastaði tölvunum
þeirra í götuna en ekki var gamanið búið því tölvurnar lentu á tveimur konum á níræðisaldri sem hlutu
áverka og þurftu að leita aðhlynningar á spítala.
Richards sá að sér þegar hún sá
hvað hafði komið fyrir konurnar
og bauð báðum til sín þar sem hún
baðst afsökunar á framferði sínu.
Konurnar tóku leikkonuna í sátt
og ætla sér ekki að kæra.
Atvikið átti sér stað í Kanada
þar sem Richards er við tökur á
nýrri kvikmyndinni Blond on
Blonder. Ekki er vitað hvort ljósmyndararnir munu kæra leikkonuna en kvikmyndafyrirtækið
hefur þegar borgað fyrir skaðann
á tölvunum.
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Biblía tískunnar 90 ára
Tímaritið heimsþekkta, Vogue,
fagnar 90 ára afmæli sínu á þessu
ári. Tímaritið er eitt best þekkta
tískurit heimsins og hefur mikil
áhrif á tískuheiminn.
Vogue var stofnað í Bandaríkjunum og eru
höfuðstöðvar ritsins þar. Það er þó gefið út
í mun fleiri löndum í dálítið öðru vísu
útgáfum. Það var ekki fyrr en fyrir tíu
árum sem fleiri blöð fóru að bætast í hópinn og veita Vogue einhverja samkeppni.

!LLTAF KONA ¹ RITSTJËRASTËLI
Þótt að bandaríska og breska Vogue séu
líklega mest seldu útgáfurnar í heiminum,
þá eru franska og ítalska útgáfan af Vogue
þau blöð sem hafa mestu áhrifin á tískuheiminn og eru ávallt einu skrefi á undan.
Vogue getur státað sig af því að konur
hafa ritstýrt tímaritinu frá upphafi og allar
þessar konur hafa unnið við góðan orðstír.
Anna Wintour er ritstjóri bandaríska Vogue
í dag og hefur gegnt því starfi frá árinu
1988. Carine Roitfeild er ritsjóri franska
Vogue og eru þær báðar mjög áhrifamiklar
konur
í
tískuheiminum.
Það er mikil
tenging á milli
tímaritsins
og
fyrirsætna. Það
að komast á forsíðuna á Vogue er
einn stærsti heiðurinn fyrir fyrirsætur og svoleiðis
hefur það verið
síðan
blaðið
hófst.

"*®2+ (EFUR
VERIÈ MINNST ¹
NOKKRUM SINNUM Å
6OGUE B¾ÈI VEGNA
GËÈS OG SL¾MS
FATASTÅLS AÈ MATI
BLAÈSINS

!ÈD¹ANDI NÒMER 
Við
Íslendingar
eigum einn mesta
aðdáanda Vogue en
það er hinn þekkti
snyrtir Heiðar Jónsson. Heiðar segist
aðeins hafa verið lítill polli í sveit þegar
hann fékk sitt fyrsta
eintak af bandaríska
Vogue frá frænku
sinni, Ragnheiði Þorgrímsdóttur
flugfreyju. „Ég man að
allir hinir strákanir
voru mest hrifnir af
bílum og tækjum frá
Ameríku en ég vildi
bara fá Vogue,“ #!2).% 2/)4&%,$ 2ITSTJËRI
segir Heiðar og FRANSKA 6OGUE OG ER MJÎG
hlær. Hann hefur ¹HRIFAMIKIL INNAN TÅSKU
alltaf getað státað HEIMSINS
sig af því að eiga
stærsta
Vogue-safn
landsins en Heiðar byrjaði að safna blaðinu árið 1969. „Þetta var náttúrlega rosalega starfstengt enda þurfti ég að fylgjast
vel með nýjustu straumum og stefnum í
tískunni og snyrtivörum. Vogue er besta
blaðið fyrir það.“ Heiðar þurfti að gefa
safnið frá sér þegar hann flutti til útlanda
en þá voru blöðin orðin 320 talsins. „Það
var erfitt að þurfa að gefa þetta allt frá sér
og ég leitaði lengi að einhverjum sem
mundi hafa einhver not fyrir það en áhuginn var ekki mikill þá.“
Heiðar segist muna eftir nokkrum
íslenskum konum sem hafa birst í Vogue,
meðal annars fyrirsæturnar og fegurðardrottningarnar Maríu Guðmundsdóttur,
Guðrúnu Björnsdóttur og Telmu Ingvarsdóttur. „Þetta voru allt mjög frægar fyrirsætur og svo er ég ekki frá því að frú Vigdís Finnbogadóttir hafi einhvern tíma birst
í Vogue. Hún vakti svo mikla athygli fyrir
fágun og glæsileika.“
Í tilefni af afmælinu gefur Vogue út sérstaka afmælisútgáfu í desembertölublaði
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3VONA LÕTUR FORSÅÈA AFM¾LIS
BLAÈSINS ÒT "LAÈ SEM ER STÒTFULLT
AF TÅSKUFRÁTTUM OG GËÈUM R¹ÈUM
¹SAMT ÖVÅ AÈ ÖEIR STIKLA ¹ STËRU
VARÈANDI TÅSKUNA GENGUM TÅÈINA

!..! 7).4/52 2ITSTÕRIR

BANDARÅSKA 6OGUE MEÈ
HARÈRI HENDI

blaðsins, þar sem allar forsíðurnar eru á
forsíðunni. Þetta er blað sem enginn aðdáandi tískuritsins getur látið framhjá sér
fara og ætti vera fáanlegt hér á landi innan
skamms.
ALFRUN FRETTABLADIDIS

!¨$!.$) .²-%2 %)44 (EIÈAR *ËNSSON HEFUR VERIÈ
MIKILL AÈD¹ANDI BLAÈSINS SÅÈAN HANN VAR LÅTILL STR¹KUR
OG ST¹TAÈI EINU SINNI AF ST¾RSTA 6OGUE SAFNI LANDSINS

-!2¥! '5¨-5.$3$«44)2 6AR VALIN UNGFRÒ ÅSLAND
¹RIÈ  OG GERÈI ÖAÈ SVO GOTT SEM FYRIRS¾TA
(EIÈAR *ËNSSON SNYRTIR TELUR HANA HAFA KOMIÈ
NOKKRUM SINNUM FRAM Å FRANSKA 6OGUE

60 þúsund gestir

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

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

EMPIRE

LI
U OG ENSKU TA
MEÐ ÍSLENSK

FORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER HAFIN Á MIDI.IS
ATH: EINNIG ER HÆGT AÐ VERSLA MIÐA Í FORSÖLU Í KVIKMYNDAHÚSUNUM

SÍMI 564 0000
SKÓGARSTRÍÐ
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN
SÝND Í LÚXUS
FEARLESS
DEVIL WEARS PRADA
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL. TAL
GRETTIR 2 ÍSL. TAL

kl. 12, 2, 4 og 6
kl. 12, 2, 4, 6, 8 og 10
kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 8
kl. 12 og 2 B.I. 7 ÁRA
kl. 12

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
OPEN SEASON ENSKT TAL
MÝRIN
FEARLESS
DEVIL WEARS PRADA
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL. TAL

450 kr. í bíó!

kl. 3 og 6
kl. 3, 6, 8, og 10
kl. 4, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.20
kl. 3 og 6 B.I. 7 ÁRA

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
BORAT
MÝRIN

kl. 2, 4 og 6
kl. 2, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA

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

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Vill tvo milljarða
Kevin Federline hefur farið fram
á að söngkonan Britney Spears
greiði sér rúma tvo milljarða
króna vegna skilnaðar þeirra
hjóna. Einnig vill hann fá fullt forræði yfir sonum þeirra tveimur.
Þetta kemur fram í skilnaðarskjölunum sem hann hefur lagt fram.
Samkvæmt hjúskaparsáttmála
sem Federline skrifaði undir
þegar hann kvæntist Britney átti
hann að fá í sinn hlut tæpar 260
milljónir króna ef þau myndu
skilja. Það virðist samt
ekki duga honum og krefst
hann hærri summu í vasann. „Hann vill berjast af
fullum krafti við Britney
vegna þess að hann óttast
að hún fari í burtu með
börnin,“ sagði vinur K-Fed,
eins og hann er kallaður. Fer rapparinn
einnig fram á að
Britney borgi
allan lagakostnað hans og meðlag hans til fyrrum
kærustu
sinnar.
K-Fed á jafnframt helminginn í eign þeirra
hjóna í Santa
Barbara í Kaliforníu sem er

metin á um 900 milljónir króna.
Hefur Britney þegar sett hana á
sölu. Samkvæmt hjúskaparsáttmálanum hefur K-Fed samt ekki
rétt á krónu af þeim milljónum
sem Britney fær fyrir tónlist sína.
Fær Britney að auki að taka til
baka Ferrari-mótorhjólið sem hún
gaf manni sínum en það er metið á
tíu milljónir króna.
Þess má geta að fyrrverandi
kærasta K-Fed og barnsmóðir,
Shar Jackson, hefur komið
honum til varnar þrátt fyrir
að hann hafi yfirgefið hana
er hún var ófrísk af öðru
barni þeirra. „Hann er
yndislegur náungi. Hann
hefur gert nokkur mistök en
munurinn á honum og öðrum
er sá að allur heimurinn
bendir ekki á
aðra
þegar
þeir gera mistök.“
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+EVIN &EDERLINE
VILL F¹ TVO MILLJ
ARÈA KRËNA VIÈ
SKILNAÈINN

SPARBÍÓ 450 krkr

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
á laugardögum og sunnudögum

styðst við raunverulega atburði
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www.haskolabio.is
BESTA MYND MARTINS
SCORSES TIL ÞESSA

EEEEE

V.J.V. TOPP5.IS

TEMPIRE

Sex vinir leggja í
afdrifaríka siglingu
sem á eftir að draga dilk á eftir sér.

Varðveitt líf mitt
fyrir ógnum óvinarins

EEEE
EEEEE

Frá framleiðanda
„The Patriot” og
„Independence Day”

T.V. KVIKMYNDIR.IS

V.J.V. TOPP5.IS

Frá framleiðanda „The Patriot” og „Independence Day”

Undirbúðu þig undir magnþrungna spennu.

Inniheldur magnaðar átakasenur í háloftunum
sem og frábærar tæknibrellur.

sem byggð er á raunverulegum atburðum.

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

20% AFSLÁTTUR FYFIR VIÐSKIPTAVINI Í GULLVILD OG
PLATINÍUM GLITNIS MEÐ GREIÐSLUKORTI FRÁ GLITNI

Inniheldur magnaðar átakasenur í háloftunum sem og frábærar tæknibrellur.

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

BÖRN
KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

EEEE

EEE

TEMPIRE
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- V.J.V - TOPP 5.IS

Jackass number two
ÁLFABAKKI sýnd í sal 1 og VIP

Sýningartímar

KEFLAVÍK
17. NÓV kl. 7 - 10
18. NÓV kl. 5 - 8 - 11
19. NÓV kl. 4 - 7 - 10

17. NÓV kl. 3 - 6 - 9 - 12
18. NÓV kl. 3 - 6 - 9 - 12
19. NÓV kl. 1:30 - 4:30 - 7:30 - 10:30

/ ÁLFABAKKA
FLY BOYS
FLY BOYS VIP
ADRIFT
THE DEPARTED
THE DEPARTED VIP
THE LAST KISS

kl. 5 - 8 - 10:50
kl. 2 - 8 - 10:50
kl. 5:45 - 8 - 10:10
kl. 8 - 10:10 - 10:50
kl. 5
kl. 3:30 - 5:45 - 8 - 10:30

8

EEEE

B.i. 12
B.i.12
B.i. 16
B.i.12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal
BARNYARD M/- Ensku tal
JACKASS NUMBER TWO
ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal
BÍLAR M/- Ísl tal
OVER THE HEDGE M/- Ísl tal
MAURAHRELLIRINN M/- Ísl tal

Forsala
haﬁn

MÝRIN
FLY BOYS
THE DEPARTED
THE LAST KISS

THE QUEEN
kl. 3-5 - 7 - 9 - 10:15 B.i. 12
BÖRN
kl. 3 - 6 - 9
B.i.12
THE GUARDIAN
kl. 9
B.i. 16
kl. 3 - 5:30 - 8
B.i.12
HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI
kl. 1:45 - 4 - 6
kl. 6
kl. 4 - 8
kl. 1:45 - 3:50
kl. 2
kl. 1:45
kl. 1:45

Leyfð
Leyfð
B.i. 12
Leyfð
Leyfð
Leyfð

ADRIFT
BORAT
THE DEPARTED
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal
MATERIAL GIRLS
THE THIEF LORD

kl. 5:50 - 8 - 10:10
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 8 - 10:45
kl. 2 - 4
kl. 2 - 4 - 6
kl. 2

B.i.12
B.i. 12
B.i. 16
Leyfð
Leyfð
Leyfð

kl. 5:50
kl. 3 - 8
kl. 10:30

B.i. 12
B.i.12
B.i. 12

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
SKÓGARSTRÍÐ M/- Ísl tal kl. 2 - 4 - 6
BORAT
kl. 8 - 10
BÖRN
kl. 8
THE DEPARTED
kl. 10
MATERIAL GIRLS
kl. 6
BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍslMunið
tal kl. 2afsláttinn
-4

tilnefningar til
Edduverðlauna

Leyfð
B.i. 12
B.i. 12
B.i. 16
Leyfð
Leyfð

FLY BOYS
BARNYARD M/- Ísl tal
MATERIAL GIRLS
BÖRN
THE DEPARTED
THE THIEF LORD

kl. 8 - 10:30
kl. 2 - 4 - 6
kl. 4 - 6
kl. 8
kl 10
kl. 2

B.i.12
Leyfð
Leyfð
B.i.12
B.i.16
Leyfð

Leyfð
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,EIKKONA #AMERON $IAZ
ER BÒIN AÈ VERA MJÎG
ËHEPPIN MEÈ NEFIÈ ¹ SÁR
$IAZ HEFUR NEFBROTNAÈ
FJËRUM SINNUM Å
GEGNUM TÅÈINA EN HÒN
HEFUR VERIÈ OF ÖRJËSK
TIL AÈ L¹TA RÁTTA NEFIÈ

¹ SÁR VIÈ MEÈ LÕTAAÈGERÈUM .Ò ER
HINS VEGAR KOMIÈ AÈ ÖVÅ AÈ FARA Å
LÕTAAÈGERÈ ÖVÅ NEFIÈ ¹ HENNI ER ORÈIÈ
ÖAÈ SL¾MT AÈ HÒN GETUR VARLA ANDAÈ
MEÈ ÖVÅ b¡G VERÈ AÈ LEGGJAST UNDIR
HNÅFINN ÖË AÈ MÁR LÅKI ÖAÈ EKKI MIKIÈ
OG SÁ MIKIÈ ¹ MËTI LÕTAAÈGERÈUM m
SEGIR $IAZ EN ÎLL NEFBROTIN HAFA

"!33(5.4%2 3¾NSKI TËNLISTARMAÈUR
INN HELDUR ÖRENNA TËNLEIKA ¹ ¥SLANDI ¹
N¾STUNNI

Basshunter
til Íslands
Tónlistarmaðurinn og plötusnúðurinn Basshunter heldur tvenna
tónleika dagana 14. og 15. nóvember á Broadway fyrir grunn- og
framhaldsskólanema á vegum
Flass 104,5. Einnig heldur hann
tónleika fyrir fólk yfir tvítugsaldri á Nasa 15. október frá klukkan 22.00.
Basshunter heitir réttu nafni
Jonas Altberg og er fæddur í Svíþjóð. Hann hefur að undanförnu
gert góða hluti í Evrópu með lögunum Boten Anna og Vi sitter i
ventrilo och spelar Dota.

$!.¥%, '²34 3ÎNGVARINN $ANÅEL GÒST

(ARALDSSON STÅGUR ¹ STOKK Å DAG ¹SAMT
HLJËMSVEIT
&2¡44!",!¨)¨(!2)

Tónleikaröð
í Liborius
Ný tónleikaröð hefst í dag í versluninni Liborius við Mýrargötu,
sem er í eigu Jóns Sæmundar.
Hefur hann getið sér gott orð
undanfarin
ár
fyrir
Deadvörumerki sitt.
Staðið hefur til frá upphafi að
halda tónleika í búðinni og var
byggt þar svið ætlað til tónleikahalds og annarra uppákoma. Fyrstur til að stíga á stokk í búðinni er
Daníel Ágúst með fullskipaða
rokkhljómsveit. Tónleikarnir hefjast klukkan 18.00 og er aðgangseyrir enginn.

www.rafkaup.is // Opið lau.: 11:00 - 17:00

KOMIÈ VIÈ BRIMBRETTAIÈKUN
,EIKARINN 6AL +ILMER SEGIST
VELJA SPJALLÖ¹TTADROTTNINGUNA
/PRUH 7INFREY FRAM YFIR
HINA OFURMJËU .ICOLE 2ICHIE
+ILMER VAR SPURÈUR AÈ ÖESSU
Å VIÈTALI OG VAR HANN EKKI

LENGI AÈ HUGSA SIG b¡G VIL
KONUR MEÈ RASS OG L¾RI
FYRIRGEFÈU .ICOLE m SVARAÈI
LEIKARINN SEM VIRÈIST VERA Å
¹STARLEIT ÖESSA DAGANA ÖVÅ
NÕLEGA LÕSTI HANN YFIR ¹ST
SINNI ¹ LEIKKONUNNI #ATE
"LANCHETT
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 (ELGI EKKI ENN BYRJAÈUR AÈ ¾FA
(ELGI 3IGURÈSSON HEFUR EKKI
ENN M¾TT ¹ ¾FINGAR HJ¹ &RAM
EN UNDIRBÒNINGSTÅMABIL LIÈSINS
HËFST Å SÅÈUSTU VIKU (ELGI VILL F¹
SIG LAUSAN FR¹ FÁLAGINU EN HVORKI
STJËRN NÁ ÖJ¹LFARI LIÈSINS HAFA
ORÈIÈ VIÈ ÖEIRRI BËN ¶AÈ ER
EINDREGINN VILJI AÈ L¹TA (ELGA
EFNA SAMNING SINN SEM GILDIR
Å EITT ¹R TIL VIÈBËTAR %KKI
N¹ÈIST Å (ELGA Å G¾R SEM ER
ENN ËF¹ANLEGUR TIL AÈ TJ¹ SIG
OPINBERLEGA UM M¹LIÈ

%-), (!,,&2%¨33/. %2 ¥ &2¥) (¡2  ,!.$) ¶%33) $!'!.! %. (!.. (%&52 %++) &%.')¨ &2¥ ¥ 3%84. -.5¨)

Ætla að reyna að heilla þá hjá Tottenham
%MIL (ALLFREÈSSON ER ÖESSA DAGANA Å TVEGGJA
VIKNA FRÅI HÁR ¹ LANDI EN TÅMABILINU Å 3VÅÖJËÈ
ER NÕLOKIÈ ÖAR SEM %MIL STËÈ SIG VEL MEÈ
LIÈI -ALMÎ %MIL VAR HJ¹ -ALMÎ Å L¹NI FR¹
ENSKA LIÈINU 4OTTENHAM EN HANN HEFUR EKKI
FENGIÈ FRÅ FR¹ KNATTSPYRNU Å SEXT¹N M¹NUÈI
b-AÈUR ER BARA Å SNJËKOMUNNI HÁR ¹
¥SLANDI ¶AÈ ER ALLTAF GAMAN AÈ KOMA HEIM
EN ÖAÈ M¾TTI VERA BETRA VEÈUR m SAGÈI %MIL
Å SAMTALI VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R
b%FTIR FRÅIÈ FER ÁG BARA AFTUR TIL 4OTTENHAM
OG BYRJA BARA AÈ ¾FA ÖAR -AÈUR VERÈUR
BARA AÈ SJ¹ HVERNIG ÖAÈ GENGUR 3ÅÈAN VERÈ
UR BARA AÈ KOMA Å LJËS EFTIR ¹RAMËT HVERNIG
STAÈAN VERÈUR OG HVORT EITTHVAÈ ANNAÈ
KOMI UPP ¡G ER SAMT FREKAR RËLEGUR YFIR
ÖESSU OG ¾TLA BARA AÈ KÕLA ¹ ÖETTA m SAGÈI
%MIL SEM ¾TLAR AÈ REYNA AÈ VINNA SÁR S¾TI Å

SPORT FRETTABLADIDIS

AÈALLIÈI 4OTTENHAM
b9FIRMAÈUR ÅÖRËTTAM¹LA HJ¹ 4OTTEN
HAM HAFÈI SAMBAND VIÈ MIG UM DAGINN
OG ÁG ¹TTI MJÎG J¹KV¾TT SAMTAL VIÈ HANN
ÖANNIG AÈ ÖETTA ER BARA UNDIR MÁR
SJ¹LFUM KOMIÈ HVORT ÁG GET EITT
HVAÈ EÈA EKKI OG HVORT MAÈUR
F¾R T¾KIF¾RIÈm ¥ G¾R B¹RUST
FRÁTTIR AF ÖVÅ AÈ 4OTTENHAM
V¾RI BÒIÈ AÈ FESTA KAUP ¹
BRASILÅSKUM VINSTRI KANT
MANNI AÈ NAFNI ,EONARDO
EN ÖAÈ ERU EKKI MARGIR
VINSTRI KANTMENN ¹ M¹LA HJ¹
FÁLAGINU
b¶AÈ ERU EKKI MARGIR
VINSTRI KANTMENN EN VIÈ ERUM
SAMT MEÈ MJÎG GOTT LIÈ 6IÈ

BYRJUÈUM REYNDAR ÎMURLEGA OG ÖAÈ
HEFÈI ALVEG M¹TT HALDA ÖANNIG ¹FRAM m
SAGÈI %MIL OG HLË b¶AÈ ERU ALLTAF AÈ
KOMA NÕIR LEIKMENN OG ÖEIR KOMA
OG FARA ¡G ER EKKERT AÈ STRESSA MIG OF
MIKIÈ 3AMNINGUR MINN RENNUR ÒT EFTIR
TÅMABILIÈ m SAGÈI %MIL OG B¾TTI VIÈ
AÈ ÖAÈ V¾RI ENGINN HEIMSENDIR ÖË
HANN FENGI EKKI AÈ SPILA
b¡G ¾TLA SAMT AÈ GERA ALLT SEM
ÁG GET OG FARA TIL 4OTTENHAM MEÈ
MIKINN METNAÈ OG MUN REYNA AÈ
HEILLA Ö¹ m SAGÈI %MIL SEM KVAÈST VERA
Å MJÎG GËÈU FORMI

-ARGIR LEIKMENN ENN ¹N SAMNINGS
Þó að „stærstu bitarnir“ séu horfnir af leikmannamarkaðnum eru enn margir leikmenn annað hvort án
samnings eða að klára sína samninga. Viðbrögð félaganna hafa verið mismunandi en dæmi eru um að
félög hafi látið leikmenn sitja á hakanum svo vikum skiptir og skilið þá eftir í mikilli óvissu.

")2')2 ,%)&52 ,ÁK VEL Å G¾R ¹ FYRSTA
HRING SÅNUM ¹ ÒRTÎKUMËTINU

¥SLENSKIR ATVINNUKYLFINGAR

Birgir Leifur
fer vel af stað
'/,& Birgir Leifur Hafþórsson fer

vel af stað á lokastigi úrtökumótsins fyrir Evrópumótaröðina í
golfi. Birgir Leifur hóf keppni í
gær en mótið, sem fram fer á
Spáni, hefur riðlast eftir úrhellis
rigningu fyrr í vikunni.
Birgir Leifur lék hringinn í
gær á 69 höggum; þremur
höggum undir pari vallarins.
Birgir Leifur er í 5.-7. sæti af 156
keppendum. Þetta er í tíunda
skiptið sem Birgir Leifur reynir
að komast á Evrópumótaröðina en
hann hefur tvisvar verið einu
höggi frá því að ná markmiðinu.
Ragnheiður Sigurðardóttir átti
hins vegar slæman dag í gær
þegar hún lék þriðja hring sinn á
úrtökumóti fyrir Evrópumótaröð
kvenna á 82 höggum; tíu höggum
yfir pari. Þetta þýðir að Ragnheiður er úr leik á mótinu en hún
fór ágætlega af stað og lék fyrsta
hringinn á 73 höggum; einu höggi
yfir pari. Annan hringinn lék hún
á 78 höggum, sex höggum yfir
pari, og lauk svo keppni með
fyrrgreindum árangri á þriðja
hring.
DSD

&«4"/,4) Enn eiga margir knattspyrnumenn eftir að ganga frá
sínum málum fyrir næsta keppnistímabil en undirbúningstímabilið
er nú hafið hjá allflestum liðum.
Undanfarnar vikur og mánuði
hafa íslensku félögin slegist um
„stærstu bitana“ og flestir þeirra
gengið til liðs við KR, FH eða Val.
Það þýðir að fjöldamörg önnur lið
í úrvalsdeildinni hafa ekki náð að
styrkja hópinn sinn eins og þau
hefðu ef til vill kosið.
Samningar margra leikmanna
eru að renna út og eru viðbrögð
félaganna við að endurnýja þá
samninga mismunandi. Í sumum
tilfellum er ef til vill ekki áhugi á
að halda viðkomandi leikmanni en
það hefur einnig dregist á langinn
að semja við leikmenn þar sem
áhugi er fyrir hendi að halda leikmanninum í félaginu.
Stefán Örn Arnarsson upplifir
nú mikla óvissu varðandi sína
stöðu hjá Keflavík. Samkvæmt
heimasíðu KSÍ er hann samningslaus en hann skrifaði undir þriggja
ára samning við Keflavík síðastliðinn vetur. Rúnar V. Arnarsson
segir að um mistök hafi verið að
ræða.
„Samningurinn við Stefán liggur ofan í skúffu hjá framkvæmdastjóranum og var aldrei skilað inn
til KSÍ. Um einföld mistök er að
ræða. Við viljum halda honum og
reiknum með því að hann verði
áfram í Keflavík,“ sagði Rúnar V.
Arnarsson, formaður knattspyrnudeildar Keflavíkur.
„Ég er ekki á þeim buxunum að
ég vilji fara,“ sagði Stefán við
Fréttablaðið. „Það þarf að ræða
ákveðna liði í samningum eins og
hann gerir ráð fyrir en það hefur

ekkert verið haft samband við
mig. Ég er í þeirri stöðu að ég veit
ekki hvað ég á að gera. Ég hef
mætt á eina æfingu en svo dregið
mig til hlés.“
Rúnar sagðist vonast til að
ganga frá þessu máli í næstu
viku.
Fimm leikmenn eiga enn eftir
að ganga frá sínum samningsmálum við Fylki. Þeir eru Sævar Þór
Gíslason, Arnar Þór Úlfarsson,
Jón
Björgvin
Hermannsson,
Jóhann Ólafur Sigurðsson og
Christian Christiansen. Sá síðastnefndi sagði reyndar í gær að viðræður væru nú í gangi við Fylki.
En einn þessara leikmanna sagði í
samtali við Fréttablaðið að þessi
vinnubrögð Fylkismanna kæmu
þeim mjög á óvart.
Ljóst er að Víðir Leifsson og
Chris Vorenkamp fara frá Fram.
Víði stóð til boða að ræða um nýjan
samning en hann hafnaði því og
ætlar að spila annars staðar á
næsta tímabili. Vorenkamp æfir
nú með HK og er að leita sér að
nýju félagi.
Þá stendur Bjarna Rúnari
Einarssyni til boða nýr samningur
hjá ÍBV en hann hefur ekki enn
gert upp við sig hvort hann muni
taka honum. Svipaða sögu er að
segja af Víkingnum Davíð Þór
Rúnarssyni en hann er í viðræðum
við Víkinga eins og er.
„Þær hafa gengið hægt, einfaldlega þar sem það hefur verið
mikið að gera hjá mér. Það er eitt
annað félag í myndinni hjá mér en
annars hef ég neitað öðrum félögum,“ sagði Davíð.
Þá er Atli Viðar Björnsson að
skoða samningstilboð frá FH en
hefur einnig rætt við önnur lið.

¥ ,!535 ,/&4) 3TEF¹N ®RN !RNARSSON LEIKMAÈUR +EFLAVÅKUR Å LEIK GEGN 6AL (ÁR ER
HANN Å BAR¹TTU VIÈ 3KOTANN "ARRY 3MITH HJ¹ 6AL 'UÈMUNDUR LÁK FJËRT¹N LEIKI FYRIR
+EFLAVÅK OG SKORAÈI FLEST MÎRK LIÈSINS Å DEILDINNI SEX TALSINS EINS OG 'UÈMUNDUR
3TEINARSSON
6¥+52&2¡44)2¶/2'),3

Óðinn Árnason mun svo fara frá
Grindavík og hefur átt í viðræðum
við Fram og Breiðablik. Heimildir

herma að hann sé nærri því að
ganga til liðs við Fram.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

,EIKMANNAM¹L

Hjörtur Hjartar
til liðs við Þrótt
&«4"/,4) Þróttarar hafa fengið

góðan liðsstyrk fyrir næsta
sumar í fótboltanum því Skagamaðurinn Hjörtur Hjartarson er
genginn í raðir liðsins frá ÍA.
Hjörtur er 32 ára gamall og gerði
þriggja ára samning við Þrótt en
ÍA hafði einnig boðið Hirti nýjan
tveggja ára samning.
Hjörtur lék alls sjö leiki með
ÍA í sumar og skoraði í þeim tvö
mörk. Hjörtur hefur lengstum
spilað með ÍA en auk þess hefur
hann spilað með Völsungi og
Skallagrími á sínum ferli. Hjörtur
hefur ávallt verið mikill markaskorari og varð m.a. markakóngur
efstu deildar árið 2001 þegar hann
skoraði 15 mörk fyrir ÍA.
Hjörtur er annar leikmaðurinn
sem Þróttur fær til sín eftir að
Gunnar Oddsson tók við þjálfun
liðsins en í síðasta mánuði
skrifaði sóknarmaðurinn Adolf
Sveinsson undir þriggja ára
samning við félagið.
DSD

HELGARTILBOÐ
NÝTT
NÝTT

NÝTT

3.299

2.999

1.999

1.999

Stebbi og Eyﬁ
100 íslensk jólalög

2.199

2.199
Nokkrar notalegar ábreiður

Damien Rice
9

NÝTT

1.999

1.799
Óskalögin 10

2.199

2.199

1.999
Magga Stína
Syngur Megas

1.999
Lay Low
Please don´t hate me

2CD
2.199

1.999

Megas Tribute
Pældu í því sem pælandi er í

2.199

2.499

1.999

Bríet Sunna
Bara ef þú kemur með

2.299

Bubbi
06.06.06

NÝTT
NÝTT

2.199

1.999

Borat
Tónlist úr myndinni

2.199

2.199

1.999

Jamiroquai
High times: singles 1993-2006

1.999

Robbie Williams
Rudebox
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&JÎLMARGIR ERLENDIR SPILARAR TAKA Ö¹TT Å ALÖJËÈLEGU BADMINTONMËTI HÁR ¹ LANDI

Mestar vonir bundnar við Rögnu

!,!. 3-)4( '¾TI VERIÈ ¹ FÎRUM TIL

#ARDIFF AÈ L¹NI

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

-ANCHESTER 5NITED

Cardiff vill fá
Smith að láni
&«4"/,4) Manchester United hefur
samþykkt tilboð frá enska fyrstu
deildarliðinu Cardiff í sóknarmanninn Alan Smith. Dennis
Wise, stjóri Leeds, hefur einnig
áhuga á að fá Smith aftur til síns
gamla félags.
Það kemur töluvert á óvart að
Sir Alex Ferguson, stjóri
Manchester United, hafi samþykkt tilboðið þar sem liðið er
ekki með marga sóknarmenn á
sínum snærum. Ole Gunnar
Solskjær verður frá næstu tvær
vikur vegna meiðsla og Giuseppe
Rossi er á láni hjá Newcastle
fram í janúar.
„Við erum ekki lengur í
deildarbikarnum og ég held að
stuttur lánssamningur væri
tilvalinn svo að Smith fái að spila
einhverja leiki. Málið er í hans
höndum og hann hefur rætt við
einhverja hjá Cardiff,“ sagði
Ferguson um málið.
DSD

"!$-).4/.
Badmintonsamband
Íslands boðaði í gær til veglegs
blaðamannafundar vegna alþjóðlegs badmintonmóts sem fer fram
í TBR-húsinu um helgina og ber
heitið Iceland Express International. 48 erlendir leikmenn frá
13 löndum eru mættir hingað til
lands í tengslum við mótið en auk
þeirra taka 18 íslenskir leikmenn
þátt í mótinu. Mótið hófst í gær og
því lýkur á morgun með úrslitaleikjum mótsins.
Helsta von okkar Íslendinga á
mótinu er tvímælalaust Íslandsmeistarinn Ragna Ingólfsdóttir, en
hún hefur verið dugleg að spila á
erlendri grundu að undanförnu og
staðið sig vel. Ragna er í 95. sæti á
heimslistanum en í síðasta mánuði
vann hún mót í Tékklandi og náði
öðru sæti á móti í Ungverjalandi.
Ragna hóf leik í gær gegn

Stephane Romen frá Ítalíu og vann
sannfærandi sigur í tveimur
lotum. Ragna lék við Stine Forup í
16 manna úrslitum í gær en leiknum var ekki lokið þegar blaðið fór
í prentun.
Í einliðaleik kvenna eru sex
stúlkur sem taka þátt á mótinu á
topp hundrað og þar er Ragna talin
með. Efst af þessum stúlkum er
skoska stúlkan Susan Hughes,
sem er í 24. sæti á heimslistanum
og verður því að teljast sigurstranglegust í einliðaleiknum.
Ragna mun einnig keppa í tvíliðaleik með Tinnu Helgadóttur.
Í einliðaleik karla er Klaus
Raffeiner talinn sigurstranglegastur en hann er í 63. sæti á heimslistanum. Þrefaldi Íslandsmeistarinn
Helgi Jóhannesson telst líklegastur til afreka af íslensku strákunum
en auk þess að keppa í einliðaleik

tekur Helgi þátt í tvíliðaleik með
félaga sínum Magnúsi Inga Helgasyni. Helgi vann sinn fyrsta leik í
gær í einliðaleik í þremur lotum og
mætti Morten Kronborg frá Danmörku í gærkvöldi en því miður
var þeim leik ekki heldur lokið
þegar blaðið fór í prentun.
Mörg sterk pör taka þátt í
tvenndarleik á mótinu en af þeim
pörum sem taka þátt eru þrjú pör
á topp 50 í heiminum og fimm pör
á topp hundrað. Íslandsmeistararnir og systkinin Magnús Ingi
Helgason og Tinna Helgadóttir
eru eitt af þeim íslensku pörum
sem keppa í tvenndarleik og þau
unnu sinn leik í gær og komust því
áfram.
Það er því ljóst að um sterkt
mót er að ræða en úrslitaleikirnir
fara fram á morgun á milli klukkan 10 og 14 í TBR-húsinu.
DSD
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&YLKI Å 3VISS ¹ÈUR EN HANN FÁKK AÈ LÅTA
RAUÈA SPJALDIÈ
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

&YLKIR TAPAÈI Å 3VISS

Eigum að vinna
þetta lið
(!.$"/,4) Fylkir lék í gær sinn

fyrsta Evrópuleik í sögu félagsins
er liðið mætti St. Otmar í St.
Gallen í Sviss. Leikurinn taldist
vera heimaleikur Fylkis en síðari
leikur liðanna verður á morgun.
Fylkir tapaði leiknum með einu
marki, 30-29, eftir að hafa verið
fjórum mörkum undir í hálfleik,
18-14.
Sigurður Sveinsson þjálfari
sagði í samtali við Fréttablaðið að
liðið hefði verið í vandræðum
með varnarleikinn í fyrri hálfleik
en lagað hann að miklu leyti í
þeim síðari. Helst var það
leikstjórnandi St. Otmar sem
reyndist Árbæingum erfiðastur.
Vladimir Djuric var markahæstur Fylkismanna með tíu
mörk en Eymar Krüger skoraði
sex. Hlynur Morthens varði
nítján bolta í markinu. Djuric
fékk svo að líta rauða spjaldið í
síðari hálfleik og reyndist það
Fylkismönnum dýrkeypt á
lokasprettinum.
„Það er ekki spurning að með
eðlilegum varnarleik eigum við
að vinna þetta lið,“ sagði Sigurður.
ES¹

við eigum vel

saman

Mitsubishi Colt er frábær bíll sem hefur sópað að sér verðlaunum, enda
kostirnir augljósir; glæsileg hönnun, mikið innra rými með mikla möguleika,
nýjar öflugar vélar, 6 hraða „Allshift“ sjálfskipting og margt fleira.
Komdu og prófaðu hann

Staðalbúnaður MASC stöðugleikastýring
ABS hemlalæsivörn • EBD hemlajöfnunarkerfi
MATC spyrnustýring • Aksturstölva • Hiti í framsætum
Fjarstýrðar samlæsingar • Rafdrifnar rúðuvindur

Verð: 1.590.000 kr.
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¸Ik¨ga^chjg!&<7b^cc^h`dgid\aZÂjgiVh`V[na\_V¹
VÂZ^ch7I
Frábær vél fyrir byrjendur jafnt sem
lengra komna sem vilja topp myndgæði

Nýtt í 400D:
Meiri upplausn
Ný rykvörn á myndflögu

18-55mm EF og 55-200mm EF linsur
fylgja. Linsur fyrir allar aðstæður.

9 punkta autofókus
Stærri skjár 2,5”
Hraðari vinnsla

Canon EOS 400D
10 megapixlar
CMOS myndflaga APS stærð
Lokuhraði 1/4000 sek til bulb
ISO 100-1600
Notar Compact flash minniskort
Þyngd 556g

Vélin slekkur á skjánum þegar
hún er borin við auga
Betra notendaviðmót

@6JE6J@6G

 a\^g
&<7[n

Fleiri upplýsingar í leitara

12.999

iVh`Vd\&<7b^cc^h`jWWjg[na\^g

155.988

*Vaxtalaust 12 mán.

Hig^[aV``Vg^cc

Staðgreitt

A^ia^[aV``Vg^cc
6ÂZ^ch
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Stóri flakkarinn
300728EK
LaCie 250GB

301178EK
LaCie 120GB harður diskur
Aðeins 180 gr.

USB 2.0 7200 8MB
Design by F.A. Porsche

Lítill og nettur!

14.999

14.999
Taktu afrit af myndunum

Taktu afrit af myndunum

;H86b^adE>
5.768

Aðeins 20 stk

S26391-K159-V900
FSC AMILO PI 1536
Intel Centrino Duo T2300E
15.4” WXGA Crystal View
ATI Mobility Radeon x1400 128MB
- up to 512MB Hypermemory
1024MB DDR533 Vinnsluminni
100GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel
Kortalesari 4 - 1
IEEE 1394 - DV Ready
7.1 Hljóð í gegnum SPDIF

8dgZ9jd

":ccbZ^g^]gVÂ^
&+%<7]VgÂjgY^h`jg
";ng^g\\c^c

NVGS27B
PANASONIC MINIDV
TÖKUVÉL

35. 999
6I>M&)%%

;ng^gaZ^`^cV
&<7b^cc^
V
";ng^gk^cchajc

Ãg{ÂaVjhicZi

"6Âh_{a[h\Âj
@dgiVaZhVg^
"I^aÄ¨\^cYV

5.768
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

12.999 155.988
Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt
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Siggi stormur stendur sína pligt
!LLTOF SJALDAN ER ÖVÅ HRËSAÈ SEM VEL ER GERT &ËLK NOTAR HVERT T¾KI
F¾RI TIL AÈ GAGNRÕNA AÈRA FETTA FINGUR ÒT Å HVERNIG ÖESSU OG HINU ER
H¹TTAÈ HNÕTA Å MANN OG ANNAN p H¾LBÅTSH¹TTURINN ER LANDL¾GUR ¹
¥SLANDI 2EYNT VERÈUR AÈ B¾TA ÒR SK¹K HÁR OG NÒ HVAÈ ÖETTA VARÈAR
/G AF ÖVÅ AÈ HÁR ER UM FJÎLMIÈLAPISTIL AÈ R¾ÈA ER SJËNUM BEINT AÈ
ÖVÅ SEM BER FYRIR AUGU OG EYRU Å FJÎLMIÈLUM
 SKJ¹NUM ER MARGT AFBRAGÈSFËLKIÈ SEM VINNUR AÈ ALMANNAHAG
LEGGUR SIG ALLT FRAM Å STARFI OG ER ÖANNIG ÎÈRUM TIL FYRIRMYNDAR .¹N
AST ¹N UNDANTEKNINGA %KKI ER ÖË ¹ NEINN HALLAÈ ÖEGAR SAGT ER AÈ
ÖAR FARI 3IGURÈUR ¶ 2AGNARSSON VEÈURFRÁTTAMAÈUR p 3IGGI STORMUR
FREMSTUR MEÈAL JAFNINGJA ¶EGAR VEÈUR EINS OG ÖAU SEM HAFA GENGIÈ
YFIR AÈ UNDANFÎRNU ERU ANNARS VEGAR KEMUR BEST Å LJËS HVÅLÅK ÖJËÈ
ÖRIFAVERK VEÈURFRÁTTAMENN VINNA /G EINMITT Ö¹ ER 3IGGI STORMUR Å
ESSINU SÅNU 2EYNDAR ER VERT AÈ VEKJA ¹ ÖVÅ ATHYGLI AÈ STYRKUR 3IGGA
STORMS FELST EKKI SÅST Å ÖVÅ AÈ FANGA ATHYGLI SJËNVARPS¹HORFENDA
ÖEGAR LOGNIÈ ER OG L¹DAUÈUR SJËR %N ÖEGAR VEÈUR ERU V¹LYND HVÅLA
VONGLÎÈ EN ¹HYGGJUFULL AUGU LANDSMANNA ¹ VEÈURFRÁTTAMÎNNUM
*¹ JAFNT Å VÎKU SEM DRAUMI EINS FURÈULEGA OG ÖAÈ HLJËMAR

 -ORGUNSTUNDIN OKKAR
 !LDA OG "¹RA  %BB AND &LO
 "Ò 
 ,UBBI L¾KNIR  $R $OG
 3NILLINGARNIR 
 3IGGA LIGGA L¹ 
 4EIKNISÎGUR 
 4RILLURNAR 
 -ATTA FËSTRA OG ÅMYNDUÈU VINIR
HENNAR  &OSTERlS (OME FOR
)MAGINARY &RIENDS
 3P¾JARAR   3TUNDIN
OKKAR  %NDURSÕNDUR Ö¹TTUR FR¹
SUNNUDEGI
 'OSI 0INOCCHIO
 +ASTLJËS
 &RAMTÅÈIN ER FURÈULEG  $IE
:UKUNFT IST WILD ¶ÕSK HEIMILDARMYNDARÎÈ
ÖAR SEM SP¹È ER Å HVERNIG VERÈUR UMHORFS
¹ JÎRÈINNI Å FJARL¾GRI FRAMTÅÈ
 ¥SLANDSMËTIÈ Å HANDBOLTA "EIN
ÒTSENDING FR¹ LEIK 6ALS OG &RAM Å $(, DEILD
KVENNA
 (ANDBOLTAKVÎLD
 ¥SLANDSMËTIÈ Å HANDBOLTA "EIN
ÒTSENDING
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 (OPE OG &AITH  (OPE 
&AITH )))
 &JÎLSKYLDA MÅN 
 ,OTTË
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 *ËN «LAFS
 3PAUGSTOFAN
 &RAMTÅÈARMAÈURINN 3AM
 -ORÈLEIKUR !TRIÈI Å MYNDINNI ERU
EKKI VIÈ H¾FI BARNA
 (EITT Å KOLUNUM
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

T

 0INOCCHIO 'OSI
3*«.6!20)¨

3*«.6!20)¨

 %VERTON !STON 6ILLA
3+*2 30/24
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 ,ÅNA LANGSOKKUR ¹ FERÈ OG FLUGI
 &IRST $AUGHTER  (OPE &LOATS
 .ATIONAL 4REASURE
 ,ÅNA LANGSOKKUR ¹ FERÈ OG FLUGI
 &IRST $AUGHTER
 (OPE &LOATS
 .ATIONAL 4REASURE
 4HE (UNT &OR 2ED /CTOBER
 4HE &INAL #UT
 0RETTY 7HEN 9OU #RY
 4HE (UNT &OR 2ED /CTOBER E



(UNT &OR 2ED /CTOBER

 !DDI 0ANDA
 +¾RLEIKSBIRNIRNIR 
 0OCOYO
 2UFFS 0ATCH
 'ORDON THE 'ARDEN 'NOME
 !NIMANIACS
 'RALLARARNIR
 *USTICE ,EAGUE 5NLIMITED
 +ALLI KANÅNA OG FÁLAGAR
 ,ITLU 4OMMI OG *ENNI
 4RACEY -C"EAN
 3 #LUB 
 "ÒBBARNIR 
 4EENAGE -UTANT .INJA 4URTLES
 (¹DEGISFRÁTTIR
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 #URB 9OUR %NTHUSIASM
 $ERREN "ROWN (UGARBRELLUR 
 %LDSNÎGGT MEÈ *ËA &EL 
 3J¹LFST¾TT FËLK
  MÅNÒTUR  -INUTES
 -ARTHA
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 ,OTTË
 4HE .EW !DVENTURES OF /LD
#HRISTINE .µ44 .ÕR GAMANÖ¹TTUR SEM
SLEGIÈ HEFUR Å GEGN Å "ANDARÅKJUNUM -EÈ
AÈALHLUTVERKIÈ FER *ULIA ,OUISE $REYFUS SEM
SLË SVO R¾KILEGA Å GEGN Å HLUTVERKI %LAINE
"ENES Å 3EINFELD &¹AR LEIKKONUR HAFA HLOTIÈ
EINS MÎRG VERÈLAUN OG ,OUIS $REYFUS FÁKK
FYRIR LEIK SINN Å 3EINFELD OG HÒN ER STRAX
FARIN AÈ VINNA TIL VERÈLAUNA FYRIR TÒLKUN SÅNA
¹ #HRISTINE Å ÖESSUM NÕJU Ö¹TTUM EN HÒN
FÁKK %MMY VERÈLAUNIN SEM BESTA GAM
ANLEIKKONAN  ¥ ÖESSUM HRESSILEGU
GAMANÖ¹TTUM ER HÒN #HRISTINE SEM ER
NÕFR¹SKILIN FR¹ ËÖOLANDI SJ¹LFUMGLÎÈUM EIG
INMANNI SÅNUM OG BARNSFÎÈUR ¶AÈ ER EKKI
TEKIÈ ÒT MEÈ S¾LDINI AÈ ¾TLA SÁR AÈ VERÈA
FYRIRMYNDARKONA Å NÒTÅMASAMFÁLAGI ÖEGAR
MAÈUR ER ÒTIVINNANDI EINST¾È MËÈIR
 &ËSTBR¾ÈUR  E
 &ËSTBR¾ÈUR  E
 "EAUTY 3HOP
 #OACH #ARTER
 (OW TO ,OSE A 'UY IN  $AYS
 #OMIC "OOK 6ILLIAN 3TRANGLEGA BÎNN
UÈ BÎRNUM
 &RAMED 3VIKINN  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 4HE .EW !DVENTURES OF /LD
#HRISTINE
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

  7ORLD 0OOL -ASTERS E
 #ELEBRITY /VERHAUL E
 4HE "IGGEST ,OSER E
 3ONS  $AUGHTERS E
 3URFACE E
 #ASINO E
 $ATELINE E
 'AME TÅVÅ E 3VERRIR
 4HE /FFICE E
 !LL !BOUT THE !NDERSONS LOKA
Ö¹TTUR

 3ONS  $AUGHTERS
'AMANÖ¹TTARÎÈ SEM FENGIÈ HEFUR MJÎG
GËÈA DËMA (ÁR ER SJËNUM BEINT AÈ
HJËNABANDINU BARNAUPPELDI OG SAM
SKIPTUM INNAN STËRFJÎLSKYLDUNNAR &ERSK
OG FRUMLEG SÕN ¹ FJÎLSKYLDULÅFIÈ Å ALLRI
SINNI DÕRÈ ¥ Ö¹TTUNUM ER B¾ÈI STUÈST VIÈ
HANDRIT OG LEIKARARNIR F¹ FRJ¹LSAR HENDUR TIL
AÈ SPINNA AÈ VILD ²TKOMAN RAUNS¾TT OG
NÒTÅMALEGT FJÎLSKYLDUGRÅN
 #ASINO
 "ATTLESTAR 'ALACTICA
&RAMTÅÈARÖ¹TTARÎÈ SEM ¹ DYGGAN HËP
AÈD¹ENDA ¥ Ö¹TTUNUM ER FYLGST MEÈ
KLASSÅSKRI BAR¹TTU GËÈS OG ILLS EFTIR AÈ HINIR
ILLSKEYTTU #YLONS RÁÈUST ¹ JARÈARBÒA OG
TORTÅMDU MILLJÎRÈUM MANNA !ÈEINS ÎRF¹
GEIMSKIP KOMUST UNDAN OG ERU SÅÈASTA
VON JARÈARBÒA #YLONS ELTA ÖAU UPPI EN
¹HÎFN 'ALACTICA ORRUSTUGEIMSKIPSINS GEFST
EKKI UPP FYRR EN Å FULLA HNEFANA
 &RÅTT Å BÅË -EMENTO "ANDARÅSK
BÅËMYND FR¹ ¹RINU  -AÈUR SEM ÖJ¹
IST AF MINNISLEYSI NOTAST VIÈ MINNISMIÈA
OG HÒÈFLÒR TIL AÈ REYNA AÈ KOMAST AÈ ÖVÅ
HVER MYRTI EIGINKONU HANS &R¹B¾R MYND
SEM F¾R ÖRJ¹R STJÎRNUR HJ¹ 2OGER %BERT
!ÈALHLUTVERKIN LEIKA 'UY 0EARCE #ARRIE
!NNE -OSS *OE 0ANTOLIANO OG *ORJA &OX
,EIKSTJËRI ER #HRISTOPHER .OLAN

 "ROTHERHOOD E
 -ASTERS OF (ORROR E  ,AW
 /RDER #RIMINAL )NTENT E "ANDARÅSK
SAKAM¹LASERÅA

 $A 6INCIkS )NQUEST .Õ Ö¹TTARÎÈ
E 6ÎNDUÈ SAKAM¹LAÖ¹TTARÎÈ
 4VÎFALDUR *AY ,ENO E
 «STÎÈVANDI TËNLIST
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Jólafötin
tímanlega
Jólafötin streyma nú í verslanir Kringlunnar.
Gefðu þér góðan tíma til þess að undirbúa
jólin í rólegheitunum.
Nýtt kortatímabil

Opið til 18 í dag og frá 13–17 á morgun

 7ILDFIRE E
 3EINFELD E *ERRY 'EORGE %LAINE
OG +RAMER HALDA UPPTEKNUM H¾TTI Å EINUM
VINS¾LASTA GAMANÖ¾TTI ALLRA TÅMA
 &RÁTTIR
 3EINFELD E
 3IRKUS 2VK E
 3OUTH 0ARK E ¶EIR ERU KOMNIR AFTUR
¹ SKJ¹INN SERÅAN UM #ARTMAN +ENNY
+YLE 3TAN OG LÅFIÈ Å 3OUTH 0ARK EN ÖAR ER
ALLTAF EITTHVAÈ FURÈULEGT Å GANGI «TRÒLEGA
VINS¾LIR TEIKNIMYNDAÖ¾TTIR EFTIR Ö¹ 4REY
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   E "ÎNNUÈ BÎRNUM
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E ¥ GEGNUM
¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALLAÈ
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ANABRANSANUM OG TEKIÈ EINKAVIÈTÎL VIÈ
FR¾GAR STJÎRNUR .ÕJAR FRÁTTIR AF FR¾GA FËLKINU
KVIKMYNDUM SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU OG ALLS
KYNS UPP¹KOMUR Å BRANSANUM M¹ FR¾ÈAST
UM Å ÖESSUM FR¾GU Ö¹TTUM
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
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¶EGAR HVELLURINN GEKK YFIR AÈFARANËTT FÎSTUDAGS LEIST MÁR SANNAST
SAGNA EKKI ¹ BLIKUNA 3AGT VAR AÈ STORMURINN N¾ÈI H¹MARKI KLUKK
AN SEX EN STRAX KLUKKAN TUTTUGU OG ÖRJÒ VAR ALLT ORÈIÈ KOLVITLAUST
UPPI ¹ (OLTI Å (AFNARFIRÈI !LLAR HESPUR ¹ GLUGGUM VORU HERTAR OG
ÁG BJË MIG UNDIR ËN¾ÈISSAMA NËTT %N SOFNAÈI EINS OG UNGABARN
OG SVAF V¾RT ALLA Ö¹ NËTT %INS OG 3VEJK ¹ GEÈVEIKRAH¾LINU ¶EGAR
ÁG VAKNAÈI AÈ MORGNI OG KVEIKTI ¹ ¥SLAND Å BÅTIÈ
ÖAR SEM (EIMIR +ARLSSON OG 3IRRÕ FARA ¹ KOSTUM
OG LEIKA VIÈ HVURN SINN FINGUR SVO UNUN ER ¹
¹
AÈ HORFA KOMST ÁG AÈ ÖVÅ HVERS VEGNA ÁG HAFÈI
SOFIÈ SVO VEL 3IGGI STORMUR HAFÈI STAÈIÈ VAKTINA
ALLA Ö¹ NËTT 4IL AÈ FYLGJAST MEÈ VEÈRINU
/G UNDIRMEÈVITUNDIN LÅKLEGA ¹TTAÈ SIG
¹ ÖVÅ AÈ 3IGGI STORMUR HEFÈI GRIPIÈ
Å TAUMANA EF STORMURINN F¾RI ÒR
BÎNDUM /G FARIÈ ÒT AÈ BJARGA EF
ÖVÅ HEFÈI VERIÈ AÈ SKIPTA ¶ETTA HEITIR
AÈ LEGGJA SIG FRAM Å STARFI
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(INN  FEBRÒAR F¾DDIST ÖESSI
FR¹B¾RI LEIKARI *ACK ,EMMON
,EMMON VAR ÖEKKTUR FYRIR LEIK
SINN Å FR¹B¾RUM GAMANMYND
UM EINS OG b4HE !PARTMENT
4HE /DD #OUPLEm OG b3OME ,IKE
)T (OTm MEÈ -ARILYN -ONROE
EN SÒ MYND ER ¹ DAGSKR¹
3JËNVARPSINS Å KVÎLD

#HELSEA 7ATFORD3 -IDDLESBROUGH 7EST
(AM3 0ORTSMOUTH &ULHAM3 3HEFFIELD
5NITED "OLTON

  VELLINUM MEÈ 3NORRA -¹
 "LACKBURN -AN 5TD BEINT
 !# -ILAN 2OMA BEINT
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 7IGAN #HARLTON E
 $AGSKR¹RLOK



,!5'!2$!'52  NËVEMBER 

34®¨  +, 
"%!549 3(/0 (23.924)34/&!.
&JÎRUG GAMANMYND MEÈ STËRLEIKKONUM Å HVERJU
HLUTVERKI 1UEEN ,ATIFAH LEIKUR 'INU .ORRIS
H¹RGREIÈSLUKONUNA SEM FYRST KOM TIL SÎGUNNAR Å
"ARBERSHOP MYNDUNUM VINS¾LU (ÒN HEFUR NÒ
¹KVEÈIÈ AÈ OPNA SÅNA EIGIN H¹RSNYRTISTOFU OG ÖAR
ER ERILLINN LÅTIÈ MINNI EN ¹ GÎMLU RAKARASTOFUNNI
6IÈSKIPTAVINIR OG STARFSMENN ERU ENDA UPPTEKNARI
AF EINKALÅFINU OG NÕJASTA SLÒÈRINU EN H¹RGREIÈLSUNNI
OG HIN ËTRÒLEGUSTU VANDAM¹L ERU R¾DD OFAN Å
KJÎLINN OG LEYST Å H¹RSNYRSTISTËLNUM 'INA ER LÅKA
ANNAÈ OG MEIRA EN H¹RGREIÈSLUKONA (ÒN KANN LÅKA
AÈ HLUSTA GEFA GËÈ R¹È OG VEITA S¹LUHJ¹LP UM LEIÈ
OG HÒN REITIR AF SÁR BRANDARANA SEM ËSJALDAN BEINA
BRODDINUM AÈ HINU KYNINU !UK 1UEEN ,ATIFUH
FARA MEÈ STËR HLUTVERK Å MYNDINNI Ö¾R !NDIE
-AC$OWELL &OUR 7EDDINGS AND A &UNERAL !LICIA
3ILVERSTONE #LUELESS -ENA 3UVARI !MERICAN 0IE OG !LFRE 7OODARD (OW
4O -AKE AN !MERICAN 1UILT ,EIKSTJËRI "ILLIE 7OODRUFF

 6EITT MEÈ VINUM
 %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
 3P¾NSKU MÎRKIN ¥TARLEG UMFJÎLLUN
UM SÅÈUSTU UMFERÈ Å SP¾NSKA BOLTANUM
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 -EISTARADEILD %VRËPU Å HANDBOL
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VERÈA AÈ VINNA LEIKINN MEÈ MEIRA EN TÅU
MARKA MUN TIL ÖESS AÈ TRYGGJA SÁR ÖRIÈJA
S¾TI RIÈILSINS OG KOMAST ¹FRAM Å KEPPNINNI
,IÈIÈ TAPAÈI MEÈ TÅU MARKA MUN FYRIR
3ANDEFJORD Å FYRRI LEIK LIÈANNA EN INNBYRÈIS
VIÈUREIGNAR GILDA ¹ MILLI LIÈANNA VINNI &RAM
LEIKINN
 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN ,A
,IGA 2EPORT 5PPHITUN FYRIR ALLA LEIKINA Å
SP¾NSKA BOLTANUM SEM FRAM FARA UM
HELGINA (VAÈA LIÈ M¾TAST HVERNIG HAFA
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LEIKMENN ÖJ¹LFARA OG ¹HORFENDUR
 3P¾NSKI BOLTINN "EIN ÒTSENDING FR¹
SP¾NSKA BOLTANUM
 3P¾NSKI BOLTINN "EIN ÒTSENDING FR¹
LEIK Å SP¾NSKA BOLTANUM
 'OLF -ERRYL ,YNCH 3HOOTOUT
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UPP ¹ SKEMMTILEGT FYRIRKOMULAG ÖAR SEM
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 (NEFALEIKAR 6ITALI +LITSCHKO +IRK
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 "OX 7LADIMIR +LITSCHKO VS #ALVIN
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 3KISKYTING   KM SPRINT KVINNER  6
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 OG  M MENN  3PORT I DAG 
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 !MIGO  ,zRDAGSREVYEN  ,OTTO
TREKNING  -ELONAS  +JEMPESJANSEN
 -ED HJARTET P½ RETTE STADEN 
,zVEBAKKEN  &AKTA P½ LzRDAG "OLLYWOOD
FRA DIVAN TIL DIVA  +VELDSNYTT  -zTET
MED &ORRESTER

364 
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.ÕR UMR¾ÈUÖ¹TTUR HEFST Å DAG ¹
3TÎÈ  KLUKKAN  OG HEITIR HANN
0ËLITÅKIN ¶¹TTURINN ER Å UMSJ¹ 3VAVARS
(ALLDËRSSONAR FRÁTTAMANNS OG M¹L
M¹LANNA Å Ö¹TTUNUM VERÈA KOMANDI
ALÖINGISKOSNINGAR ¶RÅR STJËRNM¹LA
MENN MUNU VENJA KOMUR SÅNAR Å
Ö¹TTINN ®SSUR 3KARPHÁÈINSSON 'UÈ
FINNA "JARNADËTTIR OG
"JÎRN )NGI (RAFNS
SON 6ERÈUR HANN
¹ DAGSKR¹ ALLA
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SNERTA ALLA ¥SLEND
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Russell Crowe styður Árna Johnsen
eftir einu af efstu sætum á lista
Sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi. Margir ráku upp stór augu
þegar þeir börðu auglýsinguna
augum. Í kringum frambjóðandann er raðað myndum af hinum og
þessum stuðningsmönnum og verður ekki betur séð en einn þeirra sé
kvikmyndaleikarinn Russell Crowe
í hlutverki Maximus í kvikmynd2.) */(.3%. inni Gladiator.
„Ég hélt fyrst að þetta væri sjó3EGIR AF OG FR¹
maður úr Grindavík. En svo
AÈ MYNDIN
AF #ROWE SÁ sá ég að þetta er kollegi minn
TIL KOMIN
Crowe,“ segir Árni.
VEGNA
Upp úr dúrnum kemur
SKORTS ¹
að af einskærum stráksSTUÈNINGS skap hafði Ríkharður
MÎNNUM
Ibsen, sem setti upp auglýsinguna fyrir Árna,

„Já, já, við skylmingaþrælarnir
stöndum saman,“ segir Árni Johnsen frambjóðandi.
Prófkjörsbaráttan fer
heldur betur harðnandi en þannig má sjá
heilsíðuauglýsingu í
Mogganum í gær frá
Árna sem sækist

...fær Íslenski dansflokkurinn
fyrir að kynna hina fögru list
dansins fyrir ungu kynslóðinni, en á fjölskyldusýningum
flokksins fá börn frítt inn.
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,2¡44  HELVÅTI  TVEIR EINS  NIÈUR
 SNÅKJUDÕR  ËNEFNDUR  ALGJÎR
LEGA  PATTI  HVAÈ  ÖREKVIRKI 
K¾RLEIKUR  TVEIR EINS  B¹S
,«¨2¡44  BLËÈSUGA  KLAKA 
TÅMAEINING  STARF  BUNGAST  SÅÈAN
 LOGA  SJ¹ EFTIR  R¹MUR  GOLF
¹HALD
,!53.

(EFUR EKKI HUGMYND UM AÈ
HANN ER MEÈAL STUÈNINGS
MANNA HINS HARÈSNÒNA
%YJAMANNS SEM NÒ S¾KIST
EFTIR ÖVÅ AÈ LEIÈA LISTA
3J¹LFST¾ÈISMANNA

3VAVAR (ALLDËRSSON BYRJAR MEÈ
NÕJAN H¹DEGISÖ¹TT ¹ 3TÎÈ  Å DAG
SEM BER HIÈ SKEMMTILEGA OG
LÕSANDI HEITI 0ËLITÅK EN ÖAR MUN
FRÁTTAMAÈURINN R¾ÈA ALLT ÖAÈ SEM
KEMUR FYRIR Å STJËRNM¹LAUMR¾ÈUNNI
¹SAMT GËÈUM GESTUM ¶¹TTURINN
KOMST NÕLEGA Å FRÁTTIRNAR
FYRIR AÈRAR SAKIR ÖVÅ
%GILL (ELGASON
STJËRNANDI 3ILFURS
%GILS ER VÅST EKKI PAR
¹N¾GÈUR MEÈ ÖESSA
R¹ÈSTÎFUN STJËRNENDA
3TÎÈVAR  ENDA H¾TT
VIÈ ÖVÅ AÈ UMFJÎLLUN
Å Ö¹TTUNUM EIGI EFTIR
AÈ SKARAST
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16
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11

14

húmorinn með í för.“ Ríkharður
segir Árna hafa tekið þessu framtaki vel og Fréttablaðið getur staðfest það – frambjóðandinn hefur
gaman af: „Það vantar bara mynd
af þeim stelpum, Pamelu og Brittney Spiers,“ segir Árni og hlær. JBG

RNI HÁLT FYRST AÈ ÖETTA
V¾RI SJËMAÈUR ÒR
'RINDAVÅK EN KOMST
SVO AÈ ÖVÅ AÈ ÖARNA VAR
KOLLEGI HANS #ROWE

8

12

18

laumað Crowe þar inn meðal
mynda af íslenskum stuðningsmönnum. Raunverulegum.
„Nei, nei, nei, nei, þetta er ekki
þannig að skortur sé á stuðningsmönnum. Öðru nær. Þetta er húmor
og menn skemmta sér konunglega
yfir þessu,“ segir Árni Johnsen.
„Við vildum slá skjaldborg um
kallinn með Maximus,“ segir Ríkharður sem gerði þetta að Árna
forspurðum. „Við erum bara að slá
á létta strengi. Hafa

%2&)¨!34 !¨ (2%++*! 3)'52¨ +2! ,ILJA SEGIR AÈ 3IGURÈUR +¹RI HAFI VERIÈ S¹ SEM ERFIÈAST HAFI VERIÈ AÈ HREKKJA ENDA HAFI HANN

GRÅÈARLEGT JAFNAÈARGEÈ OG ERFITT AÈ ESPA HANN UPP
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%RFITT AÈ VERA VOND VIÈ FËLK
„Við skemmtum okkur alltaf vel
saman þannig að þetta var bara
nýtt umhverfi. Við erum að
minnsta kosti saman ennþá,“ segir
Lilja Björk Guðmundsdóttir, kærasta Auðuns Blöndal til fjögurra
ára en hún hefur séð um nokkra
hrekki fyrir hann í þáttunum Tekinn á Sirkus.
Þættirnir hafa notið mikilla
vinsælda undanfarnar vikur en
Auddi getur að sjálfsögðu ekki
hrekkt fólkið sjálfur þar sem hann
er of þekktur. Þess í stað fékk
hann fólkið í kringum sig til að sjá
um hrekkina en var sjálfur á bakvið tjöldin og talaði í eyru hrekkjalómanna.
„Þetta er í fyrsta sinn sem ég
er í sjónvarpsþáttum en hef leikið
í einhverjum auglýsingum og svoleiðis,“ segir Lilja, sem er á þriðja
ári í lögfræði við Háskólann í

,2¡44  VÅTI  GG  SUÈ  LÒS  NN
 ALVEG  POLLI  HA  D¹È  ¹ST
 RR  STÅA
,«¨2¡44  IGLA  ÅS  TUNGL¹R  IÈN 
GÒLPAST  SVO  ELD  IÈRA  H¹S
 TÅ

STEINAR BRAGI

HIÐ STÓRFENGLEGA

LEYNDARMÁL HEIMSINS
EINKASPÆJARINN
STEINN STEINARR
OG AÐSTOÐARMAÐUR
HANS MUGGUR
RANNSAKA ÆSILEGT
MORÐMÁL Á
SKEMMTIFERÐASKIPI

Reykjavík. „Ég ætlaði reyndar
alltaf í Leiklistarskólann og var
eiginlega komin með annan fótinn
þangað inn en endaði síðan í lögfræðinni í staðinn.“
Lilja segir það henta sér mjög
vel að vera ekki með handrit heldur fá að spinna á staðnum. „Hugmyndaflugið fer bara að rúlla og
það kemur alltaf eitthvað upp úr
manni.“
Lilju fannst erfiðast að vera
svona rosalega vond og „nastí“ við
fólkið sem hún hrekkti. „Það var
til dæmis mjög erfitt að horfa í
augun á Höllu [Vilhjálmsdóttur],
þar sem hún stóð titrandi fyrir
framan mig. Mig langaði mest til
að knúsa hana í staðinn fyrir að
halda áfram að þjarma að henni,“
segir Lilja og hlær við. „Ég hugsaði þetta dálítið þannig að ég væri
bara einhver annar karakter því

ég myndi aldrei vera svona ógeðsleg. Ég varð bara að setja mig í
þannig stellingar að ég væri einhver leiðindatrunta í búðinni,“
bætir hún við.
„Erfiðast fannst mér að hrekkja
Sigurð Kára af því hann hélt ró
sinni svo ótrúlega vel en sá þáttur
verður
sýndur
næstkomandi
mánudagskvöld. Viðbrögðin frá
þeim sem maður hrekkir hvetja
mig svo áfram og þess vegna var
miklu auðveldara að hrekkja
Höllu því viðbrögðin hennar voru
strax svo sterk,“ segir Lilja og
bætir því við að Sigurður Kári
hafi örugglega mesta jafnaðargeð
sem hún hafi nokkurn tíma kynnst.
„Auddi sagði mér alltaf að ganga
lengra og lengra og vera meira
nastí þannig að ég var algjör tík
við Sigurð,“ segir Lilja eldhress
og hlær.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS
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ÖVÅ FYRIR SÁR VIÈ HVERN
®SSUR EIGI
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Uppselt á Magna og félaga
Uppselt er á Rock Star-tónleikana
sem haldnir verða í Laugardalshöll
30. nóvember en þetta staðfesti
Magni Ásgeirsson, söngvari Á móti
sól. Á tónleikunum mun hljómsveitin spila ásamt þeim Dilönu,
Toby, Storm og hinni nafntoguðu
húshljómsveit. „Mér skilst að sjaldan eða aldrei hafa ásóknin verið
jafn mikil á miði.is,“ sagði söngvarinn kampakátur enda standa þeir
félagar í hljómsveitinni fyrir herlegheitunum sjálfir með dyggum
stuðningi stórfyrirtækja. „Ég anda
léttar því það hefði verið frekar
leiðinlegt ef ekki hefði verið seldur
einn miði og allt á mínu nafni,“
segir Magni og hlær.
Þrátt fyrir spár margra um að
Rock Star-æðið væri einhver bóla
sem myndi springa hefur annað
heldur betur komið á daginn. Dilana og Magni héldu ferna tónleika
á Broadway og seldist upp á á þá
alla. Stemningin fyrir þessum tón-
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leikum virðist því engu síðri. Tónleikarnir eru líka afmælisveisla
fyrir Magna og segist söngvarinn
fá að ráða ýmsu af þeim sökum.
„Ég ætla mér að spila eitt lag með

öllum sem koma fram og ræð í
hvaða röð atriðin eru,“ segir
Magni og hlær, augljóslega feginn
að fá loksins að koma með einhverjar hugmyndir.

„Ég tel mikilvægt að svo duglegur, framsýnn
og reyndur talsmaður okkar haldi á ný inn á þing.”
Árni Sigfússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar

Stöndum saman
styðjum Kristján Pálsson í 2. sætið
Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi, kjörstaðir:
Reykjanesbær
Grindavík
Garður
Sandgerði
Selfoss
Eyrarbakki
Stokkseyri
Þorlákshöfn
Hveragerði
Árnes
Flúðir
Bláskógabyggð
Hella
Hvolsvöllur
Vestmannaeyjar
Vík
Kirkjubæjarklaustur
Höfn
Nes
Öræfi
Suðursveit
Mýrar
Lón

Stapi
Víkurbraut 46
Samkomuhúsinu
Samkomuhúsinu
Sjálfstæðishúsið Austurvegi 38
Samkomuhúsið Stað
Barnaskólinn
Ráðhúsinu
Sjálfstæðishúsinu
Félagsheimilið
Félagsheimilið
Aratunga
Hellubíó
Björkin
Ásgarður
Grunnskólinn
Kirkjuhvoll
Pakkhús
Mánagarður
Hofgarður
Hrollaugsstaðir
Holt á Mýrum
Fundarhúsið Lóni

09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
14:00 - 18:00
10:00 - 11:00
12:00 - 13:00
14:00 - 15:00
16:00 - 17:00

Kristján Pálsson
í 2. sætið
www.kristjanpalsson.is
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Skrautleg jól
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Íslendinga heim

Þ

egar ég göslaðist út í bíl með
dóttur mína í gærmorgun í
beljandi fárviðri til þess að keyra
hana í leikskólann gat ég ekki
annað en brosað að umræðu síðustu daga um innflytjendamál.
Mér fannst eitthvað verulega
skondið við það í ljósi veðurfarsins að þessi þjóð sem skrattast hér
við heimskautsbaug í 40 metrum á
sekúndu ætli að fara að gera mál
úr því að fólk af erlendu bergi
brotið hafi virkilega áhuga á því
að vera hérna líka.

5-2¨!

um innflytjendamál
er mjög nauðsynleg. Nýtt fólk vill
koma hingað. Á vissan hátt er það
lúxusvandamál. Ég held við eigum
að einbeita okkur að því að leysa
viðfangsefnin sem því fylgja með
brosi á vör. Fólk flyst hingað á
grunni milliríkjasáttamála sem
við höfum samþykkt. Að öðru leyti
er flæðið ekki óheft. Við eigum að
bjóða upp á alla þá mögulegu
aðstoð sem fólkið þarf á að halda
til að aðlagast þjóðfélaginu. Í því
höfum við alls ekki staðið okkur
sem skyldi og full ástæða til að
spýta í lófana.

¶!¨

er líka hollt að minna sig á
það að Íslendingar hafa alltaf verið
of fáir. Þetta vita allir sem reynt
hafa. Þjóðin er meira að segja svo
fámenn að engin rokkstjarna nema
Bubbi hefur getað lifað af innlendri plötusölu. Markaðurinn er
svo lítill. Við höfum því þurft að
búa við það ömurlega ástand að
eina stéttin sem hefur haft efni á
stjörnustælum eru bankamenn.
Þess má reyndar geta að þeir
sækja auð sinn til útlanda á grunni
hinna sömu milliríkjasáttmála og
leyfa útlendingum að vera hér.

ISIG flotkerti
6 stk. ýmsir litir 250,-

ISIG kertastjaki
H25 cm ýmsir litir 890,H20 cm ýmsir litir 790,-

GLÄNSA útisería 80 perur
blikkandi ýmsir litir 1.490,-

990,ISIG jólaskraut 6 stk. ýmsir litir

ISIG jólaskraut
3 stk. ýmsir litir 190,-

!46)..5,%93)

/'

þá erum við komin með nýtt
og ferskt slagorð fyrir þjóðernissinnaðan
Frjálslyndan
flokk,
byggt á gömlu: Íslendingana heim!
Undir eins! Ísland fyrir Íslendinga.

490,-

990,ISIG skál H17 Ø20 cm

ISIG jólaskraut
2 m ýmsir litir 490,-

ISIG lugt f/kubbakerti
H38 cm ýmsir litir 1.490,-

ISIG karfa m/handfangi
46x28x25 cm 1.690,-

Lokað hér

Ný verslun

590,-

ISIG jólaskraut konfekt 14 stk. ýmsir litir

ISIG jólaskraut
Ø6 cm 12 stk. ýmsir litir 390,-

Kryddbakaður lax
með graslaukssósu, kartöflum
og grænmeti

490,-

Virkir dagar
Laugardagur
Sunnudagur
www.IKEA.is

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

© Inter IKEA Systems B.V. 2006

ISIG skrautkerti m/bakka
2 stk. trjálaga ýmsir litir

Sæbraut

¶!¨ virðist oft gleymast að við
Íslendingar höfum frelsi til að
flytja til útlanda, vinna þar og
stunda viðskipti. Það gerum við í
massavís. Við stelum jafnvel störfum af sænskum læknum, gæti einhver sagt. Ekstrablaðið er í fýlu.
Íslendingar í útlöndum eru um 30
þúsund. Aðfluttir útlendingar hér
á landi eru líka um 30 þúsund.
Þetta virðist því vera nokkuð sléttur díll. Ef ætlunin er að setja auknar hömlur á flæði vinnuafls hingað, er von maður spyrji hvort ekki
þurfi þá fljótlega í ljósi þenslunnar að kalla Íslendingana heim.

ISIG skrautkerti englar
H14 cm ýmsir litir 590,-

Reykjanesbraut

er lítið sem
ekkert. Vandamálið er á hinn veginn. Það ríkir offramboð af vinnu.
Frjálslyndir segja að eldri en
fimmtugir, án atvinnu, og öryrkjar (athyglisvert að spyrða þessum
hópum saman) geti unnið störf
innflytjenda. Ég held það sé mjög
mikil þörf fyrir allt það góða fólk
á vinnumarkaði og má gjarnan
grípa til sérstakra aðgerða til þess
að fá það meira þangað. Ég efast
hins vegar um að þetta útspil leysi
þörfina. Ég held að til þess að
byggja tónlistarhúsið sé til dæmis
ekki gott að vera bakveikur eða
með viðvarandi hálsríg. Þeir iðnaðarmenn sem við þurfum í það
verkefni munu mikið til koma frá
öðrum löndum.

