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Snær Seljan
Thordoddsen
lærði glímu
og hefur nú
af föður sínum
náð langt á
sínu

sviði.
„Ég hef æft
er nú 23 ára glímu frá 10 eða 11
ára aldri,“
gamall. „Faðir
upphafleg
minn Þórólfur segir Snær sem
a áhuga minn,
Helgason
og kenndi
en hann keppti
hana
á árum áður vakti
að sem glíman síðan í heimabæ
í glímu
mínum Reyðarfir
á rætur að
Snær fór
rekja.
ði, þangfylgjast með ungur að aldri með
föður sínum
glímumótum
miklir afreksmen
suður til að
og fannst spennand
n tókust þar
lítils gutta
i að sjá hversu
á. „Íþróttin
vegna þess
höfðaði til
út fyrir að
hversu hörð
mín sem
vera,“
og
Faðir Snæs útskýrir hann og hlærkarlmannleg hún leit
kenndi honum
við tilhugsuni
segir hann
na.
öll grunnatri
samstarf þeirra
ðin í glímu
„Þegar við
fluttum suður feðga hafa gengið
og
vonum framar.
kunni þannig
hafði hann
kennt mér
það æft mig að ég fékk frekari
allt sem hann
tilsögn hjá
mestmegnis
KR og hef
sjálfur,“ segir
Snær æfir
nú sex sinnum
Snær ennfremu eftir
tvisvar sinnum
í viku, þar
glímu og þrisvar
af einu sinni r.
hans sögn
hlaup,
byggja kraftlyfti
sinnum kraftlyfti
ætlun svipaðri
ngarnar
ngar. Að
um árið 2008 þeirri og Ólympíuf og hlaupið á æfingaráararnir í frjálsum
fara eftir.
Snær segist
íþróttjafnframt
að halda sér
leggja áherslu
tíða á dag, í góðu formi. Hann neytir á hollt mataræði
borðar mikið
til
að meðaltali
„Holl fæða
af
er ekki síður skyri og drekkur töluvert sex málmaður sér
nauðsynle
af vatni.
að
það eigi við ná langt í glímunni,“ g og góð hreyfing
ætli
segir hann
um alla sem
og bætir við
vilji skapa
að
sér nafn í íþróttum.
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Kærir kynþáttafordóma
Maður á þrítugsaldri hefur kært líkamsárás og kynþáttafordóma. Hann er ættaður frá Portúgal en hefur
búið hér um skeið ásamt eiginkonu sinni og barni. Hann segir piltana hafa gengið í skrokk á sér.
,®'2%',5-, Maður á þrítugsaldri hefur kært

líkamsárás til lögreglunnar í Kópavogi, þar sem
fimm piltar koma við sögu. Nokkrir þeirra, eða
allir, réðust að honum við verslun í Kópavogi og
gengu í skrokk á honum. Maðurinn, sem er frá
Portúgal en hefur verið búsettur hér um
nokkurt skeið, kærði líkamsárásina sem slíka
en jafnframt að hún hefði verið gerð á forsendum kynþáttafordóma.
Maðurinn fór í verslunina 10-11 við Engihjalla á á laugardagskvöldið fyrir rúmri viku til
að kaupa hluti sem hann vanhagaði um. Þegar
hann kom inn í verslunina voru piltarnir þar
fyrir. Þeir gerðu hróp að honum og hreyttu í

hann ónotum og svívirðingum sem meðal
annars vörðuðu útlendingslegt útlit hans. Eftir
því sem næst verður komist skipuðu þeir
honum að snauta heim og viðhöfðu fleiri
ummæli sem beindust að því að hann væri
útlendingur og ætti að hafa sig á burt.
Maðurinn fór við svo búið út úr versluninni.
Ekki er með öllu ljóst hvað gerðist á planinu
fyrir framan verslunarmiðstöðina, en maðurinn
segir að piltarnir hafi ráðist að sér þar og
gengið í skrokk á sér. Hann flúði aftur inn í
verslunina, en þá hafði afgreiðslumaðurinn
áttað sig á því að ekki væri allt með felldu og
ýtt á öryggishnapp við kassann. Hnappurinn er

beintengdur við lögregluna sem kom skömmu
síðar á vettvang.
Rannsókn lögreglunnar er vel á veg komin,
en samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins
neita piltarnir að hafa haft uppi kynþáttafordóma og ráðist á manninn af þeim sökum. Á
myndum úr öryggismyndavél í versluninni
mátti sjá að maðurinn og piltarnir höfðu verið
inni í versluninni en engin átök voru sjáanleg
þar.
Maðurinn sem kærði árásina á íslenska
eiginkonu og barn hér á landi. Hann var marinn
og lerkaður eftir árásina.
JSS FRETTABLADIDIS
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.Õ SKÕRSLA (AFRANNSËKNASTOFNUNARINNAR

Eldur í mannlausu risi
FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR
www.visir.is

"ROTTKAST EYKST

3,®++6),)¨ Allt tiltækt slökkvilið
var kallað að Laugavegi 84 um
kvöldmatarleytið í gærkvöld.
Þar var laus eldur í risinu.
Fólk sem var á neðri hæðum
hússins var látið yfirgefa
bygginguna en enginn reyndist
vera á rishæðinni. Þar var
eldur laus í geymslu. Greiðlega
gekk að slökkva og barst eldur
ekki út frá rishæðinni í aðrar
íbúðir hússins.
Eftir að slökkviliðið hafði
ráðið niðurlögum eldsins var
unnið að reykræstingu rishæðarinnar.
Eldsupptök eru ekki ljós og
vinnur lögreglan nú að rannsókn á upptökum eldsins.
GAR

3*6!2²46%'52 Brottkast þorsks,

ýsu, ufsa og gullkarfa tvöfaldaðist á milli áranna 2004 og
2005, samkvæmt nýrri skýrslu,
sem birt er á vefsíðu Hafrannsóknastofnunar.
Brottkast þorsks var 2.594
tonn í fyrra eða 1,27 prósent af
lönduðum afla. Meiri athygli
vekur að brottkast ýsu var
4.871 tonn árið 2005, eða 5,24
prósent af heildarafla. Þetta er
talsvert hærra hlutfall en var
árið 2004, þegar það mældist
3,1 prósent. Í tonnum talið er
þetta mesta brottkast ýsu síðan
árið 2001.
Ólafur K. Pálsson, fiskifræðingur hjá Hafrannsóknastofnun, kom að gerð skýrslunnar.

Hann segir að skýringu á auknu
brottkasti ýsu megi finna í því
að árið 2005 hafi ýsukvóti verið
um það bil tvöfalt meiri en
tveimur árum áður, einnig að nú
veiðist meira af smáfiski. Því
megi segja að þróunin síðustu
tvö ár hafi verið óhagstæð.
Hins vegar hafi umgengni
manna við auðlindina breyst
heilmikið til hins betra til lengri
tíma séð. „Þetta er auðvitað
ekki sú þróun sem við viljum
sjá, að brottkast aukist. Við
teljum þó að þetta sé ekki eins
slæmt og var hér á árum áður,
til dæmis á síðasta áratug, eða
fyrir tuttugu árum síðan. Þá var
mun meira um brottkast, enda
var það ekki ólöglegt þá.“
KËÖ

FORSALAN Á NÝJU
JAMES BOND MYNDINA
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6ONSKUVEÈUR GEISAÈI VÅÈA UM LAND Å G¾R

Hvassviðri og hríð röskuðu umferð
6%¨52 „Það er búið að vera stormur og krapahríð í allan dag,“
sagði Jón Ingólfsson, bóndi og
veðurathugunarmaður á Skjaldþingsstöðum, í gærkvöld. Þar
mældist langmest úrkoma í gær
á landinu, 51 millimetri.
Vonskuveður var víða um land
í gær.
Lögreglan á Húsavík sagði að
þar hefði snjóað allan daginn og
gengið á með hvassviðri. Í gærkvöld var orðið þungfært innanbæjar og ekkert ferðaveður um
héraðið og austur í land.
Milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur
var sömuleiðis hríðarveður og
þungfært.

Er pólitík orðin keppni í peningaeyðslu?
*¹ HÒN ER ORÈIN ÖAÈ AÈ HLUTA ÖVÅ
MIÈUR
'UÈRÒN ®GMUNDSDËTTIR ALÖINGISMAÈUR
3AMFYLKINGARINNAR SAGÈI Å &RÁTTABLAÈINU
Å G¾R AÈ AUGLÕSINGAKOSTNAÈUR FRAMBJËÈ
ENDA Å PRËFKJÎRUM V¾RI ORÈINN bTËMT
RUGLm

²TJGÎLD TIL VARNARM¹LA

Scheffer brýnir
NATO-þjóðir
6!2.!2-, Jaap de Hoop

Scheffer, framkvæmdastjóri
Atlantshafsbandalagsins, skoraði
í gær á aðildarþjóðirnar að taka
sig á og verja meira fé til
varnarmála. Aðeins sjö af 26
NATO-ríkjum verja í þau fullum
tveimur prósentum af landsframleiðslu, eins og NATO ætlast til að
hvert og eitt þeirra geri.
Ísland er eina NATO-ríkið sem
hefur engin útgjöld til varnarmála á fjárlögum. Við brottför
varnarliðsins hefur réttlæting
Íslendinga fyrir því að þeir spari
sér þennan útgjaldalið veikst til
muna. Tvö prósent af landsframleiðslu Íslands samsvarar um
tuttugu milljörðum. SJ¹ SÅÈU   AA
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$ANSKA ÖJËÈÖINGIÈ

Kókaín á þinghúsklósettum
$!.-®2+ Ummerki um að kókaín
hafi verið haft um hönd fundust á
þremur af 30 klósettum danska
þinghússins í Kristjánsborgarhöll í
Kaupmannahöfn, að því er danska
blaðið BT greindi frá í gær.
Þingforsetinn, Christian Mejdahl,
segist sleginn og að málið sé tilefni
lögreglurannsóknar.
Í rannsókn BT var sama
kókaínprófi beitt og lögreglan
notar við leit að fíkniefnum.
Klósettin þrjú þar sem kókaínleifar fundust eru í þeim hluta
Kristjánsborgarhallar sem kallast
Provianthuset.
AA

Á Akureyri var kominn talsverður snjór en lögreglan sagði
engin stórtíðindi vegna veðurs
þar. Illviðri var milli Hofsóss og
Siglufjarðar og stórhríð á Þverárfjalli.
Hjá lögreglunni á Blönduósi
fengust þær upplýsingar að fólk
hefði lítið treyst sér til að aka
Langadal
vegna
gríðarlegs
hvassviðris. Vindhviður þar hafi
farið um og yfir 40 metra á sekúndu í „baneitruðum“ strengjum.
Á Blönduósi var nokkuð um að
hlutir fykju til, meðal annars
bárujárn.
Á
Skagaströnd
skemmdist bátur í höfninni þegar

!+52%92) ¶AÈ SNJËAÈI HRESSILEGA ¹ !KUREYRI Å G¾R

hann rakst utan í annan.
Á Vesturlandi var sömuleiðis
mikið hvassviðri.

Innflytjendur lýsa
áhyggjum og kvíða
Talsvert er um að innflytjendur sem búa hér hringi í Alþjóðahús til að lýsa
áhyggjum og kvíða vegna þeirrar umræðu sem nú á sér stað hér á landi um
innflytjendamál. Fólk hefur áhyggjur af stöðu sinni í samfélaginu.
&¡,!'3-, Talsvert hefur verið
um að innflytjendur sem búsettir
eru hér á landi hafi hringt í
Alþjóðahúsið til að lýsa áhyggjum sínum og kvíða vegna þeirrar
umræðu um innflytjendamál sem
á sér stað nú, að sögn Einars
Skúlasonar, framkvæmdastjóra
þess.
„Fólk hefur áhyggjur af stöðu
sinni í samfélaginu og það hefur
áhyggjur af framtíðinni,“ segir
Einar. „Þeir sem hafa hringt er
fólk sem sest hefur hér að og
horfir til búsetu hér til framtíðar.
Það veltir fyrir sér hvert stefni
með þessari umræðu.“
Einar segir að þeir sem hringt
hafi vegna þessa séu frá ýmsum
löndum. Þá hafi fólk sem komið
hafi í Alþjóðahúsið annarra
erinda einnig rætt um áhyggjur
sínar vegna innflytjendaumræðunnar.
„Þó svo að ekki skynji allir
umræðuna, þar sem ekki allir
fylgjast með íslenskum fjölmiðlum, þá held ég að langflestir viti
um hana og að hún sé rædd í hópi
innflytjenda. Þá tel ég að andrúmsloft sé erfiðara á ýmsum
vinnustöðum nú en áður, því fólk
er svo fljótt til. Ég get ímyndað
mér að andúð sé nú sýnilegri inni
á vinnustöðum. Þegar fólk sem er
áberandi í samfélaginu, hvort
sem það eru þingmenn eða aðrir,
tjáir sig opinberlega um ákveðin
málefni á einhvern ákveðinn hátt
þá finna aðrir ef til vill réttlætingu fyrir ákveðnu viðhorfi sínu
og réttlætingu fyrir að gera það
ljósara inni á sínu svæði, vegna
þess að viðhorfið hefur verið

samþykkt í opinberri umræðu.
En það er reynsla okkar að það
þurfi mikið að ganga á hjá þessu
fólki áður en það fer að kvarta.“
Einar bendir á að fólk eigi
fárra kosta völ hér á landi, sé því
mismunað á grundvelli uppruna.
Það þurfi að kæra til lögreglu
sem hegningarlagabrot og síðan
sé tekin ákvörðun um framhald
máls. Þetta sé því miklu lengra og

flóknara ferli hér á landi heldur
en í löndum Evrópusambandsins
og í Noregi. Þar séu til staðar lög
sem banni mismunun. Nóg sé að
viðkomandi tilkynni mismunun
og þá fari rannsókn af stað.
„En það er alveg klárt að þessar áhyggjur og jafnvel kvíði hafa
áhrif á líðan fólks,“ segir Einar.
„Óvissan um framtíðina verður
meiri.“
JSS FRETTABLADIDIS

Veðurstofan sagði að smám
saman drægi úr vindi þegar liði á
daginn í dag.
GAR

*ËHANNES *ËNSSON

Spurður út í
starfsemi Gaums
"!5'3-, Jóhannes Jónsson var
yfirheyrður í gær af starfsmönnum embættis Ríkislögreglustjóra
vegna rannsóknar á meintum
skattalagabrotum er tengjast
starfsemi Fjárfestingafélagsins
Gaums. Jóhannes er stjórnarformaður í félaginu.
Jóhannes var yfirheyrður í tvo
og hálfan tíma í húsakynnum
Ríkislögreglustjóra. „Ég þurfti að
vera í þessu musteri réttlætisins í
um tvo og hálfan tíma. Mér finnst
með ólíkindum að Jón H.B.
Snorrason og Haraldur Johannessen fái að stjórna enn einni
aðförinni að mér, fjölskyldu
minni og fyrirtækinu sem við
tengjumst,“ sagði Jóhannes.
Jón Ásgeir Jóhannesson,
forstjóri Baugs og sonur Jóhannesar Jónssonar, hefur þegar verið
yfirheyrður vegna rannsóknar
Ríkislögreglustjóra á meintum
skattalagabrotum Baugs og
Gaums.
MH

%FNARANNSËKN LOKIÈ

Ekkert eiturefni
í e-töflunum
,®'2%',5-, Niðurstaða efna-

!,¶*«¨!(²3 (ÁR ¹ LANDI ÖARF FËLK AÈ LEGGJA Å LANGT FERLI SÁ ÖVÅ MISMUNAÈ ¹ GRUND

VELLI UPPRUNA OG VILJI ÖAÈ EKKI UNA ÖEIRRI MISMUNUN AÈ SÎGN FRAMKV¾MDASTJËRA
!LÖJËÈAHÒSS

rannsóknar á fimmtán e-töflum
sem lögreglan í Reykjavík gerði
upptækar hjá rúmlega þrítugum
karlmanni hinn 7. nóvember
liggur nú fyrir. Ekkert kom fram
sem benti til þess að þær
innihéldu eitur.
Rannsóknin fór fram í ljósi
þess að skammt er síðan að stúlka
lést eftir inntöku e-töflu og tveir
unglingspiltar urðu fárveikir og
voru fluttir á sjúkrahús um sömu
helgi. Grunur vaknaði um að á
markaðinum væru baneitraðar etöflur. Því var efnið sem tekið var
af manninum sent til rannsóknar í
flýtimeðferð. Maðurinn sem hafði
töflurnar í fórum sínum reyndist
einnig vera með um 30 grömm af
amfetamíni.
JSS

BÍLL DAGSINS

RLEG ÖRËUNARSKÕRSLA 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA

SUBARU FORESTER CS

,ÅFSKJÎR N¾STBEST ¹ ¥SLANDI

Nýskr. 02.06 - Beinskiptur - Ekinn 10þús. km. - Allt að 100% lán.
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¶2«5.!2-, Noregur, Ísland, Ástralía, Írland og
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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.

Svíþjóð raða sér í efstu sæti lífskjaralista Sameinuðu
þjóðanna (HDI), sem gefinn er út með þróunarskýrslu
stofnunarinnar í ár (Human Development Report).
Í lífskjaralistanum er tekið tillit til þriggja þátta,
lífslíkna, menntunarstigs og þjóðartekna á mann
samkvæmt kaupmáttarstuðli.
Verst eru lífskjörin samkvæmt þessari mælingu í
Afríkuríkinu Níger. Það vermir botnsæti listans, það
177., með lífskjarastuðulinn 0,311. Ísland mælist með
stuðulinn 0,96 en Noregur 0,965.
Yfirskrift þróunarskýrslu SÞ í ár er „Handan
skorts: Völd, fátækt og vatnskreppan í heiminum“.
Eins og fram kom í máli Sørens Mandrup Petersen,
fulltrúa norrænu skrifstofu þróunaráætlunar
Sameinuðu þjóðanna, UNDP, sem kynnti skýrsluna á
blaðamannafundi í Reykjavík í gær, er í henni vakin
athygli á þeim alvarlega vanda sem skortur á aðgengi
að neysluvatni veldur í þróunarlöndunum.
Sighvatur Björgvinsson, framkvæmdastjóri
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands, kynnti á fundinum umfangsmikið vatns- og hreinlætisverkefni sem
stofnunin er að hefja í Malaví. Verkefnið verður unnið

3+µ23,!. +9..4 &R¹ BLAÈAMANNAFUNDI Å HÒSN¾ÈI &ÁLAGS
3AMEINUÈU ÖJËÈANNA Å G¾R 4RYGGVI *AKOBSSON Å PONTU OG
3ÐREN -ANDRUP 0ETERSEN TH.
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

í samstarfi við þrjú ráðuneyti í Malaví og héraðsstjórnir á Monkey Bay-svæðinu í suðurhluta landsins.
Um er að ræða verkefni til fjögurra ára sem hefst
fyrir áramót og lýkur í árslok 2010. Verkefnið er stórt
á mælikvarða Þróunarsamvinnustofnunar. Kostnaðartölur hljóða upp á rúmlega þrjár milljónir Bandaríkjadala fyrir verkið í heild, þar af er hlutur ÞSSÍ alls 2,6
milljónir dala eða rúmlega 180 milljónir króna.
AA

¨(YUÎSXHUXPÑUJÎOÈNOÑQG
VHPÑOOKDIDVÈQVÄUNHQQL

0HË9RGDIRQH3DVVSRUWVDPHLQDVWÙDXÈHLWWPÈQÕWXYHUË¹DËVDPDRJ¼¨VODQGL

9RGDIRQH3DVVSRUWHUQØE\OWLQJDUNHQQGÙMÎQXVWDVHPJHULUYLËVNLSWDYLQXP9RGDIRQHNOHLIW
DËKULQJMD¼VDPDPÈQÕWXYHUËLÈOÑQGXPÈ(YUÎSXRJKHLPD*UHLWWHUNUXSSKDIVJMDOG
RJHIWLUÙDËJLOGLUVDPDYHUËVNU¼RJ¼¨VODQGL0HË9RGDIRQH3DVVSRUWJHWDYLËVNLSWDYLQLU
9RGDIRQHVSDUDËWLOGÁPLVÈ'DQPÑUNX¼6S¼QLRJÈ%UHWODQGLPLËDËYLËȣPP
PÈQÕWQDVÈPWDO

F í t o n / S Í A

6NU¼ËXÙLJVWUD[¼ZZZYRGDIRQHLVNRPGXYLËÈYHUVOXQRNNDUHËDKULQJGXÈ¹ÕJHWXU
OÈNDVNU¼ËÙLJPHËÙYÈDËVHQGD606VNLODERËLQ3DVVSRUWÈ¹DËHUHQJLQQVWRIQNRVWQDËXU
RJHNNHUWP¼QDËDUJMDOG

JUÈSWXDXJQDEOLNLËRJOLIËXQÕQD
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+ARLMAÈUR D¾MDUR Å EINS ¹RS FANGELSI
$«-3-, Tuttugu og fimm ára karlmaður var í

gær dæmdur í eins árs fangelsi fyrir að ráðast
á lögreglumann á skemmtistaðnum Kaffi Akureyri, að kvöldi 31. desember í fyrra. Einnig var
maðurinn fundinn sekur um að hafa í fórum
sínum rúmlega tvö grömm af amfetamíni.
Tveir óeinkennisklæddir lögreglumenn
fóru í eftirlitsferð inn á skemmtistaðinn og
höfðu afskipti af manninum sem hafði komið
við sögu lögreglu áður vegna ofbeldis- og
fíkniefnamála. Maðurinn reiddist er annar
lögreglumannanna ætlaði sér að athuga hvað
hann væri með í vinstri hendi sinni og tók
hann lögreglumanninn þá hálstaki, sneri hann
niður í gólfið og veitti honum þungt hnefahögg. Lögreglumaðurinn fékk djúpan skurð í
vörina og hlaut tognunaráverka á hálsi og

kjálka. Í dómnum kemur fram að við handtökuna hafi hópast að lögreglumönnum nokkur
fjöldi manna og spörkuðu einhverjir í
lögreglumennina. Samkvæmt upplýsingum
frá lögreglunni á Akureyri hefur aldrei komið
í ljós hverjir voru þar að verki.
Maðurinn var fyrst dæmdur í þriggja
mánaða fangelsi, skilorðsbundið í tvö ár, í
mars 2003 fyrir líkamsárás. Í desember 2004
var maðurinn aftur dæmdur fyrir líkamsárás,
að þessu sinni í sex mánaða fangelsi, skilorðsbundið í þrjú ár. Í október í fyrra var
maðurinn dæmdur í tíu mánaða fangelsi,

þar af sjö mánuði skilorðsbundið, fyrir
fíkniefnalagabrot.
Með broti sínu rauf maðurinn skilorð og
þykir „með vísan til sakaferils hans ekki fært
að skilorðsbinda refsinguna að neinu leyti“,
eins og segir orðrétt í dómnum.
MH

23!234!¨52).. ¶AÈ VAR ¹ ÖESSUM SKEMMTI

STAÈ SEM MAÈURINN VEITTI LÎGREGLUMANNINUM
ÖUNGT HNEFAHÎGG &2¡44!",!¨)¨++

3EGIR &RAMSËKN EKKI BLEKKJA

Framlagið hátt í
tveir milljarðar
34*«2.-, Magnús Stefánsson
félagsmálaráðherra segir
fullyrðingar Björgvins G.
Sigurðssonar í Fréttablaðinu í
gær að Framsóknarflokkurinn
hafi blekkt
þúsundir
Íslendinga með
fyrirheitum
sínum um
milljarð til
baráttunnar gegn
fíkniefnum vera
rangar. „Þetta er
ekki í fyrsta
-!'.²3
skipti sem
34¡&.33/.
Björgvin heldur
þessu fram og því hefur verið
margoft svarað. Það kom í ljós í
apríl 2003 þegar þetta var tekið
saman að nær tveimur milljörðum hafði verið bætt við í þessi
mál á kjörtímabilinu 1999–2003.
Þannig að ef einhver er að reyna
að blekkja einhvern í þessu máli
þá er Björgvin G. Sigurðsson að
reyna að blekkja þjóðina með
þessari fullyrðingu.“
ÖSJ

(AMAS OG &ATAH SEMJA

Palestínustjórn
er að verða til
'!:!"/2' !0 Mohammed Shabir,

sextugur háskólamaður, verður að
öllum líkindum forsætisráðherra í
nýrri Palestínustjórn, sem nú er í
fæðingu. Tvær helstu stjórnmálahreyfingar Palestínumanna,
Hamas og Fatah, hafa komið sér
saman um þetta, að því er AP
fréttastofan hafði eftir Moussa
Abu Marzouk, yfirmanni í höfuðstöðvum Hamas í Sýrlandi.
Hamas og Fatah hafa árangurslaust reynt að mynda stjórn allar
götur síðan Hamas vann meirihluta
í þingkosningum fyrr á árinu.
Shabir og aðrir helstu ráðherrar
væntanlegrar stjórnar eru hvorki
meðlimir Hamas né Fatah.
GB

4,-!2 ²2 0,!34) /' 34%905 -UN BETRA ER AÈ SJ¹ VEGAT¹LMA ÒR RAUÈA OG HVITA
PLASTINU EN STEYPUT¹LMANA SEM FALLA N¹NAST INN Å UMHVERFIÈ
-9.$"/2'!20,!34

3,9334!¨52).. 0ËLVERJI LÁT LÅFIÈ ÖEGAR EKIÈ VAR ¹ VEGAT¹LMA ÒR STEYPU ¹ 2EYKJANES

BRAUTINNI %F TIL VILL HEFÈI FARIÈ BETUR EF T¹LMINN HEFÈI VERIÈ ÒR PLASTI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Tálmar úr plasti komi í
stað steypuklumpanna
Markaðsstjóri Borgarplasts, Tryggvi Sveinbjörnsson, gagnrýnir áhugaleysi á vegatálmum úr plasti sem
hann segir myndu stórminnka slysahættu og skemmdir á bílum. Björn Ólafsson hjá Vegagerðinni segir
plasttálmana góða en hins vegar þurfi stundum að vernda vinnandi menn með steyputálmum.
5-&%2¨!2®29'') „Það vantar bara að taka

ákvörðun,“ segir Tryggvi Sveinbjörnsson,
markaðsstjóri Borgarplasts, sem gagnrýnir
áhugaleysi yfirvalda og verktaka á plastvegatálmum sem fyrirtækið framleiðir.
Tveir Pólverjar hafa nú verið úrskurðaðir
í farbann. Þeir höfðu stöðu sakbornings við
yfirheyrslur í kjölfar þess að landi þeirra
lést eftir að bíl þeirra var á laugardagskvöld
ekið á vegatálma úr steypu á Reykjanesbraut. Áhöld eru um það hver mannanna ók
bílnum og hvort ökumaðurinn hafi verið
drukkinn og ekið of greitt. Telja má sennilegt að betur hefði farið hefði vegatálminn
verið úr plasti en ekki steypu.
Tryggvi hjá Borgarplasti segir að frá
árinu 2003 hafi fyrirtækið boðið upp á
vegatálma úr plasti sem fylltir eru með vatni

til þyngingar. Hann segir að erlendis tíðkist
ekki að nota steypta tálma nema á átakasvæðum. Að sögn Tryggva voru tálmar Borgarplasts upphaflega hannaðir í samráði við
Vegagerðina, lögreglu og umferðarráð.
Áhuginn fyrir framleiðslunni hafi hins vegar
reynst lítill þegar á reyndi.
„Plasttálmarnir hafa ekki náð fótfestu.
Skýringin er annars vegar sú að það skortir
að setja reglur um vegatálma og hins vegar
að framkvæmdaaðilar eru að skiptast á
þessum steyputálmum sem dúkka upp á
hverjum staðnum eftir annan,“ segir
Tryggvi.
Að áliti Tryggva er brýnt að búa þannig
um hnútana að plasttálmar séu notaðir miklu
meira en nú sé gert. Þótt þeir séu ef til vill
dýrari í upphafi þá borgi þeir sig á endanum.

Plasttálmarnir séu miklu sýnilegri en
steyputálmarnir. Einnig skemmast bílar ekki
eins mikið við að lenda á þeim og það
stórminnki slysahættu.
„Við höfum keypt svolítið af þessum
plasttálmum og erum meðmæltir þeim enda
studdum við þetta framtak á sínum tíma,“
segir Björn Ólafsson hjá Vegagerðinni.
Björn segir að hins vegar séu menn
gjarnan að rugla saman merkingum við
vinnustaði og girðingum sem ætlaðar séu til
að verja þá menn sem eru að störfum á
svæðinu. Plasttálmarnir séu góðir en eigi
kannski ekki alls staðar við:
„Það er ekki gott ef menn keyra beint í
gegnum þetta og á mannskap sem er bak við.
Það verður að horfa á þetta í réttu samhengi.“
GAR FRETTABLADIDIS

„þrungið tilfinningum
átökum í mannlegri tilveru
persónurnar eru eftirminnilegar

Ólafur Jóhann ER

vaxandi rithöfundur
Þessi bók er með hans

betri verkum“

Áhrifamiklar
sögur um ástina
eftir eitt vinsælasta
sagnaskáld
þjóðarinnar.
Bókin kemur út
samtímis á Íslandi
og í Bandaríkjunum.

„Aldingarðurinn er óvenjulega þéttofin bók ... efni sagnanna er þrungið tilfinningum og
átökum í mannlegri tilveru ... Sögurnar og persónurnar eru eftirminnilegar þó að stíll
þeirra sé lágstemmdur. Mér hefur fundist Ólafur Jóhann vera vaxandi rithöfundur frá
því að hann sendi frá sér sín fyrstu verk. Þessi bók er með hans betri verkum.“

Skafti Þ. Halldórsson, Mbl.
edda.is
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¥BÒAR Å 4ÒNUNUM GAGNRÕNA H¹HÕSABYGGÈ VIÈ TÒNFËTINN

6ILJA B¾TUR VEGNA SËLARLEYSIS
Ertu ánægð(ur) með það að
Árni Johnsen sé á leið á þing
á ný?
*¹

 
 

.EI
3052.).' $!'3).3 ¥ $!'

Ert þú skráð(ur) hjá heimilislækni?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

%LDRI BORGARAR UM (RAFNISTU

Aðeins fyrir
eignafólk
&¡,!'3-, Landssamband eldri
borgara hefur sent frá sér
fréttatilkynningu vegna greinar
í Fréttablaðinu í gær um
afnotarétt leiguíbúða hjá
Hrafnistu í Hafnarfirði.
Í tilkynningunni frá sambandinu er bent á að samkvæmt
nýlegum tölum um tekjur eldri
borgara sé það búsetuform sem
greint er frá í fréttinni ekki
mögulegt nema viðkomandi geti
selt verðmæta og skuldlausa
eign á móti.
Í tilkynningu Sambandsins er
það það sagt skjóta skökku við
að stofnun eins og Hrafnista sem
stofnuð hafi verið til að jafna
félagslegar forsendur almennings skuli byggja framtíðarsýn í
búsetumálum aldraðra á
starfsemi.
ÖSJ

3+)05,!'3-, Íbúar í Túnunum í Reykjavík
eru afar ósáttir við fyrirhugaða háhýsabyggð
á svokölluðum Höfðatorgsreit.
Í bréfi frá stjórn Íbúasamtaka Laugardals
sem sent er fyrir hönd íbúa í Túnunum og
Ásholti eru gagnrýnd fjölmörg atriði við
skipulagningu Höfðatorgsreitsins og
framsetningu kynningarefnis vegna framkvæmdarinnar. Reisa á nokkrar afar háar
íbúðablokkir, þær tvær hæstu nítján og
sextán hæðir. Nítján hæða blokkin slagar
hátt upp í Hallgrímskirkjuturn.
Sérstaklega gagnrýna íbúarnir að frá
háhýsunum muni stafa mikill skuggi sem
leggist yfir hús þeirra þegar sól hallar til
vesturs, jafnvel um hásumar:
„Þetta kemur til með að hafa mikil áhrif á

,®'2%',5&2¡44)2
3EX MANNA BÅLL VALT
"IFREIÈ VALT VIÈ ,ITLU KAFFISTOFUNA ¹ 3UÈ
URLANDSVEGI SÅÈDEGIS Å G¾R 3EX ERLENDIR
FERÈAMENN VORU Å BÅLNUM OG VORU FJËRIR
ÖEIRRA FLUTTIR ¹ SJÒKRAHÒS TIL AÈHLYNNING
AR -EIÈSL ÖEIRRA REYNDUST MINNI H¹TTAR
EN BIFREIÈIN SEM ÖEIR ËKU ER AFAR ILLA
FARIN 4ALIÈ ER AÈ ÎKUMANNI HENNAR HAFI
FIPAST VEGNA H¹LKU MEÈ FYRRGREINDUM
AFLEIÈINGUM

REKSTUR ¹ (ELLISHEIÈI
¶¹ VARÈ ÖRIGGJA BÅLA ¹REKSTUR ¹ (ELLIS
HEIÈI Å G¾R Å N¹MUNDA VIÈ SKÅÈASK¹L
ANN Å (VERADÎLUM 4VEIR VORU FLUTTIR ¹
SLYSADEILD EN ERU EKKI TALDIR ALVARLEGA
SLASAÈIR

3ENDIBÅLL VALT Å G¾RMORGUN
3ENDIBÅLL VALT ¹ 6ESTURLANDSVEGI
SNEMMA Å G¾RMORGUN ®KUMAÈUR
HENNAR VAR EINN Å BÅLNUM EN SLAPP
MEÈ MINNIH¹TTAR MEIÈSL "IFREIÈIN ER
ÖË TALIN MIKIÈ SKEMMD -IKIL H¹LKA VAR
¹ SV¾ÈINU ÖEGAR BÅLVELTAN ¹TTI SÁR STAÈ
OG AUK ÖESS MJÎG VINDASAMT

Predator
flottir öryggisskór

9.990 kr.

Heyrnarhlífar
m. útvarpi vandað
tæki frá Bilsom

7.990 kr.

(®&¨!4/2'32%)452 ¥BÒAR Å AÈLIGGJANDI GÎTUM ËTTAST

VERÈFALL ¹ EIGNUM SÅNUM ÖEGAR ËGNARLANGIR SKUGGAR
H¹HÕSANNA LEGGJAST YFIR HVERFIÈ
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Framlög hafa aukist
en ekki nógu mikið
Framlög ríkissjóðs til meðferðarmála hafa aukist um 139,6 milljónir króna frá aldamótum. Enn vantar þó 120 milljónir í rekstur SÁÁ vegna launahækkana og nýrra
lyfja. Þórarinn Tyrfingsson segir Íslendinga nægilega ríka til að geta gert betur.
(%),"2)'¨)3-, Bein framlög ríkissjóðs til meðferð-

arstofnana og annarra aðila utan Landspítala háskólasjúkrahúss (LSH) sem sinna meðferðarúrræðum fyrir áfengis- og fíkniefnaneytendur hafa
aukist um 139,6 milljónir á tímabilinu 2000-2006 á
verðlagi dagsins í dag.
Öll þjónusta sem krefst aðkomu lækna heyrir
undir heilbrigðisráðuneytið. Það veitir fjármagn til
SÁÁ, Hlaðgerðarkots (meðferðarheimilis Samhjálpar) og vist- og meðferðarheimilisins Krýsuvíkurskóla auk meðferðardeilda innan LSH. Ekki reyndist
gerlegt að fá aðskildar tölur um framlög til meðferðarúrræða innan LSH við vinnslu þessarar greinar
fyrir tímabilið, en það framlag var um 308 milljónir
árið 2001. Núgildi framlags ráðuneytisins árið 2000
til annarra meðferðarstofnana er 521,3 milljónir, en
framlagið árið 2006 var 625,9 milljónir króna.
Rúm 80 prósent af framlögum heilbrigðisráðuneytisins utan LSH renna til SÁÁ. Samt sem áður
hefur SÁÁ þurft að skera niður í meðferðarþjónustu
sinni vegna rekstrarfjárskorts. Hann er að sögn
samtakanna tilkominn vegna þess að ríkisframlög til
meðferðarinnar voru ekki nægjanleg og höfðu
rýrnað að verðgildi undanfarin ár á undan.
Þjónustusamningur samtakanna við ríkið rann út
um síðustu áramót og að sögn Þórarins Tyrfingssonar, yfirlæknis á Vogi, er bilið á milli þess sem
samtökin þurfa í rekstur sinn og þess sem ríkið
býður enn of breitt til að hægt sé að skrifa undir.
„En ég treysti því að menn séu skynsamir. Okkur
fannst allavega skynsamlegt að hinkra og sjá
framvindu mála áður en við förum að búa til
meðferð sem aðlagar sig þessum peningaskorti.“
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Íverðmæti eignanna og fara þeir fram á
bætur frá borginni ef af verður,“ segir í bréfi
íbúasamtakanna.
Þá hafa íbúarnir einnig áhyggjur af
vindhviðum sem kunni að skapast í kring um
háhýsin. Þeir eru einnig hreinlega uggandi
um framtíð sinna eigin húsa. „Á hverfið
kannski að verða næsta byggingarsvæði?“
spyrja þeir.
Í gær sendu íbúarnir inn mótmæli á fund
skipulagsráðs Reykjavíkur. Eru þeir meðal
annars ósáttir við að til standi að breyta
deiliskipulagi að kröfu verktakafyrirtækisins
Eyktar þannig að byggingarmagn á Höfðatorgsreitnum verði tvöfaldað. „Það flögrar að
okkur sú hugsun að einhver sé að gera
Eyktinni greiða.“
GAR

 6/') ¶ËRARINN 4YRFINGSSON YFIRL¾KNIR SEGIR AÈ  MILLJËNIR

VANTI Å REKSTUR 3 

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Þórarinn segir að það vanti samt sem áður um 120
milljónir í rekstur samtakanna á verðlagi dagsins í
dag þar sem útgjaldaaukning hafi orðið vegna
launahækkana og nýrra lyfja. „Menn taka heldur
ekki alltaf inn í þetta að neysluvenjurnar breytast
með tímanum og þá þarf meiri pening í þetta.“
Öll þjónusta fyrir börn og unglinga undir 18 ára
aldri utan afvötnunar heyrir undir félagsmálaráðuneytið. Það veitir því fjármagni til heimila fyrir börn
og unglinga með þjónustusamninga við ríkið,
Meðferðarstöðvar ríkisins (Stuðlar), auk Byrgisins
og endurhæfingarstöðvarinnar Krossgatna.
Ráðuneytið veitti um 602,5 milljónum til málaflokksins árið 2000 á núverandi verðlagi en 637,7
milljónum árið 2006. Framlög þess hafa því aukist
um 32,5 milljónir á tímabilinu. Þess ber þó að geta að
börn og unglingar geta verið tekin til meðferðar án
þess að eiga við neysluvanda að stríða því þangað
eru einnig send börn vegna óupplýstra afbrota,
ofbeldisverka eða annarra heðgunarvandamála.
Rúmlega 70 prósent af öllum framlögum félagsmálaráðuneytisins til meðferðarmála renna til þessara
heimila.
THORDUR FRETTABLADIDIS

-AGNÒS 3TEF¹NSSON

¶ËRARINN 4YRFINGSSON

LITAM¹L HVAÈ
EIGI AÈ GERA

.ËGU RÅK TIL EYÈA
MEIRA Å ÖETTA

-AGNÒS 3TEF¹NSSON FÁLAGSM¹LA
R¹ÈHERRA SEGIR ÖAÈ ALLTAF VERA
¹LITAM¹L HVAÈ EIGI AÈ GERA OG
HVAÈ MÎNNUM ÖYKI NËG b¶ARNA ER
ÖË ÖESSI AUKNING OG ÖAÈ ER ALLTAF
ÖANNIG MEÈ ÖETTA MEÈFERÈARSTARF
AÈ ÖAÈ ER MJÎG SVEIFLUKENND ÖÎRF
FR¹ ¹RI TIL ¹RS OG MENN REYNA AÈ
BREGÈAST VIÈ ÖVÅ EFTIR FÎNGUM
(INS VEGAR ERU MENN ALLTAF AÈ
SKOÈA HVAÈA AÈFERÈIR ERU BESTAR
Å ÖESSU -EÈAL ANNARS MEÈ TILLITI
TIL ÖESS AÈ NÕTA SEM BEST FJ¹RMAGNIÈ ENDA HEFUR VERIÈ
ÖRËUN Å ÖVÅ ¹ ÖESSUM TÅMA
¶AÈ ER LÅKA ÖANNIG AÈ VIÈ HÎFUM VERIÈ AÈ SKOÈA
ÖRËUN Å MEÈFERÈARSTARFI OG ERUM AÈ GERA ÖAÈ MJÎG
ALVARLEGA MEÈAL ANNARS TIL AÈ VEITA FLEIRI EINSTAKLINGUM
ÖJËNUSTU MIÈAÈ VIÈ FJ¹RMAGNIÈ ¶AR ¹ ÁG VIÈ ÖESSA EIN
STAKLINGSMIÈUÈU MEÈFERÈ SEM HEFUR VERIÈ MIKIÈ R¾DD
AÈ UNDANFÎRNUm

b¶AÈ ER ALVEG KL¹RT AÈ VIÈ M¾TTUM
SETJA MEIRI PENINGA Å MEÈFERÈARÒR
R¾ÈIN m SEGIR ¶ËRARINN 4YRFINGSSON
YFIRL¾KNIR ¹ 6OGI b6IÈ ERUM ALVEG
NËGU RÅK TIL ÖESS 6IÈ EIGUM AÈ
HAFA ÖETTA Å MEIRI FORGANGI 3ÅÈAST
ÖEGAR VANDAM¹LABYLGJA SKALL ¹
OKKUR UPP ÒR ALDAMËTUM Ö¹ ¹TTU
SÁR STAÈ MIKLAR ÖJËÈFÁLAGSBREYT
INGAR .Õ EFNI VORU AÈ KOMA INN
AUK ÖESS SEM UMGJÎRÈIN UTAN UM
UNGT FËLK VAR OFT ¹ TÅÈUM D¹LÅTIÈ
LÁLEG VEGNA FËLKSFLUTNINGA ¹ 2EYKJAVÅKURSV¾ÈIÈ 3VO
H¾GÈIST UM EN ÖAÈ ER ÕMISLEGT SEM BENDIR TIL ÖESS
AÈ ÖESSI Ö¹TTUR SÁ AÈ KOMA AFTUR ¶AÈ ER MEIRA UMRËT
MIKIÈ VERIÈ AÈ FLYTJA BÎRN OG UNGLINGA TIL ¶¹ ÖURFUM
VIÈ AÈ VERA ¹ VARÈBERGI STYRKJA UMGJÎRÈINA STYRKJA ALLA
ÖJËNUSTU VIÈ Ö¹ SEM ERU Å NEYSLU OG LÅKA Ö¹ SEM ÖURFA
¹ MEÈFERÈ AÈ HALDA ¡G TEL ÖVÅ AÈ VIÈ EIGUM AÈ VERA
VAKANDI NÒNA OG SETJA Å ÖETTA MEIRI FJ¹RMUNIm

6%)345 36!2)¨

 Hvað heitir nýkrýndur
heimsmeistari í kraftlyftingum?
 Hvaða þingmaður Samfylkingarinnar í Reykjavík hættir á
þingi í vor?
 Hvaða heimsfræga rokkhljómsveit hætti við tónleika
vegna áfengisbanns á sviðinu?
36®2). %25  3¥¨5 
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-ANNSK¾TT LESTARSLYS .ÅTJ¹N
MANNST FËRUST OG ELLEFU SLÎSUÈUST Å
G¾R ER J¹RNBRAUTARLEST LENTI Å ¹REKSTRI
VIÈ VÎRUBÅL MEÈ TENGIVAGN SEM VAR
FULLUR AF LANDBÒNAÈARVERKAMÎNNUM
3LYSIÈ VARÈ Å GRENND VIÈ (ÎFÈABORG
SNEMMA MORGUNS !LLIR HINIR L¹TNU
VORU Å VÎRUBÅLNUM OG TENGIVAGNINUM

,®'2%',5&2¡44
)NNBROTSÖJËFUR
,ÎGREGLAN Å 2EYKJAVÅK HANDTËK Å
FYRRINËTT KARLMANN SEM GRUNAÈUR ER
UM AÈ HAFA BROTIST INN Å TVÎ FYRIRT¾KI
VIÈ NANAUST Å 2EYKJAVÅK ¥ FËRUM
MANNSINS FUNDUST PENINGAR OG '03
STAÈSETNINGART¾KI SEM STOLIÈ VAR ÒR
FYRIRT¾KJUNUM FYRR UM KVÎLDIÈ -AÈ
URINN GISTI Å FANGAGEYMSLUM LÎGREGLU
OG VAR SÅÈAN YFIRHEYRÈUR (ONUM
HEFUR VERIÈ SLEPPT
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"ALDUR 3IGURÈSSON DËSENT MËTM¾LIR STAÈH¾FINGUM UM MANNANAFNANEFND

&ORSETAFRAMBOÈ Å &RAKKLANDI

Björn Ingi talar óviturlega

Royal og Sarkozy hnífjöfn

-!..!.!&.!.%&.$
Björn Ingi
Hrafnsson virðist hvorki hafa
kynnt sér starfsemi né þau lög
sem mannanafnanefnd starfar
eftir, segir Baldur Sigurðsson,
dósent og einn nefndarmanna.
„Þetta er dálítið kjánalegt. Eftir
því sem ég komst næst í fréttum á
sunnudaginn er Björn Ingi að tala
um lögin frá 1991, en þau voru
felld úr gildi árið 1996. Óvinsældir
nefndarinnar má að miklu leyti
rekja til þessara strangari laga.
Samkvæmt þeim áttu innflytjendur til dæmis að taka upp íslensk
nöfn. Þetta hefur ekki verið gert í
tíu ár,“ segir Baldur.

"!,$52 3)'52¨3
3/. $«3%.4 3EGIR

UMM¾LI "JÎRNS
)NGA GEFA TIL KYNNA
AÈ HANN HAFI ALLS
EKKI KYNNT SÁR
M¹LIÈ
&2¡44!",!¨)¨'6!

Í fréttum RÚV var haft eftir
Birni að „séu úrskurðir [nefndarinnar] skoðaðir megi glöggt sjá að
í mörgum tilvikum ráði smekkur
einn ferðinni“. Baldur segir þetta

af og frá. „Nefndin hefur alls ekki
leyfi til að hafa smekk. Hún verður alltaf að framfylgja lögum.
Þetta tengist einnig þriðja atriðinu hjá Birni, þegar hann leggur
það til að úrskurðarvald um vafaatriði verði fært frá nefndinni til
ráðherra. Þetta myndi engan
vanda leysa. Mannanafnanefnd er
skipuð sérfræðingum sem hafa
sérfræðiþekkingu á íslensku máli
og vinnur einungis samkvæmt
lögum. Stjórnmálamenn taka hins
vegar oft ákvarðanir samkvæmt
eigin duttlungum, ekki satt? Þetta
býður því þvert á móti geðþóttaákvörðunum heim.“
KËÖ

&2!++,!.$ !0 Vart má á milli sjá

hvort sósíalistinn Segolene Royal
eða íhaldsmaðurinn Nicolas
Sarkozy myndu hafa betur ef þau
ettu kappi í forsetakosningunum í
vor. Þetta sýna niðurstöður
nýjustu skoðanakannana.
Bæði Royal og Sarkozy fá 34
prósent atkvæða í könnun TNSSofres-Unilog, en næstur þeim
kemur hægriöfgamaðurinn JeanMarie Le Pen með 13 prósent.
Sósíalistar gera út um frambjóðandaval sitt á fimmtudaginn.
Auk Royal sækjast Dominique
Strauss-Kahn og Laurent Fabius
eftir útnefningunni.
AA

Endurkoma Árna
einstök í sögunni
Forsætisráðherra segir flokksforystu Sjálfstæðisflokksins treysta Árna Johnsen.
Er tilbúinn til þess að láta til mín taka, segir Árni Johnsen. Endurkoma Árna er
einstök í íslenskri stjórnmálasögu, segir Gunnar Helgi Kristinsson.
34*«2.-, Geir H. Haarde, for-

sætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, segir Árna Johnsen
njóta
fyllsta
trausts
flokksforystunnar. Frá þessu
greindi Geir í viðtali við Ríkisútvarpið í gærmorgun.
Árni varð í öðru sæti í prófkjöri
Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi um síðastliðna helgi og hlaut
3.134 atkvæði af 5.461 gildum
atkvæðum. Árni M. Mathiesen
fjármálaráðherra varð efstur í
prófkjörinu með 2.659 atkvæði í
efsta sætið eða tæplega 50 prósent
gildra atkvæða. Samtals hlaut
hann 3.892 atkvæði.
Árni Johnsen segist hlakka til
að takast á við fjölbreytt störf á
sviði stjórnmálanna. „Ég er tilbúinn til þess að fylgja eftir mínum
áherslumálum. Ég er reynslunni
ríkari og tel mig búa yfir meiri
þekkingu heldur en þegar ég kom
fyrst inn á þing til þess að takast á
við fjölbreytt og krefjandi verkefni.“
Árni segist ekki óttast harða
gagnrýni
stjórnarandstæðinga
vegna fortíðar hans, en Árni var
dæmdur í tveggja ára óskilorðsbundið fangelsi í Hæstarétti árið
2003 fyrir margvísleg brot. „Ég
óttast ekki gagnrýni og held að
mér verði ekki illa tekið. Ég ætla
að beita mér fyrir samgöngubót-
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"ORGARFULLTRÒARNIR $AGUR " %GGERTSSON
OG 3TEF¹N *ËN (AFSTEIN ¹SAMT 6ILHJ¹LMI
¶ 6ILHJ¹LMSSYNI BORGARSTJËRA SKARTA
RAUÈUM NEFJUM
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"ORGARSTJËRN KAUPIR RAUÈ NEF

Styrkja bágstödd börn

2.) */(.3%. 3EGIST TILBÒINN TIL ÖESS AÈ

FYLGJA SÅNUM M¹LUM VEL EFTIR
&2¡44!",!¨)¨'6!
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ENDURKOMU RNA *OHNSEN INN ¹
SVIÈ STJËRNM¹LANNA EINSTAKA

!,¶).')3(²3)¨ ¶¹TTTAK

ENDUR Å PRËFKJÎRI 3J¹LFST¾È
ISFLOKKSINS Å 3UÈURKJÎR
D¾MI SEM FRAM FËR UM
SÅÈASTLIÈNA HELGI STUDDU
VEL VIÈ FRAMBOÈ RNA
*OHNSEN (ANN FÁKK 
ATKV¾ÈI EN ALLS VAR SKILAÈ
INN  GILDU ATKV¾ÈI

um víðs vegar um landið, eflingu
starfs gegn fíkniefnavandanum,
málefnum eldri borgara og auðvitað fleiri málum. Fólk getur treyst
því að ég fylgi eftir málum mínum
og míns fólks.“

"2/4 2.! */(.3%.
K¾RAN ¹ HENDUR RNA *OHNSEN VAR Å  LIÈUM EN HANN VAR FUNDINN SEKUR UM
BROT Å  ÖEIRRA Å HÁRAÈSDËMI EN  Å (¾STARÁTTI

N RNI SAGÈI AF SÁR ÖINGMENNSKU VEGNA M¹LSINS
N RNI VAR MEÈAL ANNARS FUNDINN SEKUR UM FJ¹RDR¹TT MÒTUÖ¾GNI OG BROT Å OPIN
BERU STARFI (ANN VAR D¾MDUR Å TVEGGJA ¹RA ËSKILORÈSBUNDIÈ FANGELSI Å (¾STARÁTTI

N RNI VAR MEÈAL ANNARS FUNDINN SEKUR UM AÈ HAFA DREGIÈ AÈ SÁR JËLASERÅU
KANTSTEINA TIMBUR VERKPALLA ¹LSTIGA ÅSLENSKA ÖJËÈF¹NANN ÖÁTTIDÒKA ELDHÒS
OG BAÈINNRÁTTINGU AUK FLEIRI MUNA MEÈ ÖVÅ AÈ TAKA VÎRURNAR ÒT ¹ NAFN
FYRIRT¾KJA SEM ALÖINGISMAÈUR FORMAÈUR BYGGINGARNEFNDAR ¶JËÈLEIKHÒSSINS OG
FORMAÈUR BYGGINGARNEFNDAR 6ESTNORR¾NA R¹ÈSINS "RATTAHLÅÈARNEFNDAR

Gunnar Helgi Kristinsson,
prófessor í stjórnmálafræði,
segir endurkomu Árna í íslensk
stjórnmál vera merkilega fyrir
margra hluta sakir. „Eftir því sem
ég best veit, þá er endurkoma
Árna Johnsen einstakur viðburður í íslenskri stjórnmálasögu.
Aldrei áður hefur maður sem
dæmdur var í óskilorðsbundið
fangelsi fyrir brot í opinberu
starfi snúið aftur inn á svið stjórnmálanna með jafn afgerandi hætti
svo ég viti til. En ég er ekki viss
um að endurkoma Árna hafi slæm
áhrif á flokkinn. Hann fékk góða
kosningu í prófkjörinu og sjálfstæðismenn
virðast
treysta
honum til góðra verka.“
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

3492+52 Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgastjóri opnaði í gær,
ásamt borgastjórn, fyrir sölu á
rauðum nefjum. Við formlega
opnun sölunnar keyptu Vilhjálmur og borgarstjórnin rauð nef til
að leggja sitt af mörkum.
Allur ágóði rauðu nefjanna
rennur til verkefna Barnahjálpar
Sameinuðu þjóðanna sem vinnur
með bágstöddum börnum um
allan heim.
Rauðu nefin er hægt að kaupa í
öllum verslunum Bónuss, 10-11,
útibúum Glitnis, og á bensínstöðvum Essó og kosta þau 500
krónur.
HS

3KOÈANAKÎNNUN Å $ANMÎRKU

Jafnaðarmenn
auka fylgi sitt
$!.-®2+ Rúmlega þrjátíu prósent
Dana myndu kjósa Jafnaðarmannaflokkinn ef gengið yrði til
kosninga nú. Er þetta mesta fylgi
sem flokkurinn hefur fengið í
skoðanakönnun í meira en tvö ár
samkvæmt frétt Jótlandspóstsins
á sunnudag.
Flokkurinn mælist nú stærsti
flokkur landsins því flokkur Anders Fogh Rasmussen forsætisráðherra, Venstre, fengi aðeins fjórðung atkvæða.
Stjórnarandstöðuflokkarnir
á
danska þinginu myndu sameiginlega
bæta við sig tíu þingsætum ef þetta
yrðu niðurstöður kosninga.
KS

Réttu hjálparhönd

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

Félagsþjónusta Kópavogs óskar eftir að ráða fólk í heimaþjónustu.
Fjölbreytt og gefandi starf með sveigjanlegum vinnutíma.
Heilsdags- og hlutastörf. Kynntu þér kjörin, þau koma á óvart!
Nánari upplýsingar veita þjónustustjórar heimaþjónustunnar í síma 570 1400.
www.kopavogur.is
Meginmarkmið Félagsþjónustu Kópavogs er
að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi
Kópavogsbúa á öllum aldri svo þeir fái
tækifæri til að taka virkan þátt í samfélaginu.
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+OSNINGAR Å 3UÈUR /SSETÅU AUKA ENN ¹ SPENNUNA MILLI 2ÒSSLANDS OG 'EORGÅU

6INNUMARKAÈURINN

-EIRIHLUTI VILL SEGJA SKILIÈ VIÈ 'EORGÅU

Um eitt prósent
atvinnuleysi

'%/2'¥! !0 Kjósendur í Suður-Ossetíu samþykktu
nánast einróma í atkvæðagreiðslu á sunnudaginn að
lýsa yfir formlegu sjálfstæði héraðsins, sem tilheyrir
Georgíu en hefur þó notið sjálfstæðis í reynd í meira
en áratug.
Samkvæmt bráðabirgðatölum greiddu 99 prósent
kjósenda sjálfstæði atkvæði sitt. Suður-Ossetíumenn
virðast almennt vilja sameinast Rússlandi þegar fram
líða stundir. Sjálfstæði héraðsins frá Georgíu er fyrst
og fremst hugsað sem áfangi í þá átt.
Meira en þúsund manns létu lífið í harðvítugri
borgarastyrjöld aðskilnaðarsinna við Georgíuher á
árunum 1991 til 1992, sem braust út í beinu framhaldi
af falli Sovétríkjanna.
Stjórn Suður-Ossetíu er í nánum tengslum við
Rússland, sem viðurkennir ekki heldur formlega sjálfstæði héraðsins en hefur veitt íbúum þess leyfi til að
ganga með rússnesk vegabréf.

6)..5-!2+!¨52 Ástand á vinnumarkaði er gott. Skráð atvinnuleysi var eitt prósent í október eins
og september, samkvæmt upplýsingum frá Vinnumálastofnun.
Vísbendingar eru um að ástandið
muni versna á næstunni, eftir því
sem fram kemur á vef ASÍ.
Atvinnuleysi hefur aukist
lítillega á landsbyggðinni meðal
karla og kvenna og hjá körlum á
höfuðborgarsvæðinu en minnkað
meðal kvenna á höfuðborgarsvæðinu. Vinnumálastofnun gerir ráð
fyrir að um tíu þúsund erlendir
ríkisborgarar hafi komið til starfa
á íslenskum vinnumarkaði það sem
af er ári.
GHS

!4+6¨) &%,,52 +OSNINGARNAR Å 3UÈUR /SSETÅU STAÈFESTA FYRST
OG FREMST VILJA HÁRAÈSBÒA TIL ÖESS AÈ SEGJA SKILIÈ VIÈ 'EORGÅU
&2¡44!",!¨)¨!0

Rússneska rúblan er sá gjaldmiðill, sem notaður er
í Suður-Ossetíu, og rússneski fáninn blaktir víðast við
hún við hlið héraðsfánans. Kosningarnar á sunnudaginn breyta í sjálfu sér engu um formlega stöðu SuðurOssetíu vegna þess að Georgía viðurkennir ekki
sjálfstæði héraðsins og þar með ekki heldur lögmæti
kosninganna.
GB

&RAMKV¾MDASTJËRI &¥" GAGNRÕNIR FLUGFÁLÎGIN

Eru samstiga í
verðhækkunum
3!-+%00.) Fargjöld Icelandair og

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Iceland Express hafa hækkað um
10–12 þúsund krónur á þremur
árum, eða um 50 prósent.
Runólfur
Ólafsson,
framkvæmdastjóri FÍB, segir skatta og
gjöld Icelandair
og
Iceland
Express
hafa
hækkað um 147
prósent á síðustu
þremur
árum.
„Nú er svo komið
að Icelandair og
Iceland Express
")2')2 *«.33/.
innheimta rúmlega
tvöfalt
hærri upphæð
undir
heitinu
skattar og gjöld
en þau skila til
flugvalla.
Sem dæmi má
nefna að Iceland
Express rukkar
25.«,&52
farþega um 7.290
«,!&33/.
krónur í skatta
og gjöld á flugleiðinni til Alicante, sem er margföld skattaupphæð á þessari leið.“
Runólfur segir að önnur flugfélög,
eins og Heimsferðir, innheimti
mun lægri upphæð í skatta og
gjöld á þessari leið.
Runólfur segir merkilegt að
afkoma Icelandair og Iceland
Express hafi batnað þrátt fyrir
hátt olíuverð. Nýlega kom fram að
áætlaður
hagnaður
Iceland
Express væri um 600 milljónir
króna á þessu ári og hefur aukist
um 100 prósent frá síðasta ári.
„Vissulega er það góðs viti ef félög
skila góðum rekstri en hækkanir
félaganna á þjónustugjöldum eiga

Nú er svo komið að
Icelandair og Iceland
Express innheimta rúmlega tvöfalt hærri upphæð undir heitinu
skattar og gjöld en þau skila til
flugvalla.
25.«,&52 «,!&33/.
&2!-+6-$!34*«2) &¥"

sér ekki hliðstæðu í raunveruleikanum og því má draga þá ályktun
að þannig sé hluti hagnaðarins tilkominn.“
Runólfur segir að þessum upplýsingum verði beint til samkeppnisyfirvalda ekki síst í ljósi
þess að nú sé hægt að sjá eignatengingu á milli Icelandair og Iceland Express eftir að hluthafar í
Icelandair eignuðust meirihluta í
Iceland Express.
Birgir Jónsson, forstjóri Iceland Express, segir eignatengsl
þessara félaga ekki eins mikil og
látið sé af og að þetta mál sé nú
þegar í skoðun hjá samkeppniseftirlitinu.
Birgir segir lækkun á gengi
íslensku krónunnar og olíuhækkun hafa sett mikinn strik í reikninginn á árunum 2003 og 2004 og
því hafi þurft að hækka fargjöldin. „Þá er Leifsstöð mjög dýr flugvöllur og þar eru innheimt 2–3
sinnum hærri gjöld miðað við aðra
flugvelli sem Iceland Express
flýgur um.“
Birgir segir betri afkomu fyrirtækisins tilkomna vegna meiri
hagkvæmni í rekstri og segir samkeppni milli flugrekstraraðila
mikla á Íslandi. HUGRUN FRETTABLADIDIS

Það er leikur að læra á vef Námsgagnastofnunar
Á www.nams.is
má finna ýmislegt fróðlegt
og skemmtilegt fyrir krakka á
öllum aldri. Vefurinn er opinn
fyrir alla.

Skoðið

NÁMSGAGNASTOFNUN

Gagnvirkt efni og leikir – heima og í skólanum
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4ILBOÈ TIL ¹RAMËTA

Ókeypis lóðir
á Skagaströnd
3+)05,!'3-, Fram til áramóta

verður hægt að fá byggingalóðir á
Skagaströnd án þess að greiða
gatnagerðargjöld. Um er að ræða
lóðir við götur sem eru þegar tilbúnar. Að því er segir á heimasíðu
Höfðahrepps er um að ræða fjórar
lóðir undir íbúðarhús. Umsóknir
verða afgreiddar í þeirri röð sem
þær berast. „Við úthlutun lóðanna
skulu gilda ákvæði um að byggingaframkvæmdir skuli vera
hafnar innan árs frá úthlutun og
að byggingar skuli hafa hlotið fok-

3+!'!342®.$ &JËRAR ËKEYPIS LËÈIR BÅÈA

EFTIR EIGENDUM

-9.$(),-!2 ¶«2

heldisvottorð innan tveggja ára,
að öðrum kosti fellur niður ákvæði
um afslátt gatnagerðargjalda,“
segir um skilmála þessara góðu
kjara.
GAR

$% (//0 3#(%&&%2 ¥ "²$!0%34 *AAP DE (OOP 3CHEFFER FRAMKV¾MDASTJËRI .!4/ OG

UNGVERSKI VARNARM¹LAR¹ÈHERRANN )MRE 3ZEKERES SKOÈA HEIÈURSVÎRÈ Å "ÒDAPEST Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

ARGUS / 06-0552

NATO-ríkin
taki sig á
Fram til áram
óta fá
nýir viðskiptav
inir í
DMK gjafabré
f fyrir
tvo í Borgarle
ikhúsinu.

DMK Tiltektarlán
– í stað margra óhagstæðra skammtímaskulda!
DMK Tiltektarlán* kemur sér vel fyrir fólk sem er með fjölda
óhagstæðra skammtímaskulda. Í stað slíkra skulda kemur
eitt hagstætt lán með lægri greiðslubyrði.
Lántökugjald DMK Tiltektarlána er aðeins 1%. Hægt er að
fresta afborgunum af DMK Tiltektarláni fyrsta árið og greiða
aðeins vexti á því tímabili.

Sæktu um DMK á spron.is
Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON,
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
* skv. útlánareglum SPRON

Aðrir þættir
DMK þjónustunnar eru:
•
•
•
•
•
•
•
•

DMK Debetkort
DMK Kreditheimild
DMK Yfirdráttarheimild
DMK Léttlán
DMK 90% íbúðalán
DMK Ráðgjöf
DMK Reglulegur sparnaður
DMK Tilboð

Framkvæmdastjóri NATO skorar á aðildarríkin að
verja meiru til varnarmála. Sjö af 26 ríkjum ná lágmarkinu, tveimur prósentum af landsframleiðslu.
6!2.!2-, Jaap de Hoop Scheffer, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, skoraði í gær á
aðildarríkin að auka framlög sín
til varnarmála.
Framkvæmdastjórinn lét þessi
orð falla í heimsókn til Búdapest,
en hann er nú á heimsóknarúnti
milli höfuðborga NATO-landanna
til undirbúnings leiðtogafundar
bandalagsins sem fram fer í Riga í
lok mánaðarins.
Hann minnti á að eins og sakir
standa eyða einungis sjö af aðildarríkjunum 26 fullum tveimur
prósentum af landsframleiðslu til
varnarmála, en það eru þau mörk
sem bandalagið ætlast til að hvert
og eitt aðildarríki verji að lágmarki í þennan málaflokk.
„Þetta er röng þróun fyrir
bandalag sem er metnaðarfullt og
stendur frammi fyrir síauknum
kröfum um þátttöku í alþjóðlegum
verkefnum og leiðöngrum,“ hefur
AP-fréttastofan eftir de Hoop
Scheffer.
Ísland er eina NATO-landið
sem ekki hefur útgjöld til varnarmála á fjárlögum. Samkvæmt upplýsingum frá varnarmálaskrif-

stofu utanríkisráðuneytisins mun
Ísland geta talið eftirfarandi sem
útgjöld til varnarmála: kostnað
við hið fyrirhugaða nýja varnarsvæði á Keflavíkurflugvelli, framlagið í Mannvirkjasjóð NATO sem
Ísland er nú í fyrsta sinn að hefja
greiðslur í, bein framlög til
aðgerða NATO, svo sem í Afganistan, og hugsanlega rekstrarkostnað varnarmálaskrifstofunnar, en engin formleg tilraun hefur
verið gerð til slíks útreiknings.
Taki Íslendingar að fullu við
rekstri Ratsjárstofnunar eftir að
ábyrgð Bandaríkjamanna á honum
sleppir í ágúst á næsta ári muni sá
kostnaður tvímælalaust teljast
útgjöld til varnarmála, en hann
nemur mörg hundruð milljónum
króna á ári. Hugsanlega mætti
einnig reikna rekstur Landhelgisgæslunnar með. Kostnaður við
Íslensku friðargæsluna er talinn
framlag til þróunarmála og þyrfti
því að endurskilgreina ef hann ætti
að teljast framlag til varnarmála.
Tvö prósent af vergri landsframleiðslu Íslands samsvarar um
tuttugu milljörðum króna.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

"LAÈAMENN FYRIR DËM

K¾RÈIR FYRIR AÈ BRJËTA TRÒNAÈ
$!.-®2+ Aðalritstjóri og tveir
blaðamenn danska dagblaðsins
Berlingske Tidende voru í gær
kallaðir fyrir rétt í Kaupmannahöfn, ákærðir fyrir að hafa á
árinu 2004 birt upplýsingar úr
dönskum leyniþjónustuskýrslum.
Brotin sem þeir Niels Lunde
ritstjóri og blaðamennirnir
Michael Bjerre og Jesper Larsen
eru ákærðir fyrir varða sektum

og allt að tveggja ára fangelsi.
Lunde hefur áður sagt að
blaðið hafi ekki gert neitt
saknæmt er það birti greinaflokk, sem byggðist að miklu
leyti á skýrslum sem láku frá
leyniþjónustu danska hersins, en
í þeim kom fram að engar
vísbendingar væru um að
Saddam hafi haft gereyðingarvopn.
AA
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¥SLENSKIR LÅFEYRISSJËÈIR

2ON #OLEMAN KYNNTI NÕJA N¹LGUN ¹ GEÈKLOFA ¹ R¹ÈSTEFNU 2AUÈA KROSSINS

Markaðssettir
erlendis

Vill að fólk taki ábyrgð á eigin lífi

6)¨3+)04) Erlend alþjóðafyrirtæki
vilja ekkert frekar en að geta
borgað á einum stað í lífeyrissjóðakerfi sem hentar öllum starfsmönnum sínum. Þarna er tækifæri fyrir
íslenska sjóði, sem eru með þróað
kerfi sem hentar vel breyttum
aðstæðum á alþjóðlegum lífeyrismarkaði, en þær stafa af því að fólk
lifir lengur og fer fyrr á eftirlaun.
Þetta sagði Tryggvi Þór Herbertsson, prófessor við Háskóla Íslands.
Til þessa, segir Tryggvi, þarf
m.a. að laga íslensk lög um
lífeyrissjóði að erlendum lögum,
skilgreina nánar stoðir lífeyrisins
og markaðssetja Ísland sem
miðstöð lífeyrisrekstrar.
KËÖ

2¨34%&.! 70 prósent þeirra sem heyra raddir
hafa lent í áföllum segir Ron Coleman, fyrirlesari á ráðstefnu Rauða krossins um geðklofa.
Guðbjörg Sveinsdóttir geðhjúkrunarfræðingur
var ein þeirra sjötíu sem sóttu ráðstefnuna og
var hún mjög hrifin af nálgun Rons Coleman á
heimi þeirra sem heyra raddir.
„Coleman á sér merkilega sögu en hann var
inni og úti af geðdeildum í tíu ár vegna radda
sem hann heyrði og heyrir enn. Það var ekki
fyrr en hann komst í kynni við samtök fólks
sem heyra raddir að hann fór að ná bata,“ segir
Guðbjörg.
„Í samtökunum er það viðhorf ríkjandi að
raddirnar séu raunverulegar en ekki líffræðilegt fyrirbæri sem hægt sé að lækna með lyfjum. Coleman hefur einnig lesið sér til um rannsóknir sem sýna að aðeins 33 prósentum þeirra

sem heyri raddir gagnist lyf en í 67 prósentum
tilfella þurfi annað og meira til. Coleman komst
að því að meirihluti þeirra sem heyra raddir
hefur lent í áföllum en hann var misnotaður af
kaþólskum presti aðeins tíu ára gamall.“
Guðbjörg nálgun Colemans mjög merkilega.
„Einkennin þykja yfirleitt benda til geðklofa,
sem hægt er að halda niðri með lyfjum. Coleman er hins vegar mikill efasemdamaður sjúkdómsgreininga en leggur þess í stað áherslu á
að fólk taki ábyrgð á eigin lífi og flýti þannig
batanum.
HS
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#OLEMAN ER MIKILL EFASEMDAMAÈUR SJÒK
DËMSGREININGA EN LEGGUR ÖESS Å STAÈ ¹HERSLU
¹ AÈ FËLK TAKI ¹BYRGÈ ¹ EIGIN LÅFI

&ISKAFLI Å OKTËBER 

Minna verðmæti en í fyrra
6%)¨!2 Fiskafli í október var

87.230 tonn sem er svipað og á
sama tíma í fyrra.
Botnfiskaflinn í október var
40.943 tonn sem er 838 tonnum
minna en í október í fyrra. Þorskog ýsuafli var rúmlega þrjú
þúsund tonnum minni í ár. Á móti
samdrætti í botnfiskafla vó meiri
afli í ufsa og karfa í ár. Þar sem
þorskur og ýsa er talsvert
verðmætari afli en ufsi og karfi
má reikna með að verðmæti
októberaflans sé minna en í fyrra.
Síldaraflinn í október var
rúmlega 43 þúsund tonn eins og í
fyrra.
Heildaraflinn í ár var í lok
október orðinn 1.142.451 tonn sem
er 355 þúsund tonnum minni afli
en á sama tíma í fyrra sem stafar
af minni loðnuafla í ár.
SDG

!&-,) &!'.!¨ 3TARFSMENN FLUGM¹LA

STJËRNAR G¹FU KÎKU

!FM¾LI FAGNAÈ Å %YJUM

Vestmannaeyjavöllur 60 ára
!&-,) Haldið var upp á sextíu ára

afmæli Vestmannaeyjaflugvallar
með pomp og prakt á laugardaginn. Afmælið var haldið á vellinum
sjálfum að viðstöddu nokkru
fjölmenni, þrátt fyrir að mörg
fyrirmenni úr flugheiminum á
Íslandi gætu ekki mætt vegna þess
að ekki var byrjað að fljúga milli
lands og eyja þegar athöfnin hófst.
Bragi Í. Ólafsson, umdæmisstjóri Flugfélags Íslands, tók við
fyrstu kökusneiðinni frá starfsmönnum Flugmálastjórnar. Í
flugstöðinni var hægt að berja
augum myndir og skjöl úr safni
vallarins.
SH

-IÈSTJËRN &RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS

Harma fordóma
í garð flokksins
34*«2.-, Miðstjórn Frjálslynda
flokksins hefur sent frá sér
yfirlýsingu þar sem því er fagnað
að umræða um málefni innflytjenda sé hafin í samfélaginu.
Miðstjórnin harmar einnig „að
verið sé að ala á fordómum
gagnvart flokknum fyrir að vekja
athygli á og hefja umræðu um
þessi mál“.
Í yfirlýsingunni er tekið fram
að „öll mismunun í garð trúarhópa
eða ólíkra menningarheima er ekki
í anda Frjálslynda flokksins“.
Miðstjórnin fagnar því að fresta
eigi frjálsu flæði frá Rúmeníu og
Búlgaríu, sem og átaki í íslenskukennslu fyrir útlendinga.
SH

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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„ ORÐRÉTT“
Illa merkt

Hvað með Johnsen?

b¶AÈ LIGGUR VIÈ AÈ MANNI
BREGÈI VIÈ AÈ SJ¹ GËÈAR
MERKINGAR Ö¹ SJALDAN SEM
ÖAÈ GERISTm

b3VO FYLGIR FORTÅÈIN MANNI
¶AÈ ER EITTHVAÈ SEM ÁG GERI
MÁR GREIN FYRIR AÈ ENGINN
GETUR LOSAÈ SIG VIÈm
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nær og fjær
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Miðlungspappírar
b0RËFKJÎR ERU BJ¹NA
LEG m SEGIR ¶ORKELL
-¹NI 0ÁTURSSON
DAGSKR¹RGERÈARMAÈ
UR ¹ 8 INU b/G SVONA
OPIN PRËFKJÎR EINS OG
3AMFYLKINGIN STËÈ
FYRIR UM HELGINA ERU
BARA TÅÈKUÈ Å ¥SRAEL
OG "ANDARÅKJUNUM
&LOKKAR SEM NOTAST
VIÈ SLÅKT KERFI SÕNA
INNR¾TI SITT ¶AÈ
ER EKKI BEYSINN LISTI SEM KOM ÒT ÒR
ÖESSU HJ¹ ÖEIM ¡G HEFÈI VILJAÈ SJ¹
¶ËRHILDI OG "RYNDÅSI ¥SFOLD KOMAST
AÈ ¶¾R HAFA MEIRA TIL M¹LANNA AÈ
LEGGJA EN ÖESSI MIÈLUNGSPAPPÅR SEM
ER BÒINN AÈ VERA ¹ ÖINGI Å FJÎGUR ¹R OG
HEFUR EKKERT GERT NEMA ELT 'ALLUP
KANNANIR 3VO ER HR¾ÈILEGT AÈ MISSA
'UÈRÒNU ®GMUNDSDËTTUR ÒT OG ÖAÈ
FYRIR 3TEINUNNI 6ALDÅSI
¶AÈ AÈ RNI *OHNSEN KOMI INN SÕNIR
HINS VEGAR BARA AÈ HANN HEFUR STAÈIÈ
SIG VEL ¹ 3UÈURLANDI OG ÖAÈ LÕSIR
MIKILLI M¹LEFNAF¹T¾KT EF FËLK ¾TLAR
AÈ FARA ENN OG AFTUR AÈ VELTA SÁR UPP
ÒR FORTÅÈ HANS ¡G ÖORI AÈ VEÈJA VIÈ
HVERN SEM ER AÈ 3J¹LFST¾ÈISFLOKK
URINN B¾TIR VIÈ SIG   MÎNNUM
¹ 3UÈURLANDI ¶AÈ EINA SEM VEIKIR
ÖANN LISTA ER RNI -ATHIESENm

&RÁTTABLAÈIÈ  NËVEMBER

Töluvert áfall

,/44«
¶2%44. «(%00.!34
N 4ALAN  ER bËHEPPNASTAm TALAN
Å BRESKA LOTTËINU OG HEFUR KOMIÈ
SJALDNAST UPP AF TÎL
UNUM  SEM ERU Å
POTTINUM 4ËLF ¹R ERU
SÅÈAN LOTTËIÈ BYRJAÈI
OG HEFUR TALAN 
VERIÈ DREGIN ÒT 
SINNUM ¹ ÖEIM TÅMA
b(EPPNASTAn TALAN
ER  SEM HEFUR KOMIÈ UPP 
SINNUM SVO KOMA TÎLURNAR  
SINNUM OG   SINNUM  %KKI
VIRÈIST  ALLS STAÈAR ¹ BOTNINUM
ÖVÅ Å ÅSLENSKA LOTTËINU ER TALAN 
AÈEINS YFIR MIÈJU Å  S¾TI AF 
TÎLUM  ¥SLANDI ER  bËHEPPN
ASTAm TALAN  SKIPTI EN  
SKIPTI   SKIPTI OG  
SKIPTI bHEPPNUSTUm TÎLURNAR

b¶AÈ ER ALLT BRJ¹LAÈ AÈ FRÁTTA m SEGIR -ARGRÁT ®RNËLFSDËTTIR
HLJËMBORÈSLEIKARI b¡G ER N¹TTÒRLEGA KOMIN AFTUR Å 3YKURM
OLANA SEM ER TÎLUVERT ¹FALL ¡G HEF MEST VERIÈ AÈ GRAFA UPP
GAMLA HLJËÈGERVLA OG FARA ¹ ¾FINGAR -ËRALLINN ER ROSAGËÈUR
OG ÖAÈ ER GOTT AÈ VIÈ ERUM SEX ÖVÅ ÖAÈ ERU NËGU MARGIR
TIL AÈ EINN MAN ALLTAF HVERNIG LÎGIN ERU OG GETUR HJ¹LPAÈ
HINUM AÈ PÒSLA Å EYÈURNAR 6IÈ BYRJUÈUM AÈ ¾FA Å OKT
ËBER EN SÅÈUSTU TV¾R VIKURNAR HÎFUM VIÈ ¾FT STÅFAST ¡G
HELD AÈ TËNLEIKARNIR Å ,AUGARDALSHÎLL ¹ FIMMTUDAGINN
KLIKKI EKKI 6IÈ V¾RUM EKKI AÈ ÖESSU EF VIÈ V¾RUM
EKKI Å STUÈI .Ò FYRIR UTAN 3YKURMOLANA ER ÁG AÈ SINNA
FJÎLSKYLDUNNI OG AÈ VINNA ¹ AUGLÕSINGASTOFUNNI &ÅTON Å
TEXTA OG HUGMYNDAVINNU ¡G BYRJAÈI ÖAR Å JANÒAR %F
EINHVER TÅMI GEFST FYRIR UTAN ÖETTA ER ÁG AÈ BÎGGLAST
VIÈ AÈ SKRIFA KVIKMYNDAHANDRIT ¡G OG )NGA ,ÅSA
-IDDLETON OG :IK :AK ERUM MEÈ Ö¹ HUGMYND AÈ GERA
BÅËMYND UPP ÒR BËK 'UÈRÒNAR (ELGADËTTUR ®ÈRUVÅSI
DAGAR ¶AÈ ER EKKI MJÎG LANGT KOMIÈ ENN Ö¹m

Víkingaskemmtigarður opnar á
Laugarbakka næsta sumar
Tíu metra hátt víkingasverð blasir nú við þeim
sem keyra framhjá Laugarbakka í Húnavatnssýslu.
Sverðið stendur á þeim stað
þar sem fjölskylduskemmtigarðurinn Grettisból verður
opnaður næsta sumar. Þar
verður víkingamenningin í
hávegum höfð og boðið upp
á ýmiss konar afþreyingu.
Jón Óskar Pétursson er framkvæmdastjóri Grettistaks sem
stendur að garðinum. „Þetta verður skemmtigarður þar sem áhersla
verður lögð á þátttöku gestanna.
Þeir fá að reyna sig við aflraunir
og íþróttir og kynnast siðum og
menningu
fornmanna,“
segir
hann. „Vopn og verjur víkinganna
verða kynnt og gestir fá meðal
annars að setja á sig brynju og
hjálm, æfa sig með sverð og spjót
og skjóta af boga.“
Jón segir í gríni að ef einhver
fái í bakið í atganginum sé stutt í
heilsugæsluna á Hvammstanga.
„Við stefnum að því að svæðið
verði lifandi og þar verði alltaf
nóg um að vera. Þarna verður útileikhús í hlöðnum hring og sölu-

Þegar gæðin skipta máli

tjöld með handverki og minjagripum. Við keyptum gamalt verkstæði
sem á endanum mun líta út eins og
víkingaskáli. Þar verðum við með
sýningarsvæði þar sem gestir geta
horfið aftur í aldir með hjálp
margmiðlunar og upplifað brot úr
sögunni. Grettisból verður því
ekki bara skemmtigarður heldur
líka fræðslusetur og handverksmiðstöð.“
Þetta svæði hefur nú kannski
ekki verið það líflegasta á landinu
en Jón Óskar segir þetta vera að
breytast. „Jú, það hefur skort á
afþreyingarmöguleika hérna en
síðustu misserin hafa menn orðið
mun áhugasamari um þessi mál.
Selasetur Íslands var opnað nýlega
á Hvammstanga og einnig er boðið
upp á selaskoðunarferðir út á
Vatnsnes með Ákanum. Nú er hugmyndin að Grettisból sogi til sín
fólk enda verður þetta eini víkingagarður landsins. Það hefur
verið mikil vakning í sögutengdri
ferðamennsku á Íslandi og Grettisból verður hluti af því.“
Jón Óskar segir bjartsýni ríkja
með framtakið á svæðinu og að
margir séu að setja sig í réttar
stellingar. „Nokkrir eru nú þegar
orðnir vel hærðir og skeggjaðir.
En það eru skiptar skoðanir á
Gretti. Sumum finnst að hann hafi
verið bölvaður krimmi og skilja
ekkert í því hvers vegna er verið
að láta svona mikið með hann.“
GUNNARH FRETTABLADIDIS

Lotus Professional borðpappírsvörur
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FUNDIST HAFA VIÈ UPPGRÎFT OG ERU TALIN FR¹ ÖVÅ UM ¹RIÈ 

4AKTU DAGINN FR¹ VIÈ VETRARSËLSTÎÈUR ÖANN  DESEMBER
Til hátíðabrigða

!LHEIMSFULLN¾GING Å Ö¹GU FRIÈAR

Í verslun RV að Réttarhálsi eru
nú á tilboði Lotus LinStyle
dúkar og servíettur í mörgum
litum. Einnig eru á tilboði
ýmsar gerðir af servíettum,
diskamottum og „löberum“
með jólamynstri.

Vetrarsólstöður verða 22. desember. Aðgerðahópurinn
GlobalOrgasm í Kaliforníu hvetur nú íbúa jarðarinnar
til að fá fullnægingu þennan dag í nafni alheimsfriðar.
Verkefnið er unnið í samvinnu við vísindamenn í
Princeton-háskólanum sem starfrækja hnattræna vitundarverkefnið. Vísindamennirnir reka net mælitækja um allan heim sem ku hafa sýnt fram á að mannleg samvitund – það þegar augu alheimsins beinast að
sama punkti, til dæmis meðan á stórviðburðum eins og
11. september og flóðbylgjunum í Asíu hefur staðið –
getur haft hnattræn áhrif á efni og orku. Nú vonast
skipuleggjendur fullnægingardagsins til að jákvæðir
lostastraumar heimsbyggðarinnar verði til góðs.
Það eru týpískir Kaliforníuhippar sem leiða verk-
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Eggert Bjarnason
sölumaður hjá RV

RV6219B

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

!LHEIMSFULLN¾GING
 DESEMBER
(6%2 !LLIR MENN OG KONUR
ÖÒ OG ALLIR SEM ÖÒ ÖEKKIR
(6!2 !LLSSTAÈAR Å HEIMINUM
EN SÁRSTAKLEGA Å LÎNDUM SEM
BÒA YFIR GJÎREYÈINGARVOPNUM
(6%.2  6ETRARSËLSTÎÈUM
FÎSTUDAGINN  DESEMBER ¹
ÖEIM TÅMA OG ÖEIM STAÈ SEM
ÖÁR HENTAR
4), (6%23 4IL AÈ HAFA ¹HRIF ¹
ORKUSVIÈ JARÈAR MEÈ ST¾RSTU
HUGSANLEGU BYLGJU MANNLEGS
KRAFTS

$/..! /' 0!5, (* !,(%)-3&5,,.').'!26%2+%&.).5

(VETJA TIL J¹KV¾ÈNI OG KYNLÅFS  DESEMBER

¶ESSI MUNU EFLAUST EKKI
LIGGJA ¹ LIÈI SÅNU

efnið, þau Donna Sheehan og Paul Reffell. Þau hafa
staðið fyrir ýmsum verkefnum í þágu friðar, meðal
annars Baring Witness verkefnið sem fólst í því að
naktar konur og menn röðuðu sér upp til að forma
„Peace“ og friðarmerki út um allan heim. „Hugur
okkar hefur áhrif á orku- og efnissviðin, svo ef við
einbeitum okkur að friði og samvinnu á stóra deginum mun mikil fullnægingarorkan í bland við friðarhugsanir draga úr ofbeldi, hatri og ótta í heiminum,“
fullyrðir Donna. Og það veitir víst ekki af. (Meira á
globalorgasm.org).

Byssudagar
Veiðihornsins
22lr. rifflar frá 11.900
pumpur frá 19.900
og margt, margt,
margt ﬂeira

Komdu strax í dag!
Nýtt kortatímabil!

6EIÈIHORNIÈ 3ÅÈUMÒLA 
3ÅMAR   OG   p VEIDIHORNIDIS
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 %INHLEYPIR ¥SLENDINGAR SEM ERU SKILDIR AÈ LÎGUM

Ak Kaz þýðir hvítur svanur



"RESKI KVIKMYNDALEIKARINN "ORAT EÈA ÎLLU HELDUR 3ACHA "ARON
#OHEN KENNIR SIG VIÈ LANDIÈ +ASAKSTAN Å MYND SINNI UM "ORAT OG
¾VINTÕRI HANS "ORAT HEFUR VALDIÈ TALSVERÈU UPPÖOTI MEÈAL STJËRN
VALDA Å +ASAKSTAN OG ÅBÒA ÖAR Å LANDI ¶AU TELJA AÈ "ORAT GEFI EKKI
RÁTTA MYND AF LANDINU










(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

(VAÈA LAND ER +ASAKSTAN
+ASAKSTAN ER LAND Å -IÈ !SÅU N¾STST¾RST AF FYRRUM
3OVÁTLÕÈVELDUM ¹ EFTIR 2ÒSSLANDI MIÈAÈ VIÈ FLATAR
M¹L OG LIGGUR AÈ !RALVATNI +ASAKSTAN ER AUÈUGT
LAND AF OLÅULINDUM OG M¹LMUM ,ANDBÒNAÈUR ER
MIKIÈ STUNDAÈUR Å LANDINU EN EFNAHAGUR LANDSINS
ER MEST BYGGÈUR ¹ N¹TTÒRUAUÈLINDUM

(VAÈ ERU +ASAKAR MARGIR

fréttir og fróðleikur
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&ULLTRÒI Å MANNANAFNANEFND

Tiltekið í
lögum
"JÎRN )NGI (RAFNSSON VARAÖINGMAÈ
UR &RAMSËKNARFLOKKS OG BORGAR
FULLTRÒI HEFUR LAGT TIL AÈ MANNA
NAFNANEFND VERÈI LÎGÈ NIÈUR OG AÈ
DËMSM¹LAR¹ÈHERRA SKERI HÁR EFTIR
ÒR ¹LITAM¹LUM "ALDUR 3IGURÈSSON
DËSENT SITUR Å NEFNDINNI
(VAÈ ER MANNANAFNANEFND
GÎMUL -ANNANAFNANEFND VAR
KOMIÈ ¹ FËT ÖEGAR LÎG UM HANA VORU
SETT ¹RIÈ  %N NÒ STARFAR HÒN
EFTIR LÎGUM FR¹ 
(VERNIG ¹KVARÈAR MANNANAFNA
NEFND UM HVAÈ ER LEYFILEGT NAFN
OG HVAÈ ËLEYFILEGT .ÎFNIN ÖURFA
AÈ GETA TEKIÈ ÅSLENSKRI BEYGINGU
OG AÈLAGAST ÅSLENSKU M¹LKERFI 'ERI
ÖAU ÖAÈ EKKI ER H¾GT AÈ F¹ LEYFI ¹
GRUNDVELLI HEFÈAR ¶ETTA ER OFT ORSÎK
ÖESS AÈ SUM NÎFN ERU LEYFÈ EN
ÎÈRUM SVIPUÈUM HAFNAÈ ¶¹ GETUR
NAFNI VERIÈ HAFNAÈ VEGNA ËÅSLENSKRAR
STAFSETNINGAR NAFNSINS -¹ ÖAR NEFNA
AÈ BARN M¹ EKKI SKÅRA #RISTIAN Å STAÈ
+RISTJ¹NS HINS VEGAR ER #HRISTIAN
LEYFT VEGNA HEFÈAR !LLT ER ÖETTA
TILTEKIÈ Å LÎGUM OG VIÈ MEGUM EKKI
D¾MA EFTIR EIGIN SMEKK
(VERJIR ERU VALDIR Å NEFNDINA ¥
NEFNDINNI SITUR EINN FULLTRÒI HUG
VÅSINDADEILDAR (¹SKËLANS EINN ÒR
LAGADEILD OG S¹ ÖRIÈJI ER FR¹ ÅSLENSKRI
M¹LNEFND (VER ÖEIRRA ER SKIPAÈUR TIL
FJÎGURRA ¹RA SETU

+ASAKAR ERU UM FJÎRUTÅU OG SEX PRËSENT AF ÅBÒUM
+ASAKSTANS 4¾PLEGA ¹TTA MILLJËNIR +ASAKA BÒA Å
+ASAKSTAN SAMKV¾MT TÎLUM FR¹  EN +ASA
KAR ERU FLEIRI SENNILEGA H¹TT Å ÖRETT¹N MILLJËNIR

(VERNIG ER TUNGUM¹LIÈ
+ASAKSKA ER TYRKÅSKT TUNGUM¹L OG TÎLUÈ Å +ASAKSTAN OG -IÈ !SÅU EN
EINNIG Å -ONGËLÅU ²SBEKISTAN OG +IRGISTAN ¶ÕSKALANDI "ANDARÅKJUN
UM OG 4YRKLANDI +ASAKSKA ER SVIPUÈ KIRGÅSKU ÒSBEKSKU TADJIKISKU
TÒRKMENSKU ASERSKU OG TYRKNESKU +ASAKSKA ER SKRIFUÈ MEÈ
BREYTTRI ÒTG¹FU KÕRILLÅSKA STAFRËFSINS EN VAR ¹ÈUR RITUÈ MEÈ
ARABÅSKA STAFRËFINU

(VAÈAN KEMUR ORÈIÈ KASAKI
¶ETTA ORÈ FINNST FYRST Å RITAÈRI HEIMILD ¹ ÖRETT¹NDU ÎLD Å
TYRKNESKRI ARABÅSKRI ORÈABËK ¶AR T¹KNAÈI ÖAÈ SJ¹LFST¾ÈUR
EÈA FRJ¹LS %KKI ER EINING UM ÖÕÈINGU ORÈSINS %IN KENNING
SEGIR AÈ ORÈIÈ KOMI FR¹ b!K +AZm SEM ÖÕÈIR HVÅTUR SVANUR
AÈ SÎGN FINNSKRAR ÒTG¹FU AF FRJ¹LSA ALFR¾ÈIRITINU 7IKI
PEDIA /RÈIÈ +ASAKI VAR BANNAÈ Å RÒSSNESKU FRAM ¹
ÖRIÈJA ¹RATUG SÅÈUSTU ALDAR

Umdeildur ráðherra á förum
Donald H. Rumsfeld er líklega einn umdeildasti varnarmálaráðherrann í gjörvallri sögu Bandaríkjanna.
Hann er eini ráðherrann
sem gegnt hefur embættinu
tvisvar, en lætur brátt af
störfum, orðinn 74 ára.
Daginn eftir að repúblikanar töpuðu þingmeirihluta sínum skýrði
George W. Bush forseti frá því að
Donald Rumsfeld varnarmálaráðherra ætli að hætta en í stað hans
komi háskólarektorinn Robert
Gates, sem var um hríð yfirmaður
leyniþjónustunnar, CIA.
Bush segir þessa ákvörðun
reyndar hafa átt sér nokkurn
aðdraganda og líklega átti andstaða ráðamanna innan hersins
nokkurn þátt í henni. Bæði fyrrverandi og núverandi yfirmenn í
hernum hafa hvað eftir annað
krafist þess að Rumsfeld segði af
sér.

5MBËTATILRAUNIR
Fljótlega eftir að Bush og Rumsfeld komust til valda hófst Rumsfeld handa við að gera viðamiklar
breytingar á skipulagi bandaríska
hersins. Hugmyndin var sú að
gera herinn meðfærilegri, einfalda hlutina og gera það auðveldara að senda herlið þangað sem
þurfa þætti hverju sinni.
Þær umbótatilraunir fóru misjafnlega vel í yfirmenn hersins,
sem alla tíð síðan hafa haft horn í
síðu ráðherrans. Ólíklegt þótti að
hann yrði langlífur í starfinu, en
árásirnar á New York og Washington í september árið 2001 breyttu
því heldur betur. Rumsfeld varð
lykilmaðurinn
í
viðbrögðum
bandarískra
stjórnvalda
við
hryðjuverkunum, og naut lengi
vel bæði virðingar og aðdáunar
þorra Bandaríkjamanna fyrir
áræðni sína og ákveðni.

1.

verðlaun
í Þýskalandi
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Miele þvottavélar
-hreinn sparnaður

Íslenskt stjórnborð
Ný og betri tromla
Verð frá kr. 114.800

MANNA ¶EIR DREIFAST YFIR NOKKUR LÎND OG Ö¹ SÁRSTAKLEGA +ÅNA ²SBEK
ISTAN -ONGËLÅU OG 2ÒSSLAND
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3YRTIR Å ¹LINN
Þegar Íraksstríðið fór að dragast á
langinn og mannfallið að verða
sífellt meira, fór jafnframt álitið á
Rumsfeld minnkandi. Nú er
honum að stórum hluta kennt um
hvernig fór, hann beri bæði meginábyrgðina á því að senda bandaríska hermenn í vonlaust verkefni
í Írak og undir hans forystu hafi
þar á ofan verið staðið afar illa að
allri framkvæmd aðgerðanna.
Rumsfeld er einnig sagður bera
ábyrgð á illri meðferð og jafnvel
pyntingum fanga í Guantanamo,
Abu Graib og víðar í leynifangelsum á vegum CIA.
Nú fyrir helgi bárust fréttir af
því að bandarísku mannréttindasamtökin CCR hafi ákveðið að
kæra Rumsfeld fyrir stríðsglæpi.
Kæran verður lögð fram í Þýskalandi, eins og heimilt er í þýskum
lögum, en Rumsfeld nýtur friðhelgi í Bandaríkjunum þannig að
samtökin sjá sér ekki fært að
leggja fram kæru þar.
¶ÕSKAR R¾TUR
Rumsfeld er reyndar af þýskum
ættum og hefur stöku sinnum
skroppið í heimsókn til ættingja
sinna í Þýskalandi. Rumsfeld er
fæddur og uppalinn í Chicago, en
þar um slóðir mun þriðji hver
maður geta rakið ættir sínar til
Þýskalands.
Rumsfeld var jafnan vel tekið
hér áður fyrr þegar hann lét sjá
sig á feðraslóðum í Sudweyhe,
einu úthverfa borgarinnar Bremen, en heldur hafa þýsku ættingjarnir orðið ósáttari við bandaríska
frændann eftir að stríðsreksturinn hófst í Írak.
Ekki bætti úr skák þegar Rumsfeld sendi Þýskalandi og fleiri
Evrópuríkjum beittar glósur fyrir
nokkrum árum, ekki síst vegna
andstöðu þáverandi ráðamanna í

Þýskalandi við stefnu ráðamanna í
Washington í Íraksmálinu, og talaði þá meðal annars um „gömlu
Evrópu“, sem honum þótti sitja
frekar aftarlega á merinni í heimsmálunum.

+OSTULEG UMM¾LI
Henry Kissinger, fyrrverandi
utanríkisráðherra Bandaríkjanna,
sagði eitt sinn að Rumsfeld væri
ósvífnasti maður sem hann þekkti.
Kissinger ætti kannski að vita
hvað hann var að segja, því hann
hafði svo sannarlega kynnst
ýmsum býsna vafasömum einstaklingum um ævina.
Ósvífnin hefur farið í taugarnar á jafnt andstæðingum Rumsfelds sem samstarfsmönnum, en
þó hafa margir kunnað að meta
hreinskilni hans. Starfsfólk í
Pentagon hrósar honum fyrir að
koma jafnan til dyranna eins og
hann er klæddur og segja meiningu sína óhikað.
Margt af því sem Rumsfeld
hefur látið flakka um tíðina hefur
orðið fleygt, og sumt af því reyndar þótt heldur kostulegt.
Í október árið 2002, rúmu ári
eftir árásirnar á Bandaríkin, sagði
Rumsfeld til dæmis um Osama bin
Laden, að hann sé „annaðhvort á
lífi og hefur það gott, eða á lífi og
hefur það ekki svo gott, eða ekki á
lífi“.
,JËÈR¾NA HLIÈIN
Bandaríski
dálkahöfundurinn
Hart Seely kom reyndar fyrir
nokkrum árum auga á ljóðræna
hlið á ummælum varnarmálaráðherrans. Hann tók sig til og gaf út
heila ljóðabók með „ljóðum“ eftir
Rumsfeld. Tónskáldið Bryant
Kong bætti svo um betur og samdi
lög við nokkur þessara ljóða sem
síðan voru gefin út á geisladisk.
Eitt ljóðanna er tekið úr viðtali
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&ERILL $ONALDS
2UMSFELD
 +OSINN ÖINGMAÈUR Å FULLTRÒA
DEILD ENDURKJÎRINN ÖRISVAR
  3EST Å RÅKISSTJËRN .IXONS
FORSETA SEM YFIRMAÈUR SKRIFSTOFU
EFNAHAGST¾KIF¾RA SÅÈAR R¹ÈGJAFI
.IXONS
  3ENDIHERRA "ANDARÅKJANNA
HJ¹ .!4/ Å "RUSSEL
GÒST  (EFUR UMSJËN MEÈ
TILF¾RSLU FORSETAEMB¾TTISINS FR¹
.IXON TIL &ORDS 3ÅÈAR STARFSMANNA
STJËRI (VÅTA HÒSSINS
  6ARNARM¹LAR¹ÈHERRA Å
STJËRN &ORDS S¹ YNGSTI Å SÎGUNNI
  3ÁRLEGUR SENDIHERRA
2EAGANS FORSETA Å -IÈ !USTURLÎND
UM
  3TARFAR Å EINKAGEIRANUM
EN HELDUR ÕMSUM OPINBERUM
EMB¾TTUM
  3TJËRNARFORMAÈUR OG
FRAMKV¾MDASTJËRI BREIÈBANDS
FYRIRT¾KIS SÅÈAR STJËRNARFORMAÈUR
LYFJAFYRIRT¾KIS
 6ARNARM¹LAR¹ÈHERRA ¹ NÕ
p AÈ ÖESSU SINNI S¹ ELSTI Å SÎGUNNI
OG S¹ EINI SEM GEGNT HEFUR EMB
¾TTINU TVISVAR

við New York Times í maí árið
2001, þegar Rumsfeld mælti:
„Stöku sinnum stend ég hér, að
gera eitthvað. Og ég hugsa með
mér: Hvað í veröldinni er ég að
gera hér? Það kemur mjög á
óvart.“
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¶¹TTTAKENDUR Å PRËFKJÎRUM VELJA EKKI BREIÈAN
HËP ¹ LISTANA

Vannýtt tækifæri
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rófkjör undangenginna vikna sýna fram á fremur lítinn
áhuga þátttakenda á að stilla upp fjölbreyttum listum
fyrir alþingiskosningarnar í vor.
Konur virðast eiga ákaflega erfitt uppdráttar í prófkjörum, nema hlutfall þeirra sé þeim mun hærra í hópi
þeirra sem gefa þar kost á sér. Sama máli gegnir um eldri borgara,
en vissulega eru ekki margir í þeim hópi sem gefa kost á sér, og
Íslendinga af erlendum uppruna sem eru enn færri í prófkjörum.
Svo virðist sem karlmenn á tæplega miðjum aldri séu líklegastir til að ná árangri í prófkjörum og er það íhugunarefni hvað það
er sem gerir þá svona trúverðuga í augum þátttakenda í prófkjörum.

Svo virðist sem karlmenn á tæplega miðjum aldri séu
líklegastir til að ná árangri í prófkjörum.
Það er mikið áhyggjuefni að svo virðist sem bakslag sé komið
í hlutfall kvenna í stjórnmálum. Konum fækkaði í sveitarstjórnum landsins eftir kosningarnar í vor sem leið og niðurstöður undangenginna prófkjara hafa verið á þann veg að fátt virðist geta
komið í veg fyrir að hlutfall kvenna á Alþingi Íslendinga lækki á
næsta kjörtímabili og er það þó ekki sérlega glæsilegt á því kjörtímabili sem nú er að renna sitt skeið.
Vissulega liggja fyrir þær staðreyndir að færri konur en karlar
gefa kost á sér í prófkjörum. Sömuleiðis sækjast konur að meðaltali eftir sætum neðar á lista en karlmenn. Engar tölur liggja
fyrir um kynjahlutfall og aldurssamsetningu þeirra sem taka þátt
í prófkjörum en leiða má líkur að því að sá hópur endurspegli kjósendur að minnsta kosti betur en hópurinn sem gefur kost á sér, þ.e.
að kynja- og aldurssamsetning sé þar tiltölulega jöfn.
Flestir hljóta að vera sammála um að til þess að listi höfðaði
sem best til breiðs hóps kjósenda ætti að vera að finna á honum
tiltölulega breiðan hóp fólks. Gallinn við prófkjörin er vitanlega
sá að ekki er raðað á lista með tilliti til þessa heldur fer uppröðun
eftir því hvernig atkvæði falla.
Á landsbyggðinni, og raunar í öllum kjördæmum utan Reykjavíkurkjördæmanna, virðast sjónarmið byggðarlaga einnig vega
þyngra en það sjónarmið að velja fjölbreyttan hóp fólks til starfa.
Þannig virðist bæði þátttakendum í prófkjörum og forsvarsmönnum flokka finnast skipta meira máli að hvert byggðarlag eigi sinn
fulltrúa á lista heldur en að hann sé skipaður fjölbreyttum hópi
karla og kvenna á öllum aldri.
Kynjahlutfall á framboðslistum stjórnmálaflokkanna er grafalvarlegt mál. Þeir sem þessa lista skipa eru fulltrúar þjóðarinnar
á Alþingi næstu fjögur ár. Að flokkarnir, með fulltingi stuðningsmanna sinna sem þátt taka í prófkjörum, skuli hver á fætur öðrum
birta framboðslista sem að miklum meirihluta eru skipaðir einsleitum hópi tæplega miðaldra karlmanna er til skammar.
Kjósendur 21. aldarinnar hljóta að gera þá kröfu til stjórnmálaflokka að listar þeirra endurspegli þjóðina með skýrari hætti en
nú virðist líta út fyrir, annað er gróf tímaskekkja.
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RNI UMDEILDUR
'EIR ( (AARDE FORMAÈUR 3J¹LFST¾ÈIS
FLOKKSINS LÕSTI ÖVÅ YFIR ¹ -ORGUNVAKT
INNI Å G¾R AÈ RNI *OHNSEN NYTI FULLS
TRAUSTS FORYSTU FLOKKSINS %N ÖAÈ ER
EKKI ÖAR MEÈ SAGT AÈ ALLIR SJ¹LFST¾ÈIS
MENN SÁU S¹TTIR &RIÈJËN 2 &RIÈJËNS
SON FYRRVERANDI STJËRNARMAÈUR Å 353
SEGIR ¹ HEIMASÅÈU SINNI AÈ RNI MUNI
EKKI NJËTA TRAUSTS UMTALSVERÈS HLUTA
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS !NDRÁS -AGN
ÒSSON BLAÈAMAÈUR SEGIR NIÈURSTÎÈ
UNA
SKANDAL "¹ÈIR SEGJA
AÈ
ERFITT VERÈI AÈ KJËSA
3J¹LFST¾ÈISFLOKK
INN MEÈ RNA
*OHNSEN Å ÎÈRU
S¾TI !TKV¾ÈI
ÖEIRRA GAGNIST
FLOKKNUM LÅKA
Å ÎÈRUM KJÎR

GADDAVÍR
ÁHRIFAMIKIL SKÁLDSAGA
SEM HELDUR LESANDANUM
Í HELJARGREIPUM

„Gaddavír er látlaus, hefðbundin, vel skrifuð
skáldsaga sem gefur tilefni til þess að velta
fyrir sér mannlegu eðli… Í stærra samhengi
og táknsögulega fjallar Gaddavír um
erfðasyndina, þjáningu, jafnvel píslarvætti.“
- Geir Svansson,
Morgunblaðið, 3. nóv. 2006

(ERDÅS EKKI 3IGRÅÈUR
¶AU MISTÎK URÈU Å ÖESSUM D¹LKI Å
G¾R AÈ SYSTRUNUM (ERDÅSI OG 3IGRÅÈI
¶ORGEIRSD¾TRUM VAR RUGLAÈ SAMAN
6AR ÖVÅ HALDIÈ FRAM AÈ 3IGRÅÈUR HEFÈI
SÕNT EMB¾TTI REKTORS VIÈ (¹SKËLANN
Å 2EYKJAVÅK ¹HUGA ¶AÈ ER EKKI RÁTT OG
ER BEÈIST VELVIRÈINGAR ¹ ÖVÅ (ERDÅS
¶ORGEIRSDËTTIR PRËFESSOR ¹ "IFRÎST
HEFUR SÕNT EMB¾TTINU ¹HUGA ENDA
KJARNAKONA LÅKT OG FR¹FARANDI REKTOR
&LEIRI KANDÅDATAR ERU NÒ UNDIR SM¹SJ¹
H¹SKËLAR¹ÈS SEM VONAST TIL AÈ LJÒKA
R¹ÈNINGU NÕS REKTORS FYRIR ¹RAMËTIN

 KRËNUR KJËSANDINN
-ARGIR MUNU EFLAUST SAKNA 'UÈRÒNAR
®GMUNDSDËTTUR ¹ !LÖINGI EFTIR FALL
HENNAR Å PRËFKJÎRI 3AMFYLKINGARINNAR
UM HELGINA (ÒN GERIR UPP BAR¹TT
UNA ¹ HEIMASÅÈU SINNI SEM KOSTAÈI
FRAMBJËÈANDANN SAMANLAGT RÒMA 
MILLJËN KRËNA 2EIKNAST HENNI TIL AÈ
HVERT ATKV¾ÈI SEM HENNI VAR GREITT
HAFI ÖAR MEÈ KOSTAÈ  KRËNUR
'UÈRÒN GERIR KOSTNAÈ ANNARRA FRAM
BJËÈENDA AÈ UMTALSEFNI
OG SEGIR SPENNANDI
AÈ SJ¹ UPPGJÎR
ÖEIRRA 5MHUGS
UNAREFNI SÁ ÖEGAR
PRËFKJÎRSBAR¹TTA
FARI AÈ KOSTA MARGAR
MILLJËNIR KRËNA
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Umhverfisvernd í verki
D

ómsdagsspár eru ekki nýjar
af nálinni og í sögu mannkyns hefur útrýmingu þess verið
spáð ítrekað. Sem betur fer hefur
þó engin þessara spáa ræst enn
sem komið er. Ein nýleg gerir ráð
fyrir hruni fiskstofnanna, ekki
síst vegna breytinga á sjávarhita
í kjölfar gróðurhúsaáhrifa, sem
eru tilkomin vegna skammtímahugsunar og gróðasjónarmiða
mannkyns. Vísindamenn eru að
vísu ekki allir sammála þessu og
kenningar þeirra og umræður
segja okkur hinum það eitt að
lítið er vitað. En í fáfræði okkar
hljótum við þó að verða að
leggjast á eitt og gera okkar besta
til að vernda lífsskilyrði á
jörðinni svo kynslóðir afkomenda
okkar geti lifað hér líka.
Undanfarin ár hafa fjölmargir
skólar landsins verið „á grænni
grein“ en það er verkefni á
vegum Landverndar sem gengur
út á undirbúning og vinnu í
umhverfismálum. Á heimasíðu
Landverndar er listi yfir þá 77
grunn- og leikskóla sem eru á
grænni grein og margir þeirra
hafa þegar fengið hinn merka
Grænfána til merkis um góðan
árangur, jafnvel oftar en einu
sinni. Bláfáninn er veittur
höfnum og baðströndum sem hafa
bætt gæði og þjónustu og stuðlað
að verndun umhverfisins. Ef
marka má heimasíðu Landverndar hefur Bláfáninn ekki átt sömu
vinsældum að fagna og Grænfáninn en góð mál vinnast hægt svo
vonandi fjölgar Bláfánahöfnum
landsins á næstu árum.
Skólar á grænni grein vinna
ómetanlegt uppeldisstarf
varðandi umhverfismál og börnin
læra mikilvægi þess að fara vel
með, flokka sorp, spara rafmagn
o.s.frv. Í sumum skólum er
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Þess vegna þarf átak í umhverfismálum að vinnast í
öllu þjóðfélaginu, í skólum, á
heimilum og í fyrirtækjum
jafnvel búin til molta úr lífrænum
úrgangi og í öllum skólum fer
fram mikil umræða um umhverfismál. Börnin eru áhugasöm enda
framtíð þeirra í húfi en þó er ljóst
að starf skólanna fer fyrir lítið ef
því er ekki fylgt eftir á heimilunum. Þess vegna þarf átak í
umhverfismálum að vinnast í öllu
þjóðfélaginu, á heimilum og
vinnustöðum.
Mörg fyrirtæki og stofnanir
hafa þegar sett sér umhverfisstefnu og gengur vonandi vel að
fylgja henni eftir. Of víða vantar
þó slíka stefnu og sjá má bruðlað
með orku, pappír, plast og
umbúðir af ýmsu tagi svo fátt eitt
sé nefnt. Ef fyrirtæki landsins
tækju sig almennt saman í
andlitinu í umhverfismálum er ég
ekki í vafa um að það skilaði sér
inn á heimili starfsmannanna.
Þetta snýst nefnilega ekki síst um
ákveðið viðhorf og nálgun sem
við þurfum öll að temja okkur.
Margir hafa unnið gott starf á
þessum vettvangi en aðrir láta

eins og þeim komi þetta ekki við.
Í fararbroddi ættu auk sveitarfélaga og ríkisstofnana t.d. að vera
fyrirtæki sem starfa að umhverfismálum og náttúrurannsóknum
og -nýtingu, matvælaframleiðslu
og í ferðaþjónustu. Auðvitað ættu
öll fyrirtæki að tileinka sér þessi
vinnubrögð og á heimasíðu
Landverndar (www.landvernd.is)
er að finna ágætan gátlista sem
öllum er frjálst að nýta sér. Margt
smátt gerir eitt stórt og þótt
þessar ábendingar kunni að
virðast léttvægar við fyrstu sýn
er alls ekki svo. Ef öll fyrirtæki
landsins tileinkuðu sér þessi
vinnubrögð gæti sparast ómæld
orka, pappír og sorp svo fátt eitt
sé nefnt.
Meðal ábendinga Landverndar
má nefna að hver starfsmaður
hafi merktan bolla svo ekki þurfi
að þvo bollana oft á dag (plastbollar koma auðvitað ekki til
greina), prentað og ljósritað
beggja vegna á blöð eins og hægt
er, slökkt er á rafmagnstækjum
utan skrifstofutíma og keyptar
eru inn vistvænar og vottaðar
vörur, svo sem pappír og ræstiefni. Allt eru þetta einfaldar
aðgerðir en stuðla að umtalsverðum sparnaði hjá fyrirtækjum sem
hlýtur að vera eftirsóknarvert
auk þess að draga úr sorpi og
sóun. Hitt er þó líklega meira um
vert að með slíkum aðgerðum
verður viðhorfsbreyting hjá öllu
starfsfólki sem skilar sér inn á
heimili þeirra.
Vonandi hafa sem flestir þegar
stigið öll þessi skref og mörg
fleiri innan dyra hjá sér og
nokkur ferðaþjónustufyrirtæki
hafa t.d. verið til mikillar
fyrirmyndar á þessu sviði. Allir
geta lagt sitt af mörkum, vilji er
allt sem þarf.

Blóðugar hendur
helber lygi, eða í besta falli misskilningur. En Davíð og
Halldór fóru sínu fram vel studdir af Morgunblaðinu.
Öryggishagsmunum og heiðri íslensku þjóðarinnar
var fórnað.
Nú vilja fæstir þá Lilju kveðið hafa sem innrásin í
ægrimenn á Íslandi, hvort heldur í Sjálfstæðisflokki, Framsóknarflokki eða Samfylkingu, hafa Írak er. Ríkisstjórnir, þingflokkar og þingmenn víða
um heim snúa baki við Bush og Blair
löngum legið flatir fyrir bandarískum
eftir því sem óöldin í Írak magnast og
stjórnvöldum og þjónað þeim jafnt til
minnir æ meir á hörmungarnar í Víetgóðra sem vondra verka. Bandaríkjunnam fyrir fjórum áratugum. En hvorki
um var leyft að hafa hér herstöðvar
Davíð né Halldór viðurkenna mistök sín
meðan þeim þóknaðist og logið að þjóðog er ólíklegt að afsökunarbeiðni þeirra
inni að það væri greiði og gustukarverk
berist úr þessu. Báðir hafa þeir hlotið
fyrir Íslendinga, til að tryggja öryggi
feit embætti og sitja þar óáreittir meðan
okkar. Þegar kanahernum þóknaðist loks
hundruð manna týna lífi dag hvern og
að pakka niður og hypja sig fólu dindlmilljónir þjást fyrir þeirra tilstuðlan.
arnir í ríkisstjórninni þeim eftir sem
Það má kalla það tilræði við norræna
áður sjálfdæmi um að gæta öryggis þjóðsamvinnu að senda Halldór til Kauparinnar. Sjálfsagt felst í því leyfi til að
mannahafnar með óþvegnar, blóðugar
njósna um íslenska borgara, eftirleiðis
hendur.
sem hingað til, með aðstoð íslenskra
Vinsti hreyfingin - grænt framboð er
dindilmenna.
eini flokkurinn sem berst heill fyrir
Versta óhæfuverkið hin síðari ár var
¶/26!,$52 ®2. 2.!3/.
sjálfstæðri, friðsamlegri utanríkisað styðja innrás Bandaríkjanna og Bretlands í Írak. Það var gert í blóra við íslensku þjóðina og stefnu Íslands og hefur hafnað stuðningi við stríðsekki hlustað á ótal viðvaranir. Innrásin var í trássi við rekstur Bandaríkjanna og Bretlands í Írak og Afganistan alla tíð. Nú er það verkefni allra friðelskandi
alþjóðalög, Sameinuðu þjóðirnar og heilbrigða skynsemi. Allflestir sáu hvílíkt feigðarflan þetta var og efa- Íslendinga að gera veg VG sem mestan í alþingiskosnsemdirnar náðu langt inn í hægri klíkurnar. Fljótlega ingunum í vor svo hægt verði að koma íslenskri utanríkisstefnu aftur á réttan kjöl. Eflum VG í vor!
kom t.d. í ljós að hættan sem umheiminum átti að stafa
Höfundur er formaður VG á Suðurnesjum.
af kjarnavopnum harðstjórans Saddam Hussein var
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SIGURJÓN MAGNÚSSON

D¾MUM ÖEGAR UPPBËTARÖINGS¾TUM
ER ÒTDEILT &YRIR ÖETTA MUNI 3J¹LFST¾È
ISFLOKKURINN GJALDA ENDA HAFI HINN
bSYNDUGIm EKKI SÕNT IÈRUN ÖËTT HANN
HAFI TEKIÈ ÒT SÅNA REFSINGU
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Hvað er rasismi?

Nýtt í
Hans Petersen
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Hlébarðalíf

Skotinn Tom Le
ppard er þekktu
r sem
hlébarðamaður
inn á Skye, enda
hefur hann ...

5.900
ERÐ
FRÁBÆRT V

Kr. 5.900,-

Tvær linsur
Bluetooth

V610
Ný og glæsileg myndavél frá Kodak

NÝ VÉL

Minnsta myndavélin á markaðnum með 10 x aðdrætti
Sendu myndirnar þráðlaust til þeirra í kringum þig.
Bluetooth tæknin gerir kleift að senda
þráðlaust í tölvu, GSM síma eða prentara.
6.1 milljón pixla, gerir þér kleift að stækka í allt að 75 x 100 sm
Tvær linsur 38-114 mm og 130 - 380 mm
2,8" skjár
Video upptaka með 10 x aðdrætti og hristivörn
Lithium Ion rafhlaða og hleðslutæki fylgir

Kr. 2.392,- 24
mán

Kr. 44.980,-

orðabókinni eru bara tvö orð til
skilgreiningar á því hugtaki.
Kynþáttahyggja og kynþáttahatur.
Það er ekki rasismi að hafa
áhyggjur af óheftum innflutningi
ódýrs vinnuafls. Það er heldur
ekki rasismi að hafa áhyggjur af
þeim sem fyrir eru í landinu af
þess völdum. Það er ekki einu
sinni rasismi að hafa áhyggjur af
því hvað gerist ef of margir aðilar
af ólíkum menningarheimi flytja
til landsins.
Ég hef ekki getað fundið út
hatur á fólki hvorki af orðum
Magnúsar Þórs né Jóns Magnússonar. Það er hinsvegar mjög
óheppilegt að taka svo til orða að
Ísland sé fyrir Íslendinga.
Að hafa áhyggjur af því að múslimar flytji hingað í of stórum stíl
er eðlilegt. En það er ekki þar með
sagt að í gangi sé einhver hreinsunarstefna. Alls ekki. Það væri
alveg eins hægt að segja orð eins
og Vísindakirkjan, Amish eða
Vottar Jehóva. Þetta er allt saman
öfgatrú að mati þeirra sem eru
umburðarlyndari. En þýðir alls
ekki að fólk megi ekki hafa þá
trú.
Þeir sem hæst hrópa hér um að
Frjálslyndi flokkurinn sé rasistaflokkur gjaldfella því bæði sjálfa
sig og hugtakið rasisma.
Í stefnuskrá Frjálslynda flokksins er boðað umburðarlyndi gagnvart öllum hópum, og frelsi til
athafna og æðis. En svo segir í
byrjun málefnahandbókar, í kafla
sem heitir Manngildi í fyrirrúmi:
Kjarni frjálslyndrar stjórnmálastefnu er að hver einstaklingur viðurkenni rétt annarra einstaklinga til frjálsrar hugsunar,
trúar, tjáningar og frelsis til að
kjósa sér eigin lífsstíl. Þetta þýðir
ekki að frjálslynd stjórnmálastefna einkennist af stefnuleysi.
Frjálslynt fólk berst fyrir því að
þeir sem hafa ákveðnar skoðanir
standi fyrir þeim, en að þeir verji
jafnframt rétt annarra til að hafa
aðrar skoðanir.
Þegar fólk hrópar upp yfir sig
að félagar í Frjálslynda flokknum
séu að breytast í harða þjóðhyggjurasista er eitthvað annað

Viljum útrás en ekki innrás!
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Birt með fyrirvara um texta og myndabrengl. Vörur geta verið uppseldar

6,1 milljón pixla, gerir þér kleift að stækka í allt að 75 x 100 sm
Schneider Kreuznach linsa tryggir gæðin
3 x optískur aðdráttur (36 - 108 mm)
2,5" skjár
Video upptaka með 3 x aðdrætti og hristivörn
Lithium Ion rafhlaða og hleðslutæki fylgir

þessa umræðu. Og fólk verður að
sem vakir fyrir því en sannleikshorfast í augu við vandamálið.
ást. Það gæti verið:
Hér er ekki verið að tala um að
1 Að fólk hreinlega lesi ekki
loka landinu eða setja höft á fólk
orðin sem eru skrifuð, heldur taki
eftir menningarhefðum eða trú.
punkta úr texta sem þeir vilja gera
Það er verið að benda á ákveðið
eitthvað úr sem ekki er.
vandamál sem er óheftur innflutn2 Það vilji nota sér þetta í pólitingur á ódýru vinnuafli, oftast
ískum tilgangi til að höggva til
bara um einstaklinga að ræða,
andstæðings.
sem koma hér í skamman tíma og
3 Skilji ekki hugtakið „rasismi“
senda allt handbært fé úr landi.
4 Vilji hreinlega þagga málið
Þeir eiga fullan rétt á því, og það á
niður, vegna þess að það er óþægiekki að amast við því fólki sem
legt að ræða það.
hingað kýs að koma og starfa.
5 Að það hreinlega viti ekki
En við erum bara 300.000
betur.
manna þjóð, og hér er verið að
Ég er afskaplega ánægð með
tala um milljónasamfélög, þar
yfirlýsingar Ingibjargar Sólrúnar
sem mikil fátækt og atvinnuleysi
Gísladóttur og Steingríms J. Sigríkir. Að tala um
urðssonar, þau
að þetta hafi
þjöppuðu sér að
slegið af starfsbaki
Guðjóns
mannaleigur er
Arnars, ég tel
barnalegt í mesta
þau hafa staðist
lagi. Það hefur
fyrstu prófraunkomið fram að
ina og límið í
hér eru nokkur
Kaffibandalagþúsund
starfsinu
þannig
menn sem engstyrkst.
inn veit af, og
Ég er sérlega
enginn
veit
ánægð
með
hvernig hafa það.
Kaffibandalagið 34(),$52 #%#), ¶«2¨!2$«44)2
Hvar er það fólk?
og að þau þrjú
séu
að
tala Ég er sérlega ánægð með Kaffi- Og í því sambandi, af hverju
saman. Fólk vill
fá val um hverjir bandalagið og að þau þrjú séu var ekki byrjað á
undirbúa
muni leiða næstu að tala saman. Fólk vill fá val að
komu
þessa
ríkisstjórn. Og
fjölda til landsnú verður loks- um hverjir muni leiða næstu
ins hægt að eiga ríkisstjórn. Og nú verður loks- ins? Það þýðir
ekki að koma
það.
ins hægt að eiga það.
eftir á og segja
Viðbrögð
við vissum ekki
fólks, bæði á
að það yrðu svona margir.
heimasíðu Magnúsar Þórs, og ekki
Við verðum að hugsa um að
síður bara í kringum mann sjálfhafa aðstöðu til að taka á móti því
an, segja að þetta mál brennur
fólki sem vill koma. Og með þessa
mjög á almenningi.
óhefta flæði frá Evrópu er loku
Enda hafa þingmenn Frjálsfyrir það skotið að fólk frá öðrum
lynda flokksins verið duglegir við
svæðum eins og Taílandi, Perú,
að fara út um byggðir landsins og
Kúbu, Venesúela og fleiri fátækræða við almenning í landinu. Þeir
um ríkjum geti komist hingað.
hafa því þekkingu á vandamálum
Hér hafa margir Taílendingar
fólks, sem oft sést á viðbrögðum
komið undanfarin ár og reynst
þeirra á þingi.
mjög góður starfskraftur. Eitt á
Enda voru stjórnarherrarnir
ekki að útiloka annað.
teknir gjörsamlega í bælinu hvað
Rasisminn býr ekki í Frjálsþetta mál varðar. Þeir mega þó
lynda flokknum, en það virðist
eiga það, að þegar var búið að
vera ansi grunnt á rasandanum
ræsa þá út, þá gripu þeir til varnhjá sumum Íslendingum gagnvart
araðgerða. Þó hringsnúningar
samferðarmönnum sínum því
félagsmálaráðherrans hafi verið
miður.
nokkuð skondnar, eitthvað fum og
fátkenndar sýnist mér.
Höfundur býr á Ísafirði.
Það var löngu tímabært að taka

g er 39 ára gömul. Ég er móðir,
eiginkona,
dóttir,
systir,
frænka,
vinkona,
starfsmaður, nemi –
hluti af stærri
heild. Á margan
hátt er eins
komið
fyrir
þjóðinni okkar,
þ.e. Íslending- (%,'! «,!&3

um. Við erum hluti af Norðurlöndunum, Evrópu og Evrópska efnahagssvæðinu. Eins erum við hluti
af alþjóðlegum samtökum eins og
NATO og Sameinuðu þjóðunum.
Við erum ungt lýðveldi og lítil
þjóð í stóru alþjóðlegu samfélagi.
Við viljum taka þátt í þeirri
hnattvæðingu sem nú á sér stað.
Við dásömum hugtakið ,,útrás“ en
erum ef til vill ekki tilbúin fyrir
,,innrás“. Við viljum hagvöxtinn
og allt sem honum fylgir en hann
krefst þroska, þroska þjóðar í
formi umburðarlyndis í stað fordóma. Umræðan er hafin og öll

sjónarhorn eiga rétt á sér en rökræðan verður ekki unnin með því
að setja merkimiða á fólk.
Mörgum Íslendingum þykir
eftirsóknarvert að flytja til
útlanda en á sama tíma höfum við
átt því láni að fagna að Ísland er
eftirsóknarvert í augum annarra
og við erum ríkari fyrir vikið.
Tökum á móti fólki eins og við
viljum að aðrir taki á móti okkur
og berum virðingu hvert fyrir
öðru.
Höfundur er upplýsingafulltrúi
Alþjóðahúss.

Öngvir rasistar!
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að sem eftir stendur í atburðum síðustu daga þ.e. innflytjendamálin/frjálst flæði vinnuafls
frá Evrópu – og það situr í mér –
er að aðrir flokkar, stjórnmálaspékúlantar og einhverjir fleiri
séu að kalla stefnu Frjálslynda
flokksins rasisma.
Það er alls ekki rétt og er bara
útúrsnúningur og verið að reyna
að veiða fólk í skoðanavillu á
stjórnmálaflokki.
Væri Frjálslyndi flokkurinn
hinsvegar hreinræktaður rasistaflokkur í ætt við hægri öfgasinnaðan þjóðernisflokk af verstu sort
þá væri ég ekki þar og hefði aldrei

fengið að stíga
fæti inn þar
með baráttumál
mín og minnihlutahóps míns,
heyrnarlausra
og
heyrnarskertra.
Þá
hefði
flokkurinn
aldrei
staðið
3)'52,¥.
fyrir því að
-!2'2¡4
berjast fyrir því
3)'52¨!2$«44)2
að viðurkenna
íslenska táknmálið eða þá að vilja
texta innlent sjónvarspefni fyrir
heyrnarlausa/heyrnarskerta
og
ÚTLENDINGA svo þeir geti lært
íslenskuna af textanum (að heyra
hvernig orðin eru borin fram og
skrifuð samtímis) og lærðu þar

með líka um íslenska menningu og
myndu því aðlagast lífinu hérna á
þessari sérstöku eyju í NorðurAtlantshafi.
Og svo ekki sé minnst á öryrkja
og lífeyrismálin sem flokkurinn
hefur staðið fyrir á þingi. Í venjulegum rasistaflokkum eru fatlaðir
nefnilega útskúfaðir og baráttumál þeirra ná ekki upp á pallborðið hjá rasistum.
Því er hér með alfarið vísað til
föðurhúsanna að Frjálslyndi flokkurinn sé litaður rasisma og í
honum her rasista.
Svo ekki sé nú meira sagt um
þetta mál.
Höfundur er varaþingmaður
Frjálslynda flokksins í Suðvesturkjördæmi.

,+.!.%-!2 &2¨!
,µ¨)..

-!2')2 6!,-®'5
,%)+!2 '%4! ,%)44 4),
«(!-).'*5

%YJËLFUR OG 3TEF¹N ERU Å
FORSVARI FYRIR NÕSTOFNAÈ
,ÕÈHEILSUFÁLAG L¾KNA
NEMA OG ¾TLA MEÈAL
ANNARS AÈ STOFNA
BANGSASPÅTALA

(RAÈI SAMFÁLAGSINS ER EFNI
M¹LÖINGS SEM .¹TTÒRUL¾KN
INGAFÁLAG ÅSLANDS EFNIR TIL Å
KVÎLD
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Pabbi er
fyrirmyndin
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3AMTÎK UM SÕKINGAVARNIR ¹
SJÒKRAHÒSUM 3533 STANDA
FYRIR R¹ÈSTEFNU UM SÕKINGAVARNIR
¹ SJÒKRAHÒSUM 2¹ÈSTEFNAN ER
VERÈUR ¹ 'RAND HËTELI 2EYKJAVÅK
 NËVEMBER  (ÒN ER
ÖVERFAGLEG OG EFNI FYRIRLESTR
ANNA ER ¾TLAÈ AÈ HÎFÈA TIL
ALLRA HEILBRIGÈISSTARFSMANNA ¹
SJÒKRAHÒSUM

Snær Seljan Thoroddsen lærði glímu af föður sínum
og hefur nú náð langt á sínu sviði.
„Ég hef æft glímu frá 10 eða 11 ára aldri,“ segir Snær sem
er nú 23 ára gamall. „Faðir minn, Þórólfur Helgason, vakti
upphaflega áhuga minn, en hann keppti á árum áður í glímu
og kenndi hana síðan í heimabæ mínum, Reyðarfirði.“
Snær fór ungur að aldri með föður sínum suður til að
fylgjast með glímumótum og fannst spennandi að sjá hversu
miklir afreksmenn tókust þar á. „Íþróttin höfðaði til mín sem
lítils gutta vegna þess hversu hörð og karlmannleg hún leit
út fyrir að vera,“ útskýrir hann og hlær við tilhugsunina.
Faðir Snæs kenndi honum öll grunnatriðin í glímu og
segir hann samstarf þeirra feðga hafa gengið vonum framar.
„Þegar við fluttum suður hafði hann kennt mér allt sem hann
kunni þannig að ég fékk frekari tilsögn hjá KR og hef eftir
það æft mig mestmegnis sjálfur,“ segir Snær enn fremur.
Snær æfir nú sex sinnum í viku, þar af einu sinni hlaup,
tvisvar sinnum glímu og þrisvar sinnum kraftlyftingar. Að
hans sögn byggja kraftlyftingarnar og hlaupið á æfingaáætlun svipaðri þeirri og ólympíufararnir í frjálsum íþróttum árið 2008 fara eftir.
Snær segist jafnframt leggja áherslu á hollt mataræði til
að halda sér í góðu formi. Hann neytir að meðaltali sex máltíða á dag, borðar mikið af skyri og drekkur töluvert af vatni.
„Holl fæða er ekki síður nauðsynleg og góð hreyfing ætli
maður sér að ná langt í glímunni,“ segir hann og bætir við að
það eigi við um alla sem vilji skapa sér nafn í íþróttum.

3KËLABÎRN SEM EKKI BORÈA
MORGUNVERÈ F¹ VERRI EINKUNNIR OG
EIGA ¹ H¾TTU AÈ F¹ S¹LR¾NA KVILLA
SAMKV¾MT VÅÈT¾KRI RANNSËKN
¹ MORGUNMATARVENJUM NORSKRA
SKËLABARNA ¶ETTA KEMUR FRAM ¹
NORSKA VÅSINDAVEFNUM FORSKNING
NO

6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON BORG
ARSTJËRI HRATT Å G¾R AF STAÈ SÎLU ¹
RAUÈUM NEFJUM EN ¹GËÈI AF SÎLU
ÖEIRRA RENNUR TIL VERKEFNA "ARNA
HJ¹LPAR 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA
5.)#%& 3ALA NEFJANNA ER HLUTI AF
$EGI RAUÈA NEFSINS SEM HALDINN
VERÈUR H¹TÅÈLEGUR  DESEMBER

ROALD FRETTABLADIDIS

.ÕTT AFBRIGÈI AF KYNSJÒKDËMNUM
KLAMIDÅU HEFUR GREINST Å 3VÅÖJËÈ
OG KEMUR ÖETTA AFBRIGÈI EKKI
FRAM Å VENJULEGUM PRËFUNUM

(EIMSÖEKKTUR N¾RINGARFR¾ÈINGUR
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¥ LOK ÖESSA M¹NAÈAR ER VON
¹ 5DO %RASUM TIL LANDSINS
EN HANN ER EINN ÖEKKTASTI
N¾RINGARFR¾ÈINGUR HEIMS Å DAG
5DO ÖESSI HEFUR FENGIÈ FJÎLDA
VIÈURKENNINGA FYRIR RANNSËKNIR
OG ÖRËUN ¹ FERSKUM OLÅUM TIL
MANNELDIS SEM FYRST OG FREMST
BLÎNDUR AF /MEGA   OG 
OLÅUM EN LJËST ER AÈ HJARTA
SJÒKDËMAR OG OF H¹ BLËÈFITA ER
MEÈAL AÈALMEINSEMDA OKKAR
TÅMA OG /MEGA FITUSÕRUR GETA
KOMIÈ AÈ GAGNI TIL AÈ SIGRAST ¹
SLÅKUM MEINUM
5DO %RASUM HËF FRUM
KVÎÈLASTARF SITT VIÈ AÈ PRESSA
OG PAKKA FERSKUM OLÅUM TIL
MANNELDIS ¹RIÈ  EN HANN
5DO %RASUM ER HEIMSÖEKKTUR
KOMST FYRST ALMENNILEGA Å KAST
SÁRFR¾ÈINGUR ¹ SVIÈI N¾RINGAR
LJËSIÈ ¹RIÈ  ÖEGAR HANN GAF
FR¾ÈINNAR EN HANN MUN HALDA
ÒT METSÎLUBËKINA &ATS THAT (EAL
FYRIRLESTUR ¹ 'RAND HËTELI 
&ATS THAT +ILL 5DO HEFUR EINNIG
NËVEMBER N¾STKOMANDI
KOMIÈ FRAM Å FJÎLDA SJËNVARPS
ÒTVARPS OG BLAÈAVIÈTALA AUK ÖESS SEM HANN ER VINS¾LL FYRIRLESARI
UM ALLAN HEIM

¥ DAG ER ÖRIÈJUDAGURINN
 NËVEMBER  DAGUR
¹RSINS 

3ËLARUPPR¹S (¹DEGI 3ËLARLAG
2EYKJAVÅK
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

3N¾R SEGIST VINS¾LDIR GLÅMUNNAR TEYGJA SIG VÅÈA EN TIL MARKS UM ÖAÈ HEFUR HANN KENNT HËPI ÒTLENDINGA
UNDIRSTÎÈUATRIÈI HENNAR
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&YRIRLESTUR 5DO %RASUM VERÈUR HALDIN FYRIR ALMENNING ÖANN  NËV
EMBER NK ¹ 'RAND HËTELI ¾TLAÈ ER AÈ FYRIRLESTURINN HEFJIST KLUKKAN
 OG STANDI TIL  EN HANN ER ËKEYPIS OG ÎLLUM OPINN

;

4ËNLIST HEFUR GËÈ OG RËANDI ¹HRIF ¹ HUGANN 0ASSIÈ ÖË AÈ STILLA
EKKI HLJËÈIÈ OF H¹TT SVO AÈ EYRUN SKAÈIST EKKI  ÖETTA SÁRSTAKLEGA
VIÈ ÖEGAR NOTUÈ ERU HEYRNARTËL
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Læknanemar fræða lýðinn
www.svefn.is
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Eyjólfur Þorkelsson og Stefán
Ágúst Hafsteinsson, læknanemar við Háskóla Íslands,
eru í forsvari fyrir nýstofnað
Lýðheilsufélag læknanema.
Fyrirmyndin er fengin frá
alþjóðasamtökum læknanema, IFMSA, en starfsemin
er þróuð í samvinnu við
Skrifstofu kennslu, vísinda og
þróunar (SKVÞ) á Landspítala
- háskólasjúkrahúsi og aðra
sérfræðinga þar.
Lýðheilsustarf er að verða enn
sýnilegra en fyrr. En ekki allir
vita um hvað það snýst í raun og
veru.
„Lýðheilsa snýst um sameiginlega vinnu samfélagsins sem
heildar til að fyrirbyggja sjúkdóma, efla heilsu og lengja líf
almennings,“ segir Eyjólfur Þorkelsson. Upplýsingar frá Alþjóðaheilbrigðisstofnunni, WHO, benda
til að heilbrigðiskerfið eitt og sér
ráði einungis 10 til 20 prósentum
af raunheilbrigði þjóða. „Það eru
fjölmargar og samsettar ástæður
fyrir langflestum sjúkdómum og
skýrustu dæmin eru ef til vill
reykingar og fátækt sem eru ekki

afmörkuð
heilbrigðisvandamál,
heldur snerta fleiri hliðar samfélagsins,“ segir Eyjólfur og heldur
áfram. „Heilbrigði byggist á líkamlegri, félagslegri og andlegri
vellíðan og með þverfaglegu samstarfi má vinna að heilsueflingu
og almenningsfræðslu á breiðum
grunni. Við viljum einfaldlega
leggja okkar af mörkum,“ segir
Eyjólfur.
Samnemi Eyjólfs, Stefán Ágúst
Hafsteinsson, tekur í sama streng.
„Markmiðið er að virkja einstaklinginn til að vinna að eigin heilbrigði á sínum forsendum.“
Stofnfundur félagsins er framundan og nú eru virkir félagar
um fimmtán talsins sem allir
vinna sjálfboðavinnu. „Það er
nauðsynlegt að hafa eitthvað uppbyggilegt fyrir stafni utan námsbókanna á sama tíma sem starfið
tengist náminu beint,“ segir Eyjólfur.
Læknanemarnir fá leiðsögn og
góðan stuðning frá sérfræðingum
á Landspítalanum. „Öll verkefni
og skrif sem við sendum frá okkur
fer í gegnum okkar leiðbeinendur
sem eru sérfræðingar á ýmsum
sviðum læknavísindanna, svo við
eigum mjög góða að í þessu starfi,“
segir Stefán Ágúst. Einnig er
félagið í sambandi við Lýðheilsufélag Íslands og Geir Gunnlaugs-

Hert lyfjaeftirlit
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Vonir eru bundnar við nýtt
lyfjapróf sem hefur verið sett
á markaðinn til að klekkja á
óprúttnum íþróttamönnum.
Prófið er fyrsta sinnar tegundir en
það gerir lyfjaeftirlitum kleift að
greina minnstu agnir af prótíni,
svokölluðu synacthen, í blóðinu.
Prótín þetta örvar hormónaframleiðsu líkamans og eykur
afkastagetu þeirra sem neyta þess.
Er það því ólöglegt þar sem það
veitir íþróttamönnum ósanngjarnt
forskot á andstæðinga sína.
Hingað til hefur ekki verið
hægt að greina téð prótín með
lyfjaprófum, sem duga yfirleitt til
að finna út hvort viðkomandi hefur
sprautað sig með hormónum.
Nýja lyfjaprófið markar því
tímamót í baráttunni gegn neyslu
íþróttamanna á ólöglegum efnum.

son lækni sem er í forsvari þar.
Eitt af verkefnunum er bangsaspítali sem hefst vonandi í vor.
„Börnin koma með bangsana sína í
skoðun til okkar og eru þá í hlutverki foreldranna,“ segir Stefán
Ágúst. „Erlendar rannsóknir sýna
að þau börn sem hafa komið á
bangsaspítala eru minna hrædd
við lækna, bæði sem börn og eins
þegar þau verða fullorðin.“
Bangsaspítalinn er því forvarnastarf og markmiðið að fræða börnin með leik.
Önnur mál sem brenna á Lýðheilsufélaginu er að leiðrétta misskilning varðandi heilbrigði og
líkamann og nefnir Eyjólfur þar
umræðuna um geðsjúkdóma sem
dæmi. Einnig er á döfinni að efla
umræðuna um líffæra-, blóð- og
stofnfrumugjafir og jafnvel vinna
markvisst að því að fjölgja gjöfum.
Stefán Ágúst segir félaga vera
ólgandi af hugmyndum og hlakka
til að taka á móti fleiri verkefnum
og hefjast handa. „Aðalmarkmiðið
er að fræða almenning og virkja
sem flesta til að taka þátt,“ segir
Eyjólfur.
Lýðheilsufélag
læknanema
verður með vikulega pistla í
Fréttablaðinu sem hefjast um
miðjan nóvember.

!¨!,'%9-3,5,¥&&2) &)45,%93
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-EÈ HEFÈBUNDNUM LYFJAPRËFUM HEFUR
M¹TT GREINA HVORT VIÈKOMANDI AÈILI HEFUR
SPRAUTAÈ SIG MEÈ HORMËNUM

Eru vonir bundnar við að það verði
til þess að íþróttamenn hugsi sig
tvisvar um áður en þeir nota slík
efni sjálfum sér til framdráttar.
Ýmsir óttast þó að lyfjaprófið
dugi skammt þar sem ósvífnir aðilar leita sífellt nýrra leiða við að
þróa og framleiða ólögleg efni sem
smjúga fram hjá lyfjaeftirlitum.
Frá þessu er greint á fréttavef
BBC, www.bbc.co.uk.
RVE

,IFRIN VEGUR H¹TT
Å TVÎ KÅLË (ÒN ER
EINS OG STËRFENGLEG
EFNAVERKSMIÈJA
SEM GETUR UMBREYTT
N¾STUM HVAÈA
EFNASAMBANDI SEM
ER ,IFRIN ER KRAFMIKIÈ
AFEITRUNARLÅFF¾RI SEM
LEYSIR SUNDUR EITRUÈ EFNASAMBÎND OG
GERIR ÖAU SKAÈLAUS
(ÒN ER EINNIG AFAR BLËÈRÅK OG ER
GEYMSLULÅFF¾RI FITULEYSINNA VÅTAMÅNA
¹ VIÈ ! OG $ VÅTAMÅN AUK MELTS
KOLVETNIS SEM VIÈHELDUR BLËÈSYKUR
MAGNI ,FIRIN FRAMLEIÈIR GERHVATA
BLËÈFITU HVÅTUEFNI ! VÅTAMÅN OG
BLËÈSTORKNUNAREFNI
%ITT HELSTA STARF LIFRARINNAR ER AÈ
FRAMLEIÈA GALL SEM INNIHLDUR SÎLT
SEM STUÈLA AÈ MELTINGU FITU OG GERIR
FLEYTI ÒR FEITMETINU
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Landsþjónusta matarfíkla er
ekki megrunarklúbbur

0ERSONAIS
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3J¹LFSTRAUST
®LL LANGAR OKKUR AÈ HAFA GOTT SJ¹LFS
TRAUST OG VERA ÎRUGG MEÈ OKKUR ¶AÈ
ER AUGLJËST AÈ ÖAÈ GREIÈIR LEIÈ AÈ
MARKMIÈUM OKKAR OG HJ¹LPAR OKKUR
AÈ VERA S¹TT VIÈ SJ¹LF OKKUR OG LÅFIÈ
4IL MARKS UM HVAÈ SJ¹LFSTRAUST ER
MIKILV¾GT AÈ ÖAÈ ER ORÈIÈ AÈ MJÎG
¹BATASAMRI MARKAÈSVÎRU Å FORMI
SJ¹LFSHJ¹LPARBËKA OG N¹MSKEIÈA ÒT
UM ALLAN HEIM ÖAR SEM FËLKI ER KENNT
AÈ AUKA SJ¹LFSTRAUSTIÈ MEÈ HINUM
ÕMSU AÈFERÈUM ¶AR KENNIR HINNA
ÕMSU GRASA EÈA ALLT FR¹ ÖVÅ AÈ GANGA
¹ SJËÈANDI HEITUM KOLUM TIL ÖESS AÈ
STANDA ¹ SVIÈI FYRIR FRAMAN FULLT AF FËLKI
OG YFIRVINNA ËTTANN
¶AÈ M¹ SEGJA AÈ SJ¹LFSTRAUST OKKAR
SÁ BIRTINGARFORM ÖESS HVERNIG VIÈ
SJ¹UM SJ¹LF OKKUR 3J¹LFSTRAUST L¾RIST
¹VALLT Å ¾SKU OG ER Ö¹ AÈALATRIÈIÈ
HVERNIG TENGSLAMYNDUN ¹ SÁR STAÈ
INNAN FJÎLSKYLDUNNAR ¶AR F¹UM VIÈ
STERKUSTU SKILABOÈIN UM ÖAÈ HVORT
VIÈ SÁUM Å LAGI EÈA EKKI %F BARNI ER
SINNT VEL OG ÖAÈ F¾R MIKINN TÅMA HJ¹
SÅNUM N¹NUSTU Ö¹ ËNEITANLEGA F¾R
ÖAÈ ¹ TILFINNINGUNA AÈ ÖAÈ SÁ ELSKAÈ
OG ÖAÈ SÁ Å LAGI ¶AÈ VERÈUR SÅÈAN
GRUNNURINN AÈ HEILBRIGÈU SJ¹LFSVIRÈI
SEM ENDURSPEGLAST SÅÈAR MEIR Å GËÈU
SJ¹LFSTRAUSTI
-ARGT GETUR ÖË HAFT ¹HRIF ¹ SJ¹LFSTRAUST
EINSTAKLINGSINS ANNAÈ EN TENGSLA
MYNDUN INNAN FJÎLSKYLDUNNAR EINS
OG EINELTI OG MARGS KONAR ¹FÎLL !LLT
SAFNAST ÖETTA Å EINN SJËÈ INNRA MEÈ
EINSTAKLINGNUM OG HANN FER AÈ EFAST
UM EIGIÈ ¹G¾TI ¶EGAR SVO ER KOMIÈ
GETUR VERIÈ ERFITT AÈ RATA ÒT ¶AÈ GETUR
VERIÈ ¹G¾TT AÈ GANGA ¹ KOLUM EÈA
SEGJA ALLTAF EITTHVAÈ J¹KV¾TT VIÈ
SJ¹LFAN SIG EN EF EKKI ER TEKIST ¹ VIÈ
VANMATIÈ BEINT OG ÖAÈ SKOÈAÈ Ö¹ ER
H¾TT VIÈ AÈ LÅTIL BREYTING EIGI SÁR STAÈ
¶EGAR VANMATIÈ ER TEKIÈ TIL SKOÈUNAR
KEMUR OFTAST Å LJËS AÈ ÕMISLEGT HEFUR

HAFT ¹HRIF ¹ SJ¹LFSMYND VIÈKOMANDI
SEM HEFUR GERT ÖAÈ AÈ VERKUM AÈ
VIÈKOMANDI HEFUR MISST ¹LIT ¹ SJ¹LFUM
SÁR OG EÈA H¾FILEIKUM SÅNUM TIL
AÈ TAKAST ¹ VIÈ HIN ÕMSU VERKEFNI ¥
VIÈTALSMEÈFERÈ ER UNNIÈ MARKVISST ÒR
VANMATINU MEÈ ÖVÅ AÈ SKOÈA B¾ÈI
HUGSANIR OG TILFINNINGAR SEM SKAPA
HIÈ L¹GA SJ¹LFSTRAUST
&ËLK SEM ER MEÈ GOTT SJ¹LFSTRAUST
ÖEKKIST ¹ ÖVÅ AÈ ÖAÈ ÖARF EKKI AÈ
LEIKA EINHVERN ANNAN EN ÖAÈ ER
OG ÖVÅ VIRÈIST LÅÈA VEL Å EIGIN SKINNI
¶AÈ ER OFTAST Å GËÈU SAMBANDI VIÈ
TILFINNINGAR SÅNAR EINS OG SORG OG REIÈI
OG GETUR LEYFT SÁR AÈ TJ¹ Ö¾R ¶AÈ
ER EKKI MEÈ GRÅMU OG ÖARF EKKI AÈ
SELJA SJ¹LFT SIG TIL AÈ PASSA UPP ¹
AÈ VERÈA SAMÖYKKT AF ÎÈRU FËLKI ¶AÈ
SEM GREINIR ÖË MEST Ö¹ SEM ERU MEÈ
GOTT SJ¹LFSTRAUST FR¹ ÎÈRUM ER AÈ ÖAÈ
ER EINS OG ÖEIR SÁU ¹VALLT SANNGJARNIR
VIÈ SJ¹LFAN SIG OG STUNDI ÖAÈ EKKI AÈ
REFSA SÁR EÈA TAKA SIG Å GEGN ¶EIR ERU
VINIR SJ¹LFS SÅNS ¶ETTA ER EFTIRSËKNAR
VERÈUR ÖROSKI OG ER VISSULEGA H¾GT
AÈ R¾KTA MEÈ ÖVÅ AÈ FYLGJAST MEÈ
ÖVÅ HVERNIG TALAÈ ER VIÈ SJ¹LFAN SIG OG
HVORT GERÈAR ERU KRÎFUR UM AÈ MAÈUR
¾TTI AÈ VERA SVONA EÈA ÎÈRUVÅSI
-ARGIR REYNA AÈ L¹TA LÅTA SVO ÒT AÈ
ÖEIR SÁU MEÈ GOTT SJ¹LFSTRAUST ÖË AÈ
ÖEIR EIGI EKKI FYRIR ÖVÅ GËÈA INNI
ST¾ÈU ¶EIR SETJA UPP GRÅMU ÖAR SEM
ÖEIR LEIKA AÈ ÖAÈ HAFI SJ¹LFSTRAUST EN
UNDIR NIÈRI KRAUMAR ËÎRYGGIÈ %IN AF
GRÅMUNUM ER SJ¹LFSTRAUSTS GRÅMAN
OG ER EKKI ËALGENGT AÈ FLESTIR GRÅPI TIL
HENNAR EINHVERN TÅMANN ¹ ¾VINNI
ÖEGAR ¹ ÖARF AÈ HALDA ¶AÈ ER EKKERT
AÈ ÖVÅ EN VERRA ER ÖEGAR VIÈKOMANDI
ÖARF ALLTAF AÈ VERA MEÈ GRÅMUNA ¹
LOFTI TIL AÈ FELA HVERNIG HONUM ER
INNAN BRJËSTS
0¹LL %INARSSON
0SYCHOTHERAPIST -3C

Landsþjónusta matarfíkla
heldur ráðstefnu helgina 17. til
18. nóvember.
OA-samtökin eða Hömlulausar
ofætur (Overeaters anonymous)
eru samtök nafnlausra matarfíkla sem voru stofnuð í Bandaríkjunum í janúar árið 1960 og á
Íslandi í febrúar 1982. Matarfíkn
getur verið stórt vandamál í lífi
fólks. OA-samtökin bjóða lausn
sem byggist á 12 spora kerfi AAsamtakanna.
OA-félagar eru karlar og
konur á öllum aldri um allan heim
sem eiga sér þá ósk að halda sér
frá matarfíkn og vilja bera boðskap samtakanna um bata áfram
til þeirra sem enn þjást.
OA er ekki megrunarklúbbur
og setur engin skilyrði um þyngdartap. Algjör trúnaður er á fundum, það kostar ekkert að fara á
fundi og allir eru velkomnir. Á
heimasíðu samtakanna kemur
fram að þau tengjast engum
öðrum félagsskap, pólitískum,
trúarlegum eða hugmyndafræðilegum og taka ekki afstöðu til
málefna annarra en sinna eigin.
Meginmarkmið er að halda sig
frá matarfíkn og bera boðskap
samtakanna til þeirra sem enn
þjást.
Landsþjónusta
OA-samtökanna stendur fyrir ráðstefnu
helgina 17. og 18. nóvember sem
verður haldin í skátaheimilinu
Vífilsfelli að Bæjarbraut 7 í
Garðabæ kl. 20–22. Þangað kemur
reyndur OA-félagi frá Bretlandi
og miðlar af reynslu sinni. Ráðstefnan er opin öllum matarfíklum, jafnt virkum OA-félögum
sem nýliðum. Föstudagskvöldið

,ANDSÖJËNUSTA /! ER MEÈ R¹ÈSTEFNU HELGINA p NËVEMBER Å 'ARÈAB¾
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er einnig opið fyrir aðstandendur
matarfíkla og aðra sem vilja
kynna sér samtökin. Nánari upp-

lýsingar um samtökin og ráð..
stefnuna er að finna á heimasíðu
samtakanna www.oa.is
RH

LITLU HLUTIRNIR GERA MIKIÐ

SNILLDARLAUSNIR FYRIR LÍTIL RÝMI

'ÎNGUTÒRAR LITLIR MATARSKAMMTAR N¾GUR SVEFN OG SAMVERA MEÈ ÎÈRU FËLKI ERU MEÈAL
ÖESS SEM VIÈ ÖURFUM AÈ GERA TIL AÈ LIFA HEILBRIGÈU OG HAMINGJUSÎMU LÅFI (ÁR M¹ SJ¹
FÁLAGA Å ²TIVIST SL¹ TV¾R FLUGUR Å EINU HÎGGI OG IÈKA B¾ÈI SAMVERU OG GÎNGUR Å SENN

Heilsa og hamingja
Öll viljum við vera heilbrigð, fá að
eldast vel og njóta hamingju í
okkar lífi. Það er þó ekki sjálfgefið að svo verði. Til að lifa hamingjuríku og góðu lífi þurfa allir
að fylgja nokkrum meginatriðum í
lifnaðarháttum sínum, hvort sem
um er að ræða íbúa í Alaska, Alsír
eða á Íslandi.
1. Hófsemi er lykillinn að góðri
heilsu. Borðaðu rétt samsettar
máltíðir, hreyfðu þig daglega og
hafðu reglu á svefninum.
2. Ganga er mjög góð hreyfing.
Reyndu að taka 45 mínútna gönguferðir daglega.
3. Sérfræðingar mæla með átta
klukkustunda svefni á hverri
nóttu. Svefnþörf getur verið mismunandi á milli einstaklinga en þó
er öllum ráðlagt að fá a.m.k. 7 klst.
svefn á nóttu. Svefninn veitir hvíld
sem er nauðsynleg geðheilsunni
því skortur á svefni getur m.a.
leitt til einbeitingarskorts og svo
verður styttri í þér þráðurinn.
4. Að hafa eitthvað fyrir stafni
er mjög jákvætt en það stuðlar að
því að fólk leiðist síður út í vonda

siði. Það er einnig mikilvægt að
stunda einhverja jákvæða iðju
sem gerir sálarlífinu gott. Að hafa
áhyggjur er mjög slæmt fyrir sálarlífið en vinnan göfgar bæði sál
og líkama.
6. Stundaðu félagslíf af kappi
en forðastu slúður og baktal. Svo
lengi sem þú sleppir allri neikvæðni hefur þú gott af samveru
við annað fólk.
7. Mundu að það er ekkert sem
er þess virði að fórna heilsu og
hamingju fyrir, svo forðastu það
sem gæti valdið þér hugarangri og
leiðindum.
.IÈURSTAÈA
 MÅNÒTNA LABBITÒRAR ¹ DAG
6ENDU ÖIG ¹ HOLLAN MAT OG BORÈAÈU
Å HËFI
3OFÈU Å ¹TTA TÅMA HVERJA NËTT
(AFÈU EITTHVAÈ FYRIR STAFNI
6ERTU FÁLAGSLYNDUR
(¾TTU AÈ HAFA ¹HYGGJUR
&ORÈASTU BAKTAL OG NEIKV¾ÈNI Å GARÈ
ANNARA
&ORÈASTU ALLT SEM G¾TI ËGNAÈ LÅFS
HAMINGJU ÖINNI OG HEILSU
MHG FRETTABLADIDIS

LJÓSMYNDARAR MEÐ NÆMT AUGA

NÝTT BLAÐ KOMIÐ ÚT!
SKIPULAG ER FALLEGT

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5000 | WWW.VISIR.IS
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Minnistöflur
Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239

www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

3TEINUNN )NGA LEGGUR ¹HERSLU ¹ AÈ VIÈ ÖURFUM AÈ TEMJA OKKUR ÖAU LÅFSGILDI AÈ S¾TTA OKKUR VIÈ ÖAÈ SEM ER NËGU GOTT !È VELJA OG
VERA ¹N¾GÈ MEÈ OKKAR VAL
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Nicorette Fruitmint
Nýtt bragð
sem kemur á óvart
Nicorette nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð þegar reykingum er hætt eða þegar dregið er úr
reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávallt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðli. Skammtar eru
einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt, hvort hætta á reykingum eða draga úr þeim. Því ber að
kynna sér upplýsingar um notkun í fylgiseðli. Í fylgiseðlinum eru upplýsingar um: verkun og notkun,
varúðarreglur, mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að lesa áður en lyfin eru notuð, hugsanlegar
aukaverkanir og aðrar upplýsingar. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um
lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall,
óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarleg hjartsláttarglöp eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette
nikótínlyf. Börn yngri en 15 ára, þungaðar konur og konur með barn á brjósti eiga ekki að nota Nicorette
nikótínlyf nema að ráði læknis. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.
Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
Handhafi markaðsleyfis: Pfizer ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatúni 2, Garðabæ. www.nicorette.is

*Tilboðsverð 2006

Miklir valmöguleikar
geta leitt til óhamingju
Hraði samfélagsins er efni málþings sem Náttúrulækningafélag Íslands efnir til í Laugarneskirkju í kvöld. Steinunn
Inga Stefánsdóttir, ráðgjafi hjá
Starfsleikni, er ein af frummælendum.
Sátt á öllum sviðum er yfirskrift
fyrirlestrar Steinunnar. Í honum
kveðst hún ætla að höfða til viðhorfa fólks og viðmiða og útskýrir
það nánar. ¿Við viljum taka þátt í
öllu því sem lífið hefur upp á að
bjóða og ná hámarksárangri á
öllum sviðum. En ef væntingarnar
verða of miklar þá erum við fyrirfram dæmd til að verða fyrir vonbrigðum á einhverjum sviðum.¿
Hún kveðst ekki ætla að boða að
fátækt og basl auki hamingju en
samt ætla að velta því upp hvort
valmöguleikar velmegunarinnar
valdi okkur streitu. ¿Við erum svo
frjáls og höfum úr svo mörgum
kostum að velja í lífinu en allir
þessir valmöguleikar geta
leitt til óhamingju.
Við
ætlum
að
útskrifast úr flott-

asta skólanum, vera í flottasta
starfinu, vera með flottasta heimilið og eiga jafnvel flottustu börnin.
Svona miklar væntingar eru gríðarlegir streituvaldar sem geta
endað með vandamálum og sorg.
Því verðum við að staldra við þegar
við erum komin fram yfir það sem
er nóg. Hamingjan er nefnilega
innra hugarástand.¿
Steinunn dregur samt ekki úr
því að fólk eigi að vera metnaðarfullt og stefna að hámarksárangri í
því sem skiptir það mestu máli. En
hvað er það að hennar
mati? ¿Að hlúa að fjölskyldunni
virðist
vera það sem
veitir fólki mesta
hamingju þegar
upp er staðið og
heilsan er öllum
dýrmæt. Starfið
er líka flestum
mjög mikils virði
og það er þýðingarmikið
að

njóta þess. Ekki bara að vinna til að
eiga fyrir salti í grautinn heldur af
þeirri sannfæringu að verið sé að
gera gagn í víðara samhengi. En við
megum ekki gleyma okkur í vinnunni því þá bitnar það á hinum sviðunum, heilsunni og samskiptunum.
Þarna þarf því að finna jafnvægi á
milli og hafa raunhæfar væntingar.2
Steinunn er lærð í viðskiptasálfræði og álags-og streitufræði og
fer í fyrirtæki með fyrirlestra og
námskeið. ¿Allt sem ég geri leiðir
að því að minnka streituálag,¿
útskýrir hún. En hvernig tekst
henni sjálfri að samræma starf og
heimilishald? Nú hlær hún. ¿Mér
finnst ofboðslega gaman í vinnunni en mig langar líka að vera
með dótturinni og hugsa vel um
heimilið. Þegar ég vinn of mikið
þá verður ekki sátt heima fyrir og
það veldur streitu. Sátt á öllum
sviðum er það sem þarf. Það finn
ég vel á eigin skinni.¿
Málþingið í Laugarneskirkju
hefst klukkan 20 í kvöld. Fundarstjóri er sr. Bjarni Karlsson.
3¹TT ¹ ÎLLUM SVIÈUM ER YFIRSKRIFT
FYRIRLESTRAR SEM 3TEINUNN )NGA HELDUR Å
,AUGARNESKIRKJU Å KVÎLD
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Margir þjást af klósettfælni
Samtök breskra fælnisjúklinga
telja að minnst fjórar milljónir Breta þjáist af svokallaðri
klósettfælni.

&YRIRMYND BARNALÒGUNNAR ER SËTT TIL
¶ÕSKALANDS

Börnum
skilað í lúgu
Japanskt sjúkrahús útbýr
barnalúgu sem tekur á móti
börnum til ættleiðingar.
Yfirvöld á sjúkrahúsi í Japan undirbúa nú opnun barnalúgu þar sem
mæður geta skilað inn nýfæddum
börnum sem þær vilja ekki eiga
sjálfar. Börnin verða síðan gefin
til ættleiðingar.
Barnalúgan við Jikei-sjúkrahúsið í suðurhluta Japan verður
lítill gluggi á ytri vegg sjúkrahússins. Fyrir innan gluggann
verður hitakassi þar sem hægt er
að leggja barnið svo það ofkælist
ekki. Þegar barninu hefur verið
komið fyrir hringir viðvörunarbjalla til að gera starfsfólki viðvart. Fyrirmyndin að lúgunni er
sótt til Þýskalands.
Forstjóri sjúkrahússins sagði
fjölmiðlum að hann vonaðist til að
tilkoma lúgunnar yrði til að
minnka fjölda fóstureyðinga. Fóstureyðingar eru algengar í Japan,
meðan ættleiðingar eru frekar
sjaldgæfar. „Með tilkomu lúgunnar björgum við bæði börnum og
foreldrum. Kannski eru einhverjir efins en við getum ekki látið
eins og við sjáum ekki börnin og
látið þau deyja. Börn eru saklaus,“
sagði forstjórinn við japanska
fjölmiðla.
Mögulegt er að lúgan verði
komin í gagnið við lok ársins er
samþykki fæst fyrir henni meðal
almennings.
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"LËÈGJÎF ER LÅFGJÎF
"LËÈBANKINN ¹ HORNI "ARËNSTÅGS
OG %IRÅKSGÎTU ER EINA SÁRH¾FÈA
STOFNUNIN ¹ SÅNU SVIÈI Å LANDINU
(ELSTU OG MIKILV¾GUSTU VIÈSKIPTA
VINIR "LËÈBANKANS ER ALMENNINGUR
p BLËÈGJAFARNIR SJ¹LFIR
4IL AÈ ANNA EFTIRSPURN SAMFÁLAGSINS
¹ BLËÈI ÖARF MILLI  OG  ÖÒSUND
BLËÈGJAFIR ¹
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¹ AÈ FJÎLGA Å
BLËÈGJAFAHËPN
UM !LLIR FRÅSKIR
EINSTAKLINGAR
¹ ALDRINUM 
TIL  ¹RA SEM
EKKI HAFA GEFIÈ
BLËÈ EÈA H¾TT
ÖVÅ AF EIN
HVERJUM ORSÎKUM ERU MARKHËPUR
"LËÈBANKANS 5NGT FËLK SEM ORÈIÈ
ER  ¹RA ERU ÖË SÁRTAKUR MARKHËPUR
"LËÈBANKANS EN ¹ ÖEIM ALDRI M¹
GEFA BLËÈ Å FYRSTA SINN
¶EGAR BLËÈGJAFI KEMUR Å FYRSTA SINN
ER EKKI TEKIÈ BLËÈ Å POKA HELDUR ERU
TEKIN SÕNI TIL RANNSËKNA BLËÈGJAF
INN ER FR¾DDUR UM BLËÈGJAFIR OG
HEILSUFARSSAGA HANS SKR¹È (ONUM
ER SÅÈAN BOÈIÈ AÈ KOMA Å BLËÈGJÎF
TVEIMUR VIKUM SÅÈAR ¶EGAR BLËÈGJAFI
KEMUR OG GEFUR BLËÈ Å POKA ER ÖAÈ
KALLAÈ AÈ GEFA EINA EININGU BLËÈS EN
HÒN ER  ML 6IÈ BLËÈTÎKU STARFA
HJÒKRUNARFR¾ÈINGAR ¥ "LËÈBANKANUM
ER BOÈIÈ UPP ¹ AÈ GEFA BLËÈFLÎGUR
EINGÎNGU ¶¹ GEFUR BLËÈGJAFINN EINN
HLUTA AF BLËÈI SÅNU BLËÈFLÎGURNAR
OG F¾R HINA BLËÈHLUTANA TIL BAKA 3LÅK
BLËÈGJÎF ER KÎLLUÈ BLËÈSKILUN
WWWBLODBANKINNIS

Þeir sem þjást af þessari gerð
fælni eiga yfirleitt erfitt með að
nota almenningssalerni, í mismiklum mæli þó, en ástæðurnar fyrir
henni eru ýmsar.
Viðkomandi aðili getur þannig
verið hræddur við að smitast af
einhverju á salerninu, haldinn
innilokunarkennd eða átt erfitt
með þvag- eða saurlát í návist annarra.
Hverjar svo sem ástæðurnar
kunna að vera getur fælnin í
verstu tilfellum haft alvarlega

hamlandi áhrif á líf þess sem hún
hrjáir. Dæmi eru þess að fólk
treysti sér ekki út fyrir dyr eigin
heimilis eða ráði sig ekki í vinnu
af ótta við að þurfa að nota almenningssalerni. Sumir neita jafnvel að
veita læknum þvagsýni, sem getur
aftur valdið því heilsutjóni.
Margir eiga erfitt með að viðurkenna að þeir séu haldnir klósettfælni, ekki síst vegna þess
hversu mikið feimnismál klósettferðir þykja í vestrænum samfélugum.
Samtök breskra fælnissjúklinga hafa nú hrundið af stað herferð með það fyrir augum að draga
vandamálið fram í dagsljósið og
kynna þau úrræði sem eru boði
fyrir þá sem eiga við það að stríða.

á meðgöngu }
2ÁTTU B¾TIEFNIN
ËMISSANDI

4ILHUGSUNIN UM AÈ FARA ¹ ALMENNINGS
SALERNI VEX SUMUM SVO Å AUGUM AÈ
ÖEIR F¹ KVÅÈAKVAST VIÈ TILHUGSUNINA EINA
SAMAN
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Eru viðtalsmeðferðir og dáleiðsla
talin hafa gefið besta raun við að
vinna bug á vandanum og stefnt er
á útgáfu á DVD-diski og bók þar
sem fjallað verður um málið.
Frá þessu er greint á fréttavef
BBC, www.bbc.co.uk.
RVE
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Breyting á skipulagi mæðraverndar
Heilbrigðar þungaðar konur
sæki mæðravernd til heilsugæslustöðva.
Framundan er breyting á skipulagi mæðraverndar á höfuðborgarsvæðinu. Gert er ráð fyrir að
heilbrigðar þungaðar konur sæki
mæðravernd til nærliggjandi
heilsugæslustöðva en konur sem
skilgreindar hafa verið með
áhættuþætti sækja mæðravernd
til Landspítala - háskólasjúkrahúss þar sem sérhæft eftirlit fæðingarlækna og ljósmæðra fer
fram. Þetta kemur fram á vef LSH
á www.lsh.is
Á síðustu árum hefur hlutverk
annars vegar heilsugæslunnar og
hins vegar LSH við mæðravernd
verið að skýrast. Heilbrigðar
konur hafa í auknum mæli sótt
þjónustu til heilsugæslunnar en
konur sem eru í áhættu á meðgöngu hafa leitað til Miðstöðvar
mæðraverndar og á LSH. Framvegis er gert ráð fyrir því að heilbrigðar konur fái þjónustu hjá
ljósmóður
og
lækni
á
heilsugæslustöð þar sem lögð er
áhersla á samfellda þjónustu.
Starfið á heilsugæslustöðvunum
verður eflt enn frekar og mun
njóta öflugs stuðnings Miðstöðvar
mæðraverndar.
Hlutverk Miðstöðvar mæðraverndar verður að styðja við
mæðravernd á heilsugæslustöðvunum á höfuðborgarsvæðinu og
landinu öllu með áherslu á ráðgjöf, fræðslu og faglegan stuðning
við starfsfólk heilsugæslustöðva.
Hún verður vettvangur þróunar
og rannsókna og tengiliður við
LSH.
Ákveðinn hópur kvenna þarf hins
vegar á sérhæfðu eftirliti á með-

6IÈ ,ANGJÎKUL M¹ SJ¹ SKÕR UMMERKI UM
¹HRIF LOFTSLAGSBREYTINGA ¹ JÎKULINN
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

4ÅMINN LÅÈUR HRATT

(LUTVERK HEILSUG¾SLUNNAR OG ,3( Å
M¾ÈRAVERND ER AÈ SKÕRAST

göngu að halda og verður því sinnt
á kvennasviði LSH. Sérstök móttaka verður starfrækt við spítalann fyrir konur í áhættu.
Þessar breytingar taka gildi 24.
nóvember og vonast er til að sem
minnst röskun verði á þjónustu
við þungaðar konur.

&R¾ÈSLUERINDI (RAFNAÖINGS .¹TTÒRU
FR¾ÈISTOFNUNAR ¥SLANDS
4ËMAS *ËHANNESSON JARÈEÈLISFR¾ÈINGUR
¹ 6EÈURSTOFU ¥SLANDS FLYTUR ERINDI MIÈ
VIKUDAGINN  NËVEMBER KLUKKAN 
Å -ÎGULEIKHÒSINU VIÈ (LEMM 9FIRSKRIFT
ÖESS ER ,ÅÈUR TÅMINN HRAÈAR EFTIR ÖVÅ
SEM VIÈ ELDUMST VEGNA LOFTSLAGSBREYT
INGA AF MANNAVÎLDUM
4ËMAS R¾ÈIR ÖAR LOFTSLAGSBREYTINGAR
¹HRIF ÖEIRRA ¹ UMHVERFI OKKAR OG HVERS
KANN AÈ VERA AÈ V¾NTA HÁR ¹ LANDI ¹
N¾STU ¹RATUGUM OG ÎLD
,OFTSLAGSBREYTINGAR SÎKUM VAXANDI
GRËÈURHÒSA¹HRIFA Å ANDRÒMSLOFTINU
ERU OFT NEFNDAR SEM SKÕRING ¹ ÕMSUM
BREYTINGUM SEM MENN VERÈA VARIR VIÈ Å
UMHVERFINU ¶AR M¹ NEFNA
(ITABYLGJUR EINS OG TIL D¾MIS Å %VRËPU
SUMARIÈ  SEM TALDAR ERU HAFA
KOSTAÈ  MANNS LÅFIÈ
"REYTINGAR Å VATNAFARI SEM G¾TT HEFUR
HÁR ¹ LANDI ALLMÎRG UNDANFARIN ¹R
(ÎRFANDI JÎKLA VÅÈAST HVAR Å HEIMINUM
"REYTINGAR Å FARI FUGLA OG ÒTBREIÈSLU
GRËÈURTEGUNDA
«VEÈUR SEM OFT ER FULLYRT AÈ SÁU AÈ
VERÈA TÅÈARI
6AXANDI TJËN AF VÎLDUM VEÈURS OG
BREYTINGA Å VEÈURFARI
¥ ERINDINU VERÈA ÖESSAR BREYTINGAR
R¾DDAR OG GEFIÈ YFIRLIT UM HVERS KANN
AÈ VERA AÈ V¾NTA HÁR ¹ LANDI ¹ N¾STU
¹RATUGUM OG ÎLD &R¾ÈSLUERINDI .¹TT
ÒRUFR¾ÈISTOFNUNAR ERU OPIN ÎLLUM
.¹NARI UMFJÎLLUN UM ERINDI 4ËMASAR
ER ¹ HEIMASÅÈU .¹TTÒRUFR¾ÈISTOFNUNAR
WWWNIIS

Læknar notast við
leitarvélina Google
Google gagnast læknum við
sjúkdómsgreiningar.
Ástralskt læknateymi notaði leitarvélina til að fletta upp sjúkdómseinkennum 26 erfiðra tilfella, vegna rannsóknar sem
framkvæmd var á vegum Læknarits Nýja Englands.
Í 15 tilfellum af 26 skilaði leitarvélin réttri sjúkdómsgreiningu
og telja aðstandendur rannsóknarinnar hana sýna að Google leitarvélin sé læknum því góður liðsauki.
Google er nú vinsælasta leitarvélin á netinu, með aðgengi að
meira en þremur billjónum heilsutengdum greinum, enda er netið
mestmegnis notað til að fræðast
um þann málaflokk. Það er því

ekki óeðlilegt að læknar skuli afla
sér upplýsinga á netinu þegar
þeirra eigin þekking þrýtur.
Heilbrigðisyfirvöld vilja þó
ítreka að jafnvel þótt læknum sé
mikill fengur að leitarvélum á
borð við Google muni þær aldrei
koma til með að leysa þá af hólmi.
Þeirra verði ætíð þörf þar sem
sérkunnátta sé nauðsynleg til að
lesa rétt úr gögnunum sem aflað
er á netinu.
Frá þessu er greint á fréttavef
BBC, www.bbc.co.uk
RVE

Blue Lagoon gjafakort

Bláa lónið
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Skemmtifræðsla um forvarnir
«DÕR OG EINFÎLD BËLUSETNING MYNDI GERA KRAFTAVERK Å MÎRGUM LÎNDUM
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Bólusett gegn HIV
Vísindamenn hafa prófað tvö
ný bólusetningarlyf gegn HIV
með góðum árangri.
Lyfin eru tvenns konar og byggja á
mismunandi þáttum. Annað nýtir
DNA sem mótefnisvaka ean hitt

notar adenóvírusa til að vekja viðbrögð hjá ónæmiskerfinu.
Bæði lyfin gáfu góða raun en
þau efldu ónæmissvörun líkamans
gegn HIV-veirum til muna. Vonir
standa til að hægt verði að nota
lyfin saman og fá þannig fram
hámarksáhrif.
TG

Ýmsar leiðir eru farnar til að fræða
ungt fólk skaðsemi fíkniefna. Nú
hefur Lýðheilsustöð í samstarfi
við Hafnarfjarðarleikhúsið farið
nýstárlega leið með skemmtifræðslunni hvað EF í Hafnarfjarðarleikhúsinu.
Lýðheilsustöð býður foreldrum og nemendum í 9. og 10. bekk að sjá skemmtifræðsluna hvað EF í Hafnarfjarðarleikhúsinu
dagana 13., 14. og 15. nóvember. Þar er á nýstárlegan
hátt notast við leik, söng, ljóð og tónlist til að fræða
um staðreyndir fíkniefna.
Markmiðið er að sýna unglingunum að þeir hafa
val og hvernig margar saklausar ákvarðanir geta
haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Það að
reykja eina hasspípu eða segja já við einni lítilli Epillu getur haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar, jafnvel

valdið ótímabærum dauða. Ungt fólk fær
oft sína fyrstu fræðslu um fíkniefni frá
neytendum eða sölumönnum sem fyrst
og fremst þurfa fleiri viðskiptavini oft
til að fjármagna eigin neyslu. Foreldrar eru hvattir til að fara með unglingnum sínum á sýninguna og taka þannig
virkan þátt í forvörnum. Það er 540
Gólf leikhús og SÁÁ, í samstarfi við
Hafnarfjarðarleikhúsið, sem standa
fyrir hvað EF skemmtifræðslunni.Höfundar texta, ljóða og tónlistar eru þeir Einar
Már Guðmundsson rithöfundur, Valgeir Skagfjörð, rithöfundur og tónlistarmaður og leikhópurinn
sem í eru Felix Bergsson, Guðmundur Ingi Þorvaldsson, Brynja Valdís Gísladóttir og Orri Huginn Ágústsson. Foreldrar sem óska eftir að fá miða á sýninguna
skrái þátttöku hjá Heimili og skóla. Miðana þarf að
sækja í miðasölu Hafnarfjarðarleikhússins fyrir sýningu og þarf þá að gefa upp nafn. www.lydheilsustod.
is
RH

Blindir binda
vonir við
breskar mýs
Breskir vísindamenn hafa
nú náð að gefa blindum mýs
sjón á ný, að því er kemur
fram í breska dagblaðinu The
Guardian.
Læknar
á
Moorfields
Eye Hospital
og the Institute
of
Child Health
í
Englandi
tókst
að
græða ljósnæmar frumur í nethimnu í augum músanna
sem varð til þess að þær öðluðust
sjón. Aðgerðin gefur mörgum blindum nýja von. Um 15 prósent einstaklinga yfir 75 ára aldri verða
fyrir aldurstengdri blindu og er
talið að þessi aðferð gæti bætt þess
konar blindu. Andrew Dick, læknaprófessor við Háskólann í Bristol,
segir að það sé ekki komin töfralausn við blindu en segir jafnframt
aðgerðina það einstaka að full
ástæða sé til að reikna með að hægt
verði að gefa einhverjum blindum
sjón á ný með svona ígræðslu þegar
fram líða stundir.

Gervimagi
Breskir vísindamenn hafa
búið til gervimeltingarveg sem
nota á til rannsókna á áhrifum ýmissa matartegunda á
meltinguna.
Tækið
er
hannað
þannig að það
líkir
eftir
bæði hreyfingum meltingarvegsins
og öllum þeim
efnahvörfum
sem þar fara
fram. Tækið
er úr sýruþolnum plastefnum
og
málmum sem 6ÁLIN ER MUN FULL
gerir melting- KOMNARI EN FYRIRRENN
ARAR HENNAR
arsýrum
kleyft
að
vinna óáreittar og án þess að
skemma tækið.
Gervimeltingarvegurinn er á
við hálfan meltingarveg eðlilegrar manneskju. Í hann er hægt að
láta skammt sem samsvarar hamborgara og frönskum og ef hann
fær of mikið þá er hann gerður
þannig að hann ælir matnum upp
aftur.
Tækið er í eigu bresku fæðurannsóknastofnunarinnar en það
hefur þegar kallað á athygli einkaaðila. Þeir vilja aðgang að tækinu
til að prófa afurðir sínar og sjá
hversu hollar, eða óhollar, þær
eru.
TG
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Hverjir eru bestir?
- í snakkinu okkar er 100% sólblómaolía
- mun hollara en frá erlendum framleiðendum
- aðeins 3% mettuð fita
- engin hert fita
- engar transfitusýrur, sem er mjög gott
- 30% minni fita en í kartöfluflögum
- þess vegna erum við bestir
Í nýlegri bandarískri könnun fékk íslenska Stjörnusnakkið sérstaklega góð meðmæli.
Umfjöllunin er á vefsíðunni: http://www.taquitos.net. Sjá einnig krækju á www.snakk.is

www.snakk.is
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(YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA HVÅTUR  GR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ
 

.ISSAN 0RIMERA NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA GR¾NN EKINN 
Ö 6ERÈ  4ILBOÈ 

2ENAULT ,AGUNA NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR GULUR EKINN 
Ö 6ERÈ  4ILBOÈ 

2ENAULT -EGANE )) NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


(ONDA (2 6 NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA LJËSBL¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

(YUNDAI 4REJET NÕSKR  CC
 DYRA BEINSKIPTUR LJËSGR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

,AND 2OVER &REELANDER NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA SVARTUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

!UDI ! NÕSKR  CC  DYRA
SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN  Ö 6ERÈ


"-7 ) NÕSKR  CC
 DYRA BL¹R EKINN  Ö 6ERÈ


"-7 8 NÕSKR  CC  DYRA
SJ¹LFSKIPTUR DÎKKBL¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

"-7 8 NÕSKR  CC  DYRA
SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN  Ö 6ERÈ
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2ENAULT -EGANE )) NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


3UZUKI *IMNY *,8 NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA GR¹R EKINN  Ö
6ERÈ  4ILBOÈ 

0EUGEOT  NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

6OLKSWAGEN 0OLO NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

6OLVO 6 NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA GULUR EKINN  Ö
6ERÈ 

$ODGE 'RAND #ARAVAN NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

(YUNDAI 3ONATA NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKBL¹R
EKINN  Ö 6ERÈ 

,EXUS )3 NÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

4OYOTA !VENSIS NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¾NN EKINN
 Ö 6ERÈ 

,AND 2OVER $ISCOVERY 3ERIES ))) NÕSKR
 CC  DYRA SJ¹LFSKIPT
UR DÎKKGR¹R EKINN  Ö 6ERÈ


4OYOTA ,AND #RUISER NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ 

4OYOTA ,AND #RUISER  NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

4OYOTA ,AND #RUISER 68 NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR HVÅTUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

BRETTASTELPA

Hrönn Kristjánsdóttir gefur
strákunum ekkert eftir.

PURE VISION

Augnlinsur fyrir skíðamenn
SJÁ BLS. 11

SJÁ BLS. 2
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Gátlisti fyrir skíðaferðina
Þegar farið er í skíðaferð, óháð stað og stund, eru
nokkrir hlutir sem er einfaldlega ekki hægt að vera án.
Skíði og tilheyrandi

Í snyrtitöskuna

Skíði og bindingar / Skíðastafir /
Skíðaskór / Skíða- og skópoki /
Skíðaáburður

Sólarvörn / Varasalvi / Aftersun /
Hitakrem / Sjampó / Sápa / Svitalyktareyðir / Dömubindi / Rakakrem

Skíðafatnaður
Skíðagalli / Skíðagleraugu / Sólgleraugu / Ullarsokkar / Ullarbolur / Föðurland / Þykk ullarpeysa
eða góð flíspeysa / Flísbuxur /
Húfa eða ennisband / Lúffur eða hanskar / Trefill
eða band fyrir vitin /
Regngalli / Íþróttasokkar / Nærbuxur
til skiptanna

Ýmislegt annað
Peningar / Sundbolur eða -skýla
/ Úlpa / Gönguskór / Myndavél /
Sjúkrakassi / Snjóflóðavæla / Föt
til skiptanna

+RULLA HEFUR VERIÈ FULLGILD «LYMPÅUGREIN SÅÈAN Å .AGANO ¹RIÈ  OG ER ÅÖRËTTIN MEÈ ÖVÅ VINS¾LASTA ÖEGAR KEMUR AÈ SJËNVARPS¹HORFI
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Kraftmiklir krullarar keppa
á heimsmeistaramótum
Krulla eða „curling“ er íþrótt sem á sér langa sögu en ekki er liðinn nema áratugur
síðan hún ruddi sér til rúms hér á landi. Vinsældir íþróttarinnar hafa hins vegar vaxið
og voru Íslendingar þátttakendur á HM-öldunga síðastliðin tvö ár.
„Krulla er einstaklega skemmtileg
íþrótt. Í henni felst lúmskt góð líkamsrækt en svo þurfa keppendur
að búa yfir klókindum til að ná
árangri. Það er einmitt þessi strategía sem gerir krulluna svo frábæra,“ segir Gísli Jón Kristinsson,
formaður curling-nefndar ÍSÍ og
upphafsmaður íþróttarinnar hér á
landi. Það var fyrir rúmum áratug
sem Gísli kom á fót krulludeild
innan Skautafélags Akureyrar og
hófust þá fyrst markvissar æfingar í íþróttinni hér á landi. Síðan
hefur mikið vatn runnið til sjávar,
eins og Gísli segir sjálfur frá, og
eru iðkendur á landinu í dag farnir
að skipta tugum, ef ekki hundruðum.
„Það var ekki fyrr en skautahöllin á Akureyri reis um aldamótin
sem kraftur komst í starfið en í dag
eru þrjár krulludeildir starfræktar, innan SA, SR og Bjarnarins.
Íslandsmót hafa verið haldið síðan
2002 og síðustu tvö ár höfum við
verið með lið á heimsmeistaramóti

öldunga. Áhuginn á krullu verður
sífellt meiri,“ segir Gísli, sem sjálfur er formaður krulludeildar SA, en
fyrir norðan hefur íþróttin einmitt
náð mestum vinsældum.
„Við erum með æfingar tvisvar
í viku og eru allt að 50 manns á
ísnum á þessum æfingum. Aðstaðan er sífellt að batna og aðgangur
að góðum búnaði verður æ betri,“
segir Gísli og bætir því við að krulla
henti fólki á öllum aldri, körlum
sem konum.

Um Krullu:
Hvað er krulla?
Krulla er íþrótt sem leikin er á sléttum ís. Leikurinn felst í því að 20
kílóa granítsteini er rennt eftir endilangri braut þannig hann endi sem
næst miðju í svokallaðri höfn eða
húsi á hinum enda brautarinnar.
Hvaða útbúnað þarf í krullu?
Leikmenn eru í sérstökum skóm
sem eru sleipir. Notaðir eru sérstak-
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ir kústar, bæði til að sópa svellið
og hita það og líka til stuðnings
þegar steini er rennt. Hins vegar
er vel hægt að spila krullu í venjulegum íþróttaskóm sem eru sleipir
á svelli.
Hvernig fer leikur í krullu fram?
Tvö lið með fjórum leikmönnum
í hvoru liði eigast við í hverjum
leik. Liðsstjóri stendur í höfn og
gefur kastaranum merki um hvar
hann vilji að steinninn hafni.
Þegar steininum er rennt er hann
látinn snúast í þá átt sem liðsstjóri
skipar fyrir og snýst steinninn á
meðan hann rennur yfir leikvöllinn. Í hvert sinn sem leikmaður
rennir steini eru tveir liðsfélagar
hans tilbúnir með sérstaka kústa
sem geta stýrt stefnu og hraða
steinsins.
Hvernig eru stigin talin?
Hvort lið hefur átta steina og hver
leikmaður rennir tveimur steinum í hverri umferð. Í leikjum á
Íslandi er venjan að hver leikur
sé sex umferðir eða þá að leikið
er í tiltekinn tíma. Stig eru talin
eftir hverja lotu og það lið sem
hefur fleiri stig samanlagt sigrar
í leiknum. Í hverri umferð skorar
aðeins það lið sem á stein næstan
miðju þegar umferðinni lýkur og
fjöldi stiga ræðst af því hve marga
steina liðið á nær miðju hringsins
en næsti steinn andstæðingsins.
Fyrir hverja er krulla?
Krulla er íþrótt við allra hæfi,
ungra sem aldinna, karla sem
kvenna. Engrar sérstakrar líkamsþjálfunar er þörf, því þó steinarnir
vegi 20 kg er íþróttin flestum auðveld. Það eru fáar íþróttagreinar sem jafn breiður aldurshópur
getur stundað. Unglingar jafnt
sem 70 ára karlar og konur geta
stundað þessa íþrótt.
VIG
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,,Skemmtilegasta
sem ég geri“
Hrönn Kristjánsdóttir hóf að renna sér á snjóbretti fyrir
nokkrum árum þegar hún var orðin leið á skíðunum.
Hún segist ánægð með hversu miklu stúlkur renni sér nú
á snjóbretti.
Hrönn byrjaði nánast að æfa á
skíðum um leið og hún byrjaði að
labba, eins og hún segir sjálf frá, og
það hjálpaði til þegar hún hætti á
skíðunum og fór yfir á snjóbrettið. „Ég var óhræddari við hraðann.
Þetta er alveg ný tækni en í raun
og veru tekur mun styttri tíma að
læra á snjóbretti en skíði.“ Hrönn
fer oftast í Bláfjöll til þess að stunda
íþrótt sína en skemmtilegast finnst
henni þó að komast upp í Skálafell. „Því miður er svo sjaldan snjór
þar,“ útskýrir Hrönn og bætir við að
auðvitað sé best að komast í stærri
brekkur erlendis. Hrönn dvaldi til
dæmis í Austurríki í langan tíma og
þar hafði hún nægan tíma til þess
að leika sér í fallega hvítum púðursnjó. Þar í landi endaði hún einnig í
öðru sæti á snjóbrettamóti sem hún
tók þátt í.
Þegar Hrönn byrjaði að renna
sér á snjóbretti segist hún hafa verið
mun djarfari heldur en hún er í dag.

„Manni fer að finnast annað vera
skemmtilegra [en brellur]. Ég held
að ég hafi líka verið búin að fá nóg
af því að meiða mig,“ segir Hrönn
og hlær en hún hefur meðal annars
farið úr axlarlið og rófubeinsbrotnað. „Þetta er samt það skemmtilegasta sem ég geri. Í framtíðinni er
draumurinn að fá að fara með þyrlu
upp á einhvern fjallstopp, til dæmis
í Kanada.“
Hrönn segist afar ánægð yfir því
að stelpur verða alltaf meira og meira
áberandi á snjóbrettum í brekkunum. „Það er svo góður félagsskapur í
kringum þetta, alltaf nóg að gera og
fullt í gangi.“ Snjóbrettastelpurnar
eru orðnar svo margar að þær hafa
sitt eigið vefsvæði á íslensku snjóbrettaheimasíðunni www.bigjump.is
þar sem kynnast má margvíslegum
ævintýrum stelpnanna. Hrönn hvetur allar stelpur sem hafa áhuga á
því að renna sér á snjóbretti að láta
verða af því.
STEINTHOR FRETTABLADIDIS
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Látum ekki fylgifiska skammdegisins leggja okkur í
rúmið. Styrkjum mótstöðuaflið, höldum heilbrigði og
hreysti með varnarefnum náttúrunnar.
Fæst í apótekum,
heilsubúðum og
heilsuhillum
matvöruveslana.

Jeppadekkin frá

¥ ®LPUNUM ER H¾GT AÈ GISTA ¹ FALLEGUM SKÅÈAHËTELUM SEM VISSULEGA ÕTA UNDIR SANNKALLAÈA VETRARUPPLIFUN

Engar áhyggjur af snjóleysi
Íslendingar sækjast í auknum mæli eftir því að komast á skíði í Ölpunum.

Ford dekkin 33x13,5R18
Tilboðsverð 24,900,4x4 specialist

Viðarhöfða 6 - Sími 577 4444

Helstu ferðaskrifstofur landsins
bjóða upp á mikið úrval skíðaferða,
sem njóta sífellt aukinna vinsælda
á meðal Íslendinga, ekki síst vegna
hækkandi hitastigs og vaxandi snjóleysis hérlendis. Að sögn Guðrúnar
Sigurgeirsdóttur, framleiðslustjóra
hjá Úrval-Útsýn, er nú svo komið
að fólk er jafnvel hætt að stunda
skíði á Íslandi. Fólk fer heldur í eina
almennilega skíðaferð erlendis á ári
og algengt er að ferðalangar dvelji
þar í um vikutíma.
„Um eða yfir 3.000 Íslendingar fara
í svona skíðaferðir á hverju ári og
þessi tala fer hækkandi með hverju
árinu,“ segir Guðrún. Skíðaferðirnar eru vinsælastar frá janúar og
fram í lok mars. Sem dæmi nefnir Guðrún að nú þegar sé að verða
uppselt í flestar ferðir hjá ÚrvalÚtsýn á háannatíma næsta árs. „Við
fljúgum vikulega með leiguflugi til
Ítalíu og nánast allar vélar í janúar
og febrúar eru troðfullar.“
Aðspurð um ástæðuna fyrir
þessum vinsældum segir Guðrún
að þegar fólk hefur einu sinni farið
í slíkar ferðir fari það oftast aftur.
„Og ef fólk platar vini sína með í
eitt skipti þá munu þeir líka fara
aftur. Því er ekkert skrítið að eftirspurnin skuli vera svona mikil,“
útskýrir Guðrún en bætir við að
auk þess séu aðstæður á skíðasvæð-

.¹TTÒRUFEGURÈIN Å ®LPUNUM ENGU LÅK ¶AR LEYNAST B¾ÈI KLASSÅSK OG GAMALDAGS SKÅÈAHËTEL EN
EINNIG NÒTÅMALEGRI HËTEL MEÈ FYRSTA FLOKKS DEKURÖJËNUSTU

um erlendis eins og best verður á
kosið.
„Brekkurnar eru náttúrulega
mjög langar og góðar og þá er
lyftukosturinn frábær. Veðrið er
yfirleitt gott og ekki þarf að hafa
neinar áhyggjur af snjóleysi. Það
er alltaf snjór,“ segir Guðrún. Á síð-

ustu árum hafa skíðaferðirnar hins
vegar þróast út í að vera svolitlar
dekurferðir.
„Nú fara flestir á hótel með hálfu
fæði þar sem aðstaða til heilsuræktar er til staðar og á svæði þar sem
hægt er að finna fjölbreytta afþreyingu fyrir alla fjölskylduna.“
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Vanda skal valið á skíðum og útbúnaði
Ekki er auðvelt verk að kaupa skíði í fyrsta sinn. Að mörgu er að hyggja, bæði hvað varðar skíðin sjálf og skíðaskóna og annan búnað. Fólki er
ráðlagt að fá aðstoð við valið frá fagfólki skíðaverslana á landinu enda nauðsynlegt að skíðabúnaðurinn henti þeim sem ætlar að nota hann.
„Það fyrsta sem þarf að hafa í huga
er hver getan er hjá viðkomandi
og hvernig stíl hann hefur. Skíðar
hann hratt eða hægt, er hann meira
í stuttum eða löngum beygjum og
svo framvegis. Miklu máli skiptir
að fólk geri sér grein fyrir þessum
atriðum þegar það kaupir skíði,“
segir Helgi Benediktsson, deildarstjóri hjá Útilífi í Glæsibæ.
Í dag eru hin svokölluðu
„carving“-skíði langvinsælust hjá
þeim sem stunda skíðaíþróttina í
frístundum en mun auðveldara er
að stjórna þeim heldur en „flötu“
skíðunum sem áður einokuðu
markaðinn.
Helgi segir að fyrir utan getu
notandans þarf einnig að taka tillit
til hæðar hans og þyngdar. Mælt er
með því að skíðamaðurinn velji sér

¶EGAR LEIKA ¹ LISTIR SÅNAR Å SKÅÈABREKKUNUM
ER BETRA AÈ VERA ¹ GËÈUM SKÅÈUM SEM
HENTA GETU SKÅÈAMANNSINS
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

skíði sem eru 10 til 15 sentimetrum
styttri en hann sjálfur. „Segja má að
karlalengdin sem við miðum við sé
um 170 sentimetrar en hjá konum
er miðað við 155 sentimetra. Síðan
er þetta að sjálfsögðu breytilegt í
báðar áttir eftir því hversu hár og
þungur skíðamaðurinn er.“
Helgi segir að valið á skíðaskóm
þurfi ekki síður að vera vandað.
„Skíðin endast oftast nokkuð lengi
en skíðaskóna og bindingarnar þarf
að endurnýja með reglulegu millibili. Eins og með skíðin þá fer það
eftir einstaklingnum hvaða skór
henta og að mörgu að hyggja. Við
leggjum mikið upp úr því þeir séu
þægilegir og gefi vel eftir, sérstaklega fyrir þá sem eru óvanir. Skórnir eru mjög mismunandi í laginu og
útliti og mjög mismunandi er hvað
hentar hverjum og einum. Þess
vegna mælum við fótinn á viðskiptavininum og förum vel yfir öll
atriði sem kunna að skipta máli,“
segir Helgi og bætir við að þessi
nauðsynlegi útbúnaður, skíðin,
skórnir og bindingarnar, sé langmest seldur í settum en ekki í stökum einingum.
Kyn iðkenda skiptir að sjálfsögðu miklu máli þegar kemur að
því að velja skíði þar sem nú er
hægt að fá skíði sem eru sérstaklega hönnuð fyrir konur og þeirra
líkamsbyggingu. „Kvennaskíðin eru
mýkri og léttari en fyrst og fremst
eru þau náttúrulega öðruvísi útlits,“
segir Helgi og bætir við að konurnar séu gjarnar á að kaupa skíði með
bleikum áherslum en karlarnir vilji
helst ekki sjá þann lit.
VIG
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Kraftmikil og holl
Miso-súpa er tilvalin á hitabrúsann á köldum degi.
Þó að veturinn geti verið bæði
kaldur og grimmur má alveg finna
sjarmerandi hliðar þessa forna
fjanda. Ilmsterk og kraftgóð súpa
getur hlýjað á fallegum vetrardegi
og ekki skemmir fyrir þegar súpan
er allt í senn kraftmikil, góð og
holl.
Miso-súpan hefur svo sannarlega
allt þetta. Hún er fljótlöguð og auðveld í matreiðslu. Miso-súpa hefur
verið einn af undirstöðuréttum
Japana í margar aldar og fá Japanar sér iðulega eina skál af miso
á degi hverjum. Aðalundirstaðan í súpunni, miso, er léttgerjaður
og saltaður sojabaunamassi sem
er ríkur af próteini, vítamínum og
steinefnum.
Miso-súpan er því frábær
til þess að fylla okkur af orku í
skammdeginu sem nú verður dekkra
og dimmara með hverjum deginum
sem líður. Ekki spillir heldur fyrir að
hún er einstaklega bragðgóð og erf-

itt er að fá leið á henni, sérstaklega
þar sem hægt er að matreiða hana á
svo margan hátt.
Hér kemur uppskrift að um
einum lítra af miso-súpu frá Ósushi
í Iðuhúsinu, tilvalin í hitabrúsann.
Lítra af vatni er hellt í pott,
ásamt smábútum af kombu-þangi,
og suðan látin koma upp. Þangið er
þá fjarlægt og hitinn lækkaður. Þá
er bætt út í um það bil þremur til
fjórum matskeiðum af Bonito-krafti
(túnfiskkraftur). Því næst er sjálfu
misokreminu, um sex matskeiðum,
bætt út í og þá verður að passa vel
að vatnið sé undir suðumarki. Þessu
er síðan hrært saman og seyðið er
tilbúið.
Nú má bæta við, eftir smekk,
grænmeti og öðru út í súpuna. Gott
er sem dæmi að bæta út í vorlauk,
tofu-bitum og wagame-þangi. Einnig
er hægt að bæta við núðlum og kjúklingi eða einfaldlega hverju sem er.
SHA
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3TROFFJAKKAR

(¹SKËLAJAKKI

3TROFF HAFA VERIÈ EIN
STAKLEGA ¹BERANDI AÈ
UNDANFÎRNU ¹ STR¹KAFLÅK
UM OG VERÈUR NÒ Å VETUR
0ASSA VERÈUR SAMT UPP
¹ AÈ OFNOTA EKKI SLÅKA
JAKKA AUK ÖESS SEM ÖEIR
ERU EKKERT SÁRSTAKLEGA
HLÕIR ¶EIR ERU HINS VEGAR
FLOTTIR OG HENTA VIÈ HIN
ÕMSU T¾KIF¾RI
&¾ST Å 4OP3HOP

4ÕPÅSKIR +ANA
H¹SKËLAJAKKAR VIRÈAST
VERA AFTUR KOMNIR Å TÅSKU
*AKKARNIR ERU SKEMMTI
LEGIR Å SNIÈINU OG STROFFIÈ
KLIKKAR EKKI -ARGVÅSLEGIR
LITIR SETJA LÅKA STERKAN SVIP
¹ JAKKANA OG AÈ AUKI
ERU ÖEIR MARGIR HVERJIR
Å MEÈALLAGI HLÕIR 0ASSA
ÖVÅ VEL Å STYTTRI FERÈIR ÒT Å
VETRARKULDANN
&¾ST Å 'YLLTA KETTINUM

Svalt á svölum vetri
!FAJAKKI
!FATÅSKAN VIÈKUNNANLEGA
HEFUR V¾NTANLEGA EKKI FARIÈ
FRAMHJ¹ NEINUM AÈ UNDAN
FÎRNU OG HÒN VIRÈIST HELDUR
EKKI VERA Å RÁNUM +ÎFLËTT
MUNSTUR EINS OG ¹ FËÈRINU
Å JAKKANUM ERU LÅKA VINS¾L
NÒNA ¶ESSI JAKKI FER ÎLLUM
VEL OG PASSAR ÖVÅ VEL INN Å
VETRARTÅSKUNA
&¾ST Å %LVIS

Herratískan í veturi er ekki svo frábrugðin því sem hún hefur verið undanfarna vetur. Bilið á milli sumar- og vetrartískunnar hér á landi er heldur ekki eins mikið og víða annars staðar og áherslurnar haldast því að mestu leyti.
Tískulitirnir eru þó dekkri og flíkurnar efnismeiri.
STEINTHOR FRETTABLADIDIS
(LÕ OG Ö¾GILEG
¶ESSI ÒLPA FR¹ "ERNHARD 7ILHELM
HENTAR VEL ÅSLENSKUM AÈST¾ÈUM
²LPAN ER MEÈ DÒNI OG HETTU
OG ¾TTI ÖVÅ AÈ HLÕJA KÎLDUM OG
VEÈURBITNUM ¥SLENDINGUM !UK
ÖESS AÈ HALDA ¹ OKKUR HITA ER
ÒLPAN AFAR SVÎL SEM ER EKKI VERRA
,ITURINN ER LÅKA FLOTTUR OG PASSAR
VEL VIÈ TÅSKUNA Å DAG
&¾ST Å +RON+RON

'AMLI SKËLINN
,ÁTT OG GAMALDAGS DÒNÒLPA
!LLT RETRË ER Å TÅSKU NÒNA OG
ÖVÅ ÖARF EKKI AÈ KOMA ¹ ËVART
AÈ FRAMLEIÈENDUR ¹ BORÈ VIÈ
!DIDAS OG .IKE LEITI AFTUR TIL
HVEITIBRAUÈSDAGANNA
&¾ST Å $ERES

(ERMANNALITIR

6INDJAKKI
+ANNSKI EKKI ÖESSI KLASSÅSKI VETRARJAKKI EN KEMUR SAMT ALLTAF
AÈ GËÈUM NOTUM ÖEGAR ENN EIN L¾GÈIN AF SUÈR¾NUM SLËÈUM
SKELLUR ¹ OKKUR MEÈ ÎRLITLUM HITA OG HELLIDEMBU 6INDJAKKANN
M¹ NOTA UTAN YFIR ULLARPEYSU EÈA EINHVERJU ÎÈRU HLÕJU
&¾ST Å 3PÒÒTNIK

(ERMANNALITIR HAFA KOMIÈ STERKIR
INN ¹ NÕ %KKI M¹ ÖË TAPA SÁR Å
OF SKR¾PËTTUM LITUM HELDUR ER
BEST AÈ HALDA SIG Å EINLITU ¶ESSI
JAKKI ER HLÕLEGUR AÈ SJ¹ ¹N ÖESS
ÖË AÈ VIRKA ÖUNGUR "¾TURNAR ¹
ERMUNUM KOMA LÅKA SKEMMTI
LEGA ÒT OG SETJA STERKAN SVIP ¹
JAKKANN
&¾ST Å 2ETRO

²TIVISTARR¾KTIN HEFUR VERIÈ STARFR¾KT Å ALLLANGAN TÅMA OG EKKI HEFUR ÅSLENSKT VEÈURFAR AFTRAÈ
&2¡44!",¨)¨!.4/.
FËLKI FR¹ ÖVÅ AÈ TAKA Ö¹TT

Hreyfing og góður félagsskapur
Útivistarræktin er gönguhópur á vegum Útivistar sem
hefur verið starfandi, eða í gangi, í rúman áratug.
Í upphafi var Útivistarræktin hugsuð sem viðbót við aðrar ferðir Útivistar, að sögn Gunnars H. Hjálmarssonar, leiðsögumanns hjá Útivist,
en hann hefur verið umsjónarmaður Útivistarræktarinnar frá upphafi.
„Við göngum tvisvar í viku, innan
borgarmarkanna. Á mánudögum í
Elliðaárdalnum þar sem við göngum í rúman klukkutíma og síðan
göngum við alltaf á fimmtudögum út Skerjafjörð, að Ægissíðu og
aftur til baka,“ útskýrir Gunnar. Á
sumrin bætist síðan við þriðji dagurinn en þá fer Útivistarræktin rétt
út fyrir borgina í aðeins lengri ferðir. Gunnar segir ræktina alltaf hafa
„gengið“ vel og að hóparnir beri sig

algjörlega sjálfir enda frítt fyrir alla
og engin skyldumæting.
„Tilgangurinn er að halda sér í
formi en félagslegi þátturinn er ekki
síður mikilvægur,“ segir Gunnar og
bætir við að ýmiss konar sambönd
hafi myndast í Útivistarræktinni. En
hvað finnst Gunnari skemmtilegast
við ræktina? „Félagsskapurinn og
hreyfingin. Manni líður vel og svo
er útiveran og náttúruskoðunin mikilvægur þáttur í þessu.“ Að lokum
hvetur Gunnar alla til þess að mæta
og ganga með Útivstarræktinni.
„Það kostar ekki neitt, bara að mæta
á staðinn og koma með. Þetta er ekki
flóknara en það.“
SHA
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¥SHËTEL ERU GL¾SILEG MANNVIRKI EINS OG ÖETTA SEM REIST VAR Å AUSTURRÅSKU ®LPUNUM

&2¡44!",!$)$%).!2 %,¥

Stórbrotin mannvirki
Snjóhús er alltaf gaman að byggja og þau gefa stórum sem smáum smá útrás fyrir
framkvæmdagleðina í vetrarskammdeginu.
Sú kynslóð sem gleðst hvað mest yfir vetrinum og
snjókomunni er vafalaust sú yngsta. Í augum barna
virðast endalausir möguleikar felast í þessu hélaða
vatni og hugmyndaflugið fær lausan tauminn. Snjókast, skíði, snjóþotur, snjókarlar, snjóenglar og síðast en ekki síst snjóhús heyra vetrinum til. Því er
kannski ekki svo undarlegt að krakkar kætist og brosi
þegar þeir sjá fannhvítan snjóinn á jörðinni meðan
þeir sem eldri eru hafa áhyggjur af umferðinni.
Það gefur auga leið að umfangsmesta verkefni
sem nokkur kátur krakki getur tekið sér fyrir hendur
utan dyra að vetri til er að byggja sér veglegt snjóhús. Reyndar er það svo aðstæður ráða miklu varðandi slík glæsimannvirki. Svo virðist sem snjói sífellt
minna hér á landi og því getur hráefnið til almennilegra snjóhúsaframkvæmda oft verið af skornum
skammti.
Þegar tækifærið hins vegar gefst er um að gera að
láta hendur standa fram úr ermum. Þegar ráðast skal
í að byggja snjóhús er betra að vanda til verks. Byrja
skal á því að finna húsinu stað. Gott er að velja því
stað í skjóli svo húsið geti staðið sem lengst. Hagkvæmt er að byggja snjóhúsið upp við húsvegg, en
þannig má spara umtalsverðan snjó.
Síðan er að hefjast handa við að að hrúga upp
eins miklum snjó og hægt er á þeim stað sem reisa

"ROSANDI BRALLARI Å ÖESSU FLOTTA SNJËHÒSI

skal bústaðinn. Þegar nógu miklu af snjó hefur verið
safnað saman í hrúgu (og það þarf sko helling!) má
byrja að móta sjálft húsið. Passa þarf líka upp á að
snjórinn sé nógu þéttur þannig að húsið hrynji ekki.
Hin hefðbundna snjóhússgerð byrjar einfaldlega
á því að moka sér leið inn í hrúguna. Byrja skal á
að gera göng og síðan búa til hol inni í miðjunni.
Hinir stórtæku nota fötu, bala eða eitthvað annað
skemmtilegt ílát, en með þessum hjálpartækjum má
hlaða upp snjóhús í allra kvikinda líki, ekki ósvipað
og þegar sandkastali eða pýramídi er gerður.
Þegar loks allir eru ánægðir með árangurinn er
ágætt að styrkja aðeins húsið. Það má gera með því
að bleyta snjóinn í snjóhúsinu með vatni en vatnið
frýs síðan og myndar þannig styrktarveggi úr klaka.
Ekki má samt nota of mikið af vatni því þá getur
húsið bráðnað.
Þá ætti þetta að vera komið. Nú má byrja að leika
sér í snjóhúsinu og það verður eins og nokkurs konar
vin í eyðimörkinni. Það er sama hversu vont veður
er úti, alltaf er gott veður inni í snjóhúsinu og þar
má leika sér með hvað sem er en auðvitað verða
allir að vera vel klæddir. Á meðan geta mamma og
pabbi haldið áfram að kveinka sér yfir snjónum og
hálkunni á götunni.
- sha

%KKI GETA ALLIR HUGSAÈ SÁR AÈ BÒA Å SNJËHÒSI EN SLÅKT ÖEKKIST ÖË

3UMIR ERU METNAÈARFYLLRI EN AÈRIR ÖEGAR KEMUR AÈ SNJËHÒSAGERÈ EINS OG ÖESSIR PILTAR SEM
&2¡44!",!¨)¨2«"%24
HLËÈU ÖENNAN MAGNAÈA SNJËTURN ¹ "LÎNDUËSI FYRIR NOKKRUM ¹RUM

(VAÈ ER SKEMMTILEGRA EN AÈ LEIKA SÁR VIÈ AÈ BÒA TIL SNJËHÒS OG SKEMMTA SÁR
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3
SÅÈAN ÖAR INNI
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Linsur fyrir skíðaferðina
PureVision-linsurnar eru tilvalin lausn fyrir gleraugnafólk á leið í skíðaferð.
Bagalegt getur verið fyrir fólk
sem þarf að nota gleraugu að
fara í skíðaferðir, enda er oftast
ekki heiglum hent að koma skíðagleraugununum fyrir yfir hinum
hefðbundnu gleraugum. Þá eru
skíðagleraugu með sjóngleri oftast
sérsmíðuð og rándýr eftir því.
PureVision-linsurnar, sem fást í
flestum gleraugnabúðum landsins,
eru tilvalin lausn á þessu vandamáli. Þær eru gerðar úr sílíkoni og
hleypa mun meira súrefni í gegnum sig en aðrar linsur. Súrefnið
gerir að verkum að óhætt er að
sofa með linsurnar og fólk getur

notað þær í allt að mánuð án þess
að taka þær úr.
„Linsurnar eru mjög hentugar
fyrir fólk sem stundar íþróttir og
ekki síst fyrir fólk sem er á leið
í skíða-, golf- og alls kyns aðrar
íþróttaferðir. Þá ertu einfaldlega
með linsurnar allan tímann og það
er ekkert vandamál,“ segir Gunnar
Gunnarsson, sjóntækjafræðingur
hjá Auganu, og bætir því við að
auk þess fari PureVision -insurnar
betur með augun heldur en venjulegar linsur.
„Við lendum oft í því að hjálpa
fólki sem á erfitt með að setja í sig

linsur en er á leið í svona ferðir.
Þá komum við linsunum fyrir rétt
áður en lagt er af stað og síðan
þegar heim er komið eru linsurnar
teknar úr og gleraugun sett aftur
upp. Þetta er mjög hentugt,“ segir
Gunnar.

(¾GT ER AÈ VERA MEÈ 0URE6ISION LINSURNAR Å
ALLT AÈ M¹NUÈ ¹N ÖESS AÈ TAKA Ö¾R ÒR

Skíðaganga

Fáar íþróttir bjóða upp á eins góða
alhliðahreyfingu og gönguskíðamennska. Enda eru skíðagöngumenn iðulega þeir sem mælast með
mesta þolið. Ísland ætti að vera eitt
af bestum löndum heims til þess
að stunda gönguskíði en sökum
snjóleysis er raunin önnur og þá
sérstaklega hjá íbúum höfuðborgarsvæðisins. Hafa ber þó í huga að
oft getur verið snjór rétt fyrir utan
bæjarmörkin þó að snjólaust sé í
miðbænum.
Þekktar gönguleiðir má finna
víða um land en hægt er að kynna
sér þær á heimasíðunni www.skidasvaedi.is. Þar má einnig finna
afar aðgengilegt og flott kort af
gönguleiðum í Bláfjöllum en tilvalin bílastæði fyrir gönguskíðafólk
eru vestur af skíðaskála Ármanns. Á
þessari heimasíðu má einnig nálgast
bækling sem nefnist Búnaður, áburður, göngutækni og staðsetningar þar
sem lesa má nánar um undirstöðuatriði gönguskíðaiðkunar.
Að lokum má einnig benda á
bækling sem finna má á heimasíðu
Útivistar sem nefnist Gönguskíði búnaður og fleira eftir Jósef Hólmjárn.
SHA

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS ISP 31017 01/2006

SKÍÐAGANGA ER EINHVER ALBESTA ÍRÞÓTT SEM HÆGT ER
AÐ STUNDA EF NJÓTA Á ÞESS
SEM VETURINN HEFUR UPP Á
AÐ BJÓÐA.

Fljúgandi hálka?

3KÅÈAGANGA ER AFAR SKEMMTILEG ÅÖRËTT OG
EKKI EINS FLËKIN OG MARGIR HALDA
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

Á veturna er allra veðra von. Við hjá Póstinum beinum þeim
vinsamlegu tilmælum til þín að halda aðgangi greiðum að húsinu
þegar snjóar og strá salti eða sandi á hálkubletti. Aðstoð þín og
tillitssemi auðvelda okkur að koma póstinum til þín hratt og
örugglega hvernig sem viðrar.
Með fyrirfram þökk.

www.postur.is
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KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

6ETRARTILBOÈ  ÖÒS STGR SETT VERÈ
 ÖÒS -USSO k   DÅSEL  GÅRA
BEINSK %K  ÖÒS BREYTTUR FYRIR m
GËÈUR BÅLL SK k 5PPL Å S  
!4( SKIPTI

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

,).#/,. .!6)'!4/2 7$
5,4)-!4% RGERÈ  %KINN
 ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


-"%.: - -, RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
HVÅLANDI KR  ÖÒSUND M¹NAÈAR
LEG AFBORGUN KR  ÖÒSUND 6ERÈ KR


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

4/9/4! ,!.$ #25)3%2  RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 
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4IL 3ÎLU .ISSAN !LMERA  DYRA ¹RG k
EK  Ö 5PPL Å S   EÈA ¹
KON SIMNETIS
-JÎG FÅN /PEL !STRA   SSK RAUÈ NÕJAR
¹LFELGUR GËÈ DEKK VETRARDEKK ¹ FELGUM
RG  %KIN  ÖÒS 3ÅMI 

  ÖÒS
4OYOTA #OROLLA 3  ¹RG , SJ¹LFSK
TOPPLÒGA RAFMAGN Å ÎLLU CRUISE CONTROL
OG LOFTK¾LING 'ULLFALLEGUR BÅLL 6ERÈTILBOÈ
 KR 5PPL Å S  

4OYOTA !VENSIS 7AGON 3OL  EK
 Ö 3J¹LFSK m AUKAFELGUR VETRAR DR¹TT
ARK 6ERÈ  Ö BÅLAL  Ö SK ËD
3  

&IAT -ARENA 3TATION ¹RG k NÕ SKOÈ
AÈUR k EKINN   'ËÈ DEKK F¾ST
¹ YFIRTÎKU BÅLAL¹NS   AFBORGUN ¹
M¹NUÈI   UPPL Å SÅMA  

,EGACY 3EDAN ,UX  EK  Ö F¾ST
GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI  M OG AFBORGUN
 Ö 3  

 MILLJËNIR

"ÅLAR ËSKAST

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

  Ö 3TAÈGREITT EKKI ELDRI EN k
M¹ ÖARFNAST LAGF EÈA SKOÈUNAR 3 


- "ENZ # ¹RG k EK  ÖÒS
GOTT EINTAK 6ERÈ  ÖÒS HV  ÖÒS
5PPL Å S  

«SKA EFTIR 4OYOTA 4OURING X AÈ k ¹RG
EÈA SAMB¾RILEGUM BÅL 'ËÈANN ËRYÈG
AÈANN BÅL 5PPL Å S  
«SKA EFTIR -USSO 4$I M¹ VERA BIL
AÈUR Å SKIPTUM FYRIR -ONDEO 347 
#IA 4OPPBÅLL EK  ÖÒS 5PPL Å S
 

  MILLJËNIR

«SKA EFTIR 4OYOTA #OROLLA ¹ Ö STGR
5PPL Å S  

*EPPAR

&ORD 2ANGER m ¹RG  EKINN CH
ÖARFNAST LAGF¾RINGA BENSÅN BEINSKIPTUR
VERÈ   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

&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

0ALLBÅLAR

-AZDA  ¹RG k EK KM 6ERÈ
 5PPL Å SÅMA  

4OYOTA 9ARIS DIESEL ¹RG k EK 
KM BEINSK m ¹LFELGUR OG SPORTSPOILER
HV CA  ÖÒS  ÖÒSM¹N 6ERÈ
 ÖÒS 3     

-AZDA " PIKUP BEINSK ¹RG k
X EK  ÖÒS SK k 'ËÈUR BÅLL VERÈ
 ÖÒS STGR UPPL   «LI

*EEP VERÈHRUN  ¹RA AFM¾LI FYRIRT¾KIS
OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ ¹ NÕJUM OG
NÕLEGUM *EEP .ÕR FR¹ VERKSMIÈJU *EEP
'RAND #HEROKEE ,IBERTY OG #OMPASS
FR¹ +R  ,¾KKUN DOLLAR OG
TILBOÈSVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈ
HRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG
NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

   
    

- "ENZ -,  ¹RG  EK  Ö
M 'L¾SILEGUR BÅLL ,EÈURINNR TOPPLÒGA
OFL 6  Ö ,¹N GETUR FYLGT 3 


$ODGE $URANGO ,IMITED (EMI 
EK  ÖKM KRËMFELGUR $6$ LEÈUR
TOPPLÒGA DR¹TTARPAKKI  MANNA 6ERÈ
 Ö SK ËD  



 ! A7-+1/44 !&!%  A7-
?D813)2A-7>44A.;B2  .;B9)+/481/69+1/44?D8B
#+7@ 81/69/AC*E7(7/
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&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

$ODGE VERÈHRUN  ¹RA AFM¾LI FYRIR
T¾KIS OKKAR OG ÖÒ F¾RÈ L¾GRA VERÈ ¹
NÕJUM OG NÕLEGUM $ODGE 2AKAR INN
VERÈLAUNUM Å 53! -IKIL BURÈAR OG
DR¹TTARGETA $ÅSEL OG BENZÅNVÁLAR &R¹
+R  FYRIR SPLÒNKUNÕJA BÅLA FR¹
VERKSMIÈJU .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹
53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TIL
BOÈ Å SÅMA   EÈA ¹ WWW
ISLANDUSCOM

4IL 3ÎLU &ORD & ,ARIAT  +EYRÈUR
KM %INN MEÈ ÎLLU PALLHÒS SETT
 'OTT STAÈGREIÈSLUVERÈ -JÎG
GOTT EINTAK 5PPL Å S  

3ENDIBÅLAR

67 4RANSPORTER ¹RG  EKINN  Ö
BENSÅN 63+ NÒMER NÕ SK k FALLEGUR OG
VEL MEÈ FARINN BÅLL 6ERÈ  63+
5PPL Å SÅMA  

6ÎRUBÅLAR

4IL SÎLU 4OYOTA $OUBLE #AP 32 ¹RG
k NÕSK BREYTTUR FYRIR m ER ¹ m
LOFTD¾LA BÅLL Å TOPPSTANDI 6ERÈTILBOÈ
5PPL Å S  

4IL SÎLU 3CANIA  ¹RG k MEÈ 
TONNMETRA (IAB ¹RG k  Å VÎKVA M
FASTUR PALLUR 6ERÈ  MILLJ VSK 5PPL Å
S  

"!A7-
+1/44 ?D813-7>449;B2/9:7
80A2,881/69:7A.;B2(4*/  #+7@


(JËLKOPPAR ¹ VÎRUBÅLA OG SENDIBÅLA m
 m ,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA  S 


#$ !!A7-
+1/44?D813-7A7)7A@,B445)+/481/69:7#+7@ 9+1:7-(3
2(45--C@(4)+4<:66B

'ULLFALLEGUR *EEP 'RAND #HEROKEE ¹RG
k EKINN  Ö MÅLUR SJ¹LFSKIPTUR TOPP
LÒGA LEÈUR ÖJËFAVÎRN OG ¹LFELGUR 6ERÈ
  MILLJ ¹KV  MILLJ SKOÈA SKIPTI ¹
ËDÕRARI 5PPL Å SÅMA  

 ' A7-  $
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7@7A

*EPPINN 3UZUKI 3IDEKICK m ¹RG k
EKIN  Ö .Õ KÒPLING NÕ NAGLADEKK NÕ
SKOÈAÈUR ALLUR GEGNUM TEKINN 'ËÈUR Å
VEIÈINA VERÈ  ÖÒS %NGIN SKIPTI 5PPL
Å SÅMA  

-ËTORHJËL

'ULLFALLEGT 4RIUMPH "ONNEVILLE k 
CC Å ¹G¾TIS STANDI &AST VERÈ  KR
3ÅMI   MILLI  
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6ÁLSLEÈAR

(JËLBARÈAR

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

%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

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

4ÎLVUR

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

$UNLOP VETRARHJËLBARÈAR

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

6INNUVÁLAR

3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING
 VARAHLUTI Å JA DYRA 3UNNY ¹RG k
,EGACY k !CCENT k  STK DEKK
m ¹  Ö 3  

6IÈGERÈIR

,YFTARAR

!LMENNAR VIÈGERÈIR HJËLASTILLINGAR
BREMSUVIÈGERÈIR +APLAHRAUNI  3 

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


.Õ SENDING AÈ LENDA .OTAÈAR TÎLV
UR Å HVERRI VIKU ¹ RUGL VERÈUM "-3
4ÎLVULAUSNIR 3UÈURLANDSBRAUT  3ÅMI
 

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

4IL SÎLU

4ÎLVUVIÈGERÈIR

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

6ÁLAR OG VERKF¾RI
4IL SÎLU VINNULYFTA  M ¹ H¾È EINNIG
VÅRALYFTA M¹LARASTËLL H¹ÖRÕSTID¾LA 
BAR HEITT OG KALT VATN  5PPL Å S 
   
4IL SÎLU NÕ VETRARDEKK  2 NEGL
ANLEG VERÈ ¹ÈUR  4ILBOÈ 
5PPLÕS Å SÅMA  

4IL BYGGINGA

m ST¹LFELGUR
NAGLADEKK 
UNDIR "-7  EÈA  6ERÈ 
5PPL Å S  
4IL SÎLU +UMHO DEKK  2 T
OG ¹LFELGUR ER SEM NÕTT PASSAR ¹ 3UZUKI
,IANA 5PPL Å S  

"OBCAT JARÈVEGSÖJÎPPUR

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


6ARAHLUTIR

3TIGALAGERINN

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL STIGA ¹ LAGER TILBÒNA
TIL UPPSETNINGAR 2YÈFRÅTT EFNI TIL HAND
RIÈASMÅÈA FESTINGAR OFL -JÎG HAGST¾È
VERÈ 3TIGALAGERINN  
4IL SÎLU  FETA ÖURRG¹MAR Å GËÈU
¹STANDI (AGST¾TT VERÈ 5PPL Å S 
 ¶ËR    3IGURJËN
,AGERHILLUR TIL SÎLU 3EM NÕJAR BRETTA OG
SM¹VÎRUHILLUR TIL SÎLU VEGNA FLUTNINGA
5PPL Å S  

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

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG
 Ö ÅSSK¹PUR MEÈ KLAKAVÁL ¹  Ö
UPPÖVOTTAVÁL ¹  Ö FRYSTISK¹PUR ¹ 
Ö LÅTIL ELDAVÁL ¹   LÅMTRÁSSTIGI  CM
¹  Ö AIRCONDITION ¹  Ö ÖVOTTAVÁL
¹  Ö LEÈURSTËLL ¹  Ö  STK DEKK
m ¹  Ö  STK  2 ¹  Ö
5PPL Å S  

(LJËÈF¾RI

.ORDIC LJËS FYRIR VINNU
VÁLAR

,ÕSTU UPP SKAMMDEGIÈ MEÈ .ORDIC
VINNUVÁLALJËSUM INNBYGGÈUR DEMP
ARI ÖOLA MIKINN HRISTING HITNA MINNA
OG LÕSA BETUR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2VK SÅMI
  .JARÈARNESI   !KUREYRI
SÅMI   3KOÈIÈ EINNIG ÒRVALIÈ ¹
VELABORGIS

6ERSLUN

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

"ÅLAPARTASALAN S

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

²RVAL NOTAÈRA VINNUVÁLA

²RVAL NOTAÈRA VINNUVÁLA AF ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM FYRIRLIGGJANDI HJ¹
6ÁLABORG .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMA
SÅÈU OKKAR WWWVELABORGIS .OTUÈ T¾KI
6INNUVÁLAR 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LS F
3  

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

²RVAL NOTAÈRA LYFTARA AF FLESTUM ST¾RÈ
UM OG GERÈUM ¹VALLT FYRIRLIGGJANDI HJ¹
6ÁLABORG .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMA
SÅÈU OKKAR WWWVELABORGIS  .OTUÈ
T¾KI ,YFTARAR 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LS
F 3  

"ÅLAÖJËNUSTA

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

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

"ÅLAPARTAR EHF 3 

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

0ARTAR S  

%IGUM ¹ LAGER ÎFLUGAR

6ACUUM OG VATNSD¾LUR Å MÎRGUM ST¾RÈ
UM 4ILVALDAR FYRIR VERKTAKA OG B¾NDUR
6ÁLABORG +RËKH¹LSI & 2EYKJAVÅK GENGIÈ
INN FR¹ *¹RNH¹LSI  3ÅMI   OG
.JARÈARNESI  !KUREYRI 3ÅMI  

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

4IL SÎLU "UGARI !RMANDO HARMONIKA
NÕLEGA STILLT OG YFIRFARIN TOPP HLJËÈF¾RI
%' 4ËNAR 3ÅMI !KUREYRI   
 SÅMI 2EYKJAVÅK   
 
'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  

(LJËMT¾KI
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µMISLEGT

-EINDÕRAVARNIR

®KUKENNSLA

'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING

®RLAGALÅNAN   
 

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

4EK AÈ MÁR MEINDÕRA
VARNIR
'EGN NAGDÕRUM SKORDÕRUM
¹TTF¾TTLUM OG FUGLUM ²TVEGA
ALLAN BÒNAÈ GERI VERÈTILBOÈ
FYRIR HEIMILI OG FYRIRT¾KI (EF
SÁRH¾FT MIG Å MEINDÕRAVÎRNUM
(!##0 UMHVERFI
5PPLÕSINGAR OG PANTANIR Å SÅMA
  'EYMDU AUGLÕSING
UNA

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  
"ÒSLËÈAFL OG ALLIR ALMENNIR FLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR 3
 

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

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

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

'LERJUN OG GLUGGAVIÈ
GERÈIR

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

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

6ÎNDUÈ VINNA VANIR MENN &ÎST TILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA 3  

3TÅFLUÖJËNUSTA

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA 3   
    MÅN KL   NEMA
3UNNUDAGA "ELLAIS
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
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ATVINNUTÆKIFÆRI
Til sölu fyrirtæki í innflutningi, heildsölu og smásölu.
Góð álagning. Falleg, hrífandi og auðseljanleg vara.
Verð ca. 12 m.
Svar merkt: „Uppgrip“ sendist á netfangið: galle@isl.is
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+AFÙHEIMUR ER FRAMS¾KIÈ FYRIRT¾KI Å REKSTRI KAFÙBARA SEM
STARFAR UNDIR MERKJUM 4E  +AFÙ +AFÙHEIMUR LEGGUR
METNAÈ SINN Å AÈ VERA MEÈ STÅLHREINA KAFÙBARI ÖAR SEM
¹HUGI ¹ TE OG KAFÙ F¾R AÈ DAFNA

.ÒNA VANTAR GOTT ¹HUGASAMT FËLK Å VINNU
B¾ÈI HLUTASTÎRF OG FULLT STÎRF Å BOÈI
3TARFSSTÎÈVAR 3M¹RALIND OG MIÈB¾R
2EYKJAVÅKUR .¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
,AUFEY Å SÅMA  
/G EINNIG ER H¾GT AÈ SENDA INN UMSKËKN ¹
LAUFEY KAFÙHEIMURIS
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

GVENDARGEISLI - GLÆSIEIGN

Glæsilegt 206 fm einbýlishús innréttað eftir hönnun Rutar
Káradóttur. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar, spónlagðar með eik, innihurðir eru extra háar rennihurðir. Eikarparket og flísar gólfum. Góðar stofur, stórt og rúmgott eldhús, 3 svefnh. og tvö baðherbergi. Glæsileg lýsing hönnuð af Lúmex. Sjón er sögu ríkari. Verð Tilboð

AKURHVARF - EITT EFTIR

Fallegt 180 fm steinsteypt einbýlishús ásamt 33 fm bílskúr, alls 213 fm. Neðri hæðin skiptist í parketl. stofur
með arni, borðst. og eldhús, búr, þvottahús og gesta wc.
Á efri hæð eru 4 parketlögð svefnherb., hol og rúmgott
baðherb. Innangengt er í bílskúrinn sem er innr. að hálfu
sem sem íbúðarherb. Verð 46,9 millj.

FAGRIHJALLI - RAÐHÚS

Glæsilegt 194 fm parhús með 36,8 fm innbyggðum bílskúr.
Á neðri hæð eru hol, þrjú svefnherb. rúmgott baðh. og
þvottahús. Á efri hæðinni eru stofur, tv herb. glæsilegt
eldhús og baðh. með sturtu. Parket og flísar á gólfum.
Mikið útsýni af suðursvölum og verönd yfir bílskúrnum.
Verð 42,9 millj.

KLUKKUBERG - 2JA ÍBÚÐA HÚS

Glæsilegt 321 fm hús á frábærum útsýnisstað. Húsið er
með tveimur samþykktum íbúðum. Stærri íbúðin er 201 fm
auk 40 fm bílskúrs, og m.a. stórar stofur, og hol, 5 svefnherb, tvö baðherb. Minni íbúðin er 3ja herbergja 80 fm.
Mjög stórar svalir eru á báðum íbúðunum.

MIÐDALUR - NÝTT - VOGUM

Fallegt 154 fm raðhús á einni hæð með innbygðum bílskúr, sem skiptist í 111 fm íbúð, 12 fm geymslu og 31 fm
bílskúr. Húsið er staðsteypt, einangrað að utan, klætt
báruáli og jatóbavið. Afhendist í des. fullbúið að utan og
fokheld að inna og verður lóð frágengin. Verð 18,9 millj.

MOSGERÐI - 108 REYKJAVÍK

Fallegt einbýli á tveimur hæðum í þessu vinsæla hverfi. 4
svefnherbergi og góðar samliggjandi stofur. Rúmgott eldhús, Baðherbergi niðri og snyrting uppi. Góður, vel búin
bílskúr. Geymslur og sér þvottahús. Fallegur garður með
timburverönd og skjólveggjum. Göngufæri í góða skóla
og leikskóla. Verð 43,4 millj.

AKURVELLIR - 90% LÁN - HF.

Glæsilegar nýjar 155 fm íbúðir í litlu fjölbýlishúsi á þremur
hæðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna og
með glæsilegum innréttingum og gæða tækjum. Stórar
og góðar svalir með íbúðum á 2 og 3. hæð og sér lóð með
íbúðá jarðhæð. Teikningar og allar nánari upplýsingar á
skrifstofu. Verð 29,4 millj.

Frum

Glæsilegt 210fm raðhús á tveim hæðum með innbyggðum
bílskúr. Húsið er staðsteypt og afhendist fullbúið að utan,
en tilbúið til spörlunar og málunar að innan. Búið verður
að hlaða og múra alla milliveggi og hiti tengdur. Einnig er
hægt að fá húsin fullbúin án gólfefna. Lóð verður grófjöfnuð. Fallegt útsýni. Verð 39,5 millj.

KLEIFARSEL - GÓÐ EIGN

Jón Guðmundsson
sölustjóri

NAUSTABRYGGJA - FALLEG

Mjög góða 131fm 5 herbergja íbúð á efstu hæð í nýlegu
fjölbýlishúsi. Þrjú herbergi með skáp og flísalagt baðherbergi. Björt stofa með suðursvölum út af og fallega innréttað eldhús. Mikil lofthæð. Gengið úr holi upp í rúmgott
sjónvarpsherbergi. Þvottaherbergi og geymsla í íbúð.
Verð 28,2 millj

BERJARIMI - BÍLSKÝLI

Vorum að fá í sölu fallega 102 fm 3ja herbergja íbúð með
stæði í bílskýli á efri hæð í tveggja hæða fjölbýlishúsi.
Tvö góð herbergi með skáp og flísalagt baðherbergi með
hornbaðkari. Fallega innréttað eldhús með eyju og rúmgóð stofa með vestursvölum út af. Parket og flísar á gólfum. Verð 22,9 millj.

HRÍSATEIGUR - BÍLSKÚR

Vorum að fá í sölu góða 4ra herberg íbúð með bílskúr í
tvíbýlishúsi. Um er að ræða íbúð á 2. hæð með stóru herbergi í risi með möguleika á útleigu og 27,4 fm bílskúr
með gryfju. Verð 27,5 millj.

FELLSMÚLI - 3JA HERBERGJA

Góð 63,3 fm endaíbúð á 4. hæð í ný viðgerðu og klæddu
fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa með útgang á góðar suðursvalir og tvö svefnherb. með ljósu plast parketi. Eldhús
með eldri innr. en nýl. flísar á gólif og milli skápa. Flísalagt baðherb. með sturtu. Áhv. L.Í. 7,2 millj. með 4,15%
vöxtum. Verð 15,4 millj.

ÞORLÁKSGEISLI - AUÐVELD KAUP

Stórglæsileg 112 fm 4ra herbergja íbúð með sérinngangi
á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt sér stæði í bílageymslu.
Þrjú góð svefnherbergi. Glæsilegt eldhús og stórar stofur
með svölum út af og fallegu útsýni. Eikarparket og fallegar flísar á gólfum. Hús álklætt að utan. Áhv. 21,5 millj.
Íbúðal.sj. og Spron með 4,15% Verð 28,7 millj.

LJÓSAVÍK - SÉR INNGANGUR

Vorum að fá í sölu fallega og vel skipulagða 83 fm 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð með sér inngangi af svölum. Góð
stofar, tvö rúmgóð svefnherbergi. Vandaðar viðarinnréttingar og tæki í eldhúsi. Flísalagt baðherbergi með baðkari
og innr. Verð 19,8 millj.

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

Vorum að fá í sölu glæsilega 101 fm 3-4ra herbergja íbúðir á 2. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er með vönduðum maghoný innréttingum og fallegu eikarparketi á gólfi. Flísalagðar vestursvalir út af stofum. Áhv. lán L.Í. með 4,15% vöxtum. Verð 25
millj.

ÆSUFELL - GÓÐ KAUP

Góða 92 fm 3ja herbergja íbúð á 6. hæð í stóru fjölbýlishúsi með lyftu. Tvö góð herbergi með skáp og rúmgott
baðherbergi. Eldhús með snyrtilegri innréttingu og góð
stofa með svölum út af og fallegu útsýni. Búið að endurnýja hús að utan og glugga. Verð 15,8 millj
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Ég er nátthrafn
b$AGARNIR SNÒAST AÈ MESTU UM BLEIUSKIPTI OG BRJËSTA
GJÎF NÒNA m SEGIR ¶ËRUNN ,¹RUSDËTTIR LEIK OG SÎNGKONA
BEÈIN SÅMLEIÈIS AÈ LÕSA VENJULEGUM HVUNNDEGI (ÒN ER
EINMITT MEÈ T¾PLEGA ÖRIGGJA M¹NAÈA SON SINN SOFANDI
Å FANGINU ÖEGAR HÒN SVARAR b¡G ¾TLAÈI BARA AÈ SINNA
BARNINU OG HEIMILINU MEÈAN ¹ F¾ÈINGARORLOFINU ST¾ÈI
EN ÖAÈ KEMUR ALLTAF EITTHVAÈ UPP ¹ "¾ÈI HEF ÁG LEIKIÈ
SM¹VEGIS Å HAUST Å ¶JËÈLEIKHÒSINU OG SVO ER AÈ KOMA ÒT
PLATA MEÈ LÎGUM SEM ÁG SYNG Å ÒTSETNINGUM &RIÈRIKS
+ARLSSONAR m HELDUR HÒN ¹FRAM ÎGN AFSAKANDI
3ÅÈAN LÕSIR HÒN HVUNNDEGINUM FR¹ MORGNI TIL KVÎLDS
b¡G ER SVO HEPPIN AÈ SONURINN SEFUR VEL ¹ NËTTUNNI OG
VAKNAR ¹ FËTAFERÈARTÅMA MILLI  OG  ¶¹ ÖARF HANN N¾R
INGU OG ÖURRA BLEIU  EFTIR TEKUR HANN LÒR OG Ö¹ RÕKUR
MAMMAN Å ÖAÈ SEM HÒN ÖARF AÈ GERA EINS OG AÈ SINNA
SÅMTÎLUM ÖRÅFA ÖVO ÖVOTTA OG VINNA ÎNNUR HEFÈBUNDIN
HÒSMËÈURSTÎRF
2EYNDAR GENG ÁG TIL SJÒKRAÖJ¹LFARA ÖESSA DAGANA
ÖVÅ ÁG ER MEÈ BAKVANDR¾ÈI EINS OG MARGIR H¹VAXNIR
3ÅÈDEGIS FER ÁG Å SUND MEÈ MANNINUM MÅNUM OG VIÈ
HVETJUM HVORT ANNAÈ ¹FRAM 3¹ STUTTI ER HJ¹ TENGDA
MÎMMU MINNI ¹ MEÈAN ¡G ER AÈ KOMAST AFTUR UPP
Å  METRANA EFTIR BARNSBURÈINN %FTIR SUNDIÈ EIGUM
VIÈ NOTALEGA STUND Å POTTINUM OG SVO ER HALDIÈ HEIM
OG BORÈAÈ HELST EITTHVAÈ HOLLT OG GOTT SEM VIÈ SNÎRUM
FRAM ¶AÈ FER SVO EFTIR ÕMSU Å HVAÈ KVÎLDIN FARA 3TUND
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UM HORFI ÁG ¹ SJËNVARP EINKUM ¹ M¹NUDAGSKVÎLDUM
ÖVÅ Ö¹ ERU UPP¹HALDSÖ¾TTIRNIR MÅNIR UM &") 3VO VERÈ ÁG
AÈ GERA ¾FINGARNAR SEM SJÒKRAÖJ¹LFARINN SETUR MÁR FYRIR
TIL AÈ KOMA BAKINU Å LAG OG ÁG ENDA OFT DAGINN ¹ ÖEIM
ÖEGAR RËLEGT ER ORÈIÈ ¹ HEIMILINU ¡G FER YFIRLEITT SEINT AÈ
SOFA p ER SVOLÅTILL N¹TTHRAFNm
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Útboð Kaupþings hafið
Kaupþing hefur hafið sölu nýrra
hlutabréfa, sem verður beint til
erlendra fjárfesta, í því skyni að
styrkja eiginfjárgrunn bankans og
styðja við frekari útrás. Samsvarar
útgáfan um tíu prósenta aukningu
hlutafjár.
Verðlagning hlutanna verður
ákvörðuð 21. nóvember með hliðsjón
af viðbrögðum við áskriftarsöfnun
og markaðsgengi hlutabréfa félagsins um það leyti. Miðað við gengið
825 krónur á hlut gæti bankinn safnað tæpum 55 milljörðum króna.
Bankinn hefur skuldbundið sig til
að auka ekki hlutafé í hálft ár eftir
útboðið. Þá hafa tveir stærstu hluthafar bankans, Exista og Kjalar
(Egla), skuldbundið sig til að selja
ekki hlutabréf í eigu sinni í 180 daga
eftir að nýju hlutunum hefur verið
úthlutað og það sama gildir um hóp
lykilstjórnenda og stjórnarmanna
næsta árið eftir að úthlutun lýkur.
EÖA

-)+,, "!4) 3TERLING SKILAÈI MEIRA EN

  MILLJARÈS HAGNAÈI FYRIR SKATT ¹ ÖRIÈJA
¹RSFJËRÈUNGI

Gjörbreyting
hjá Sterling
Nærri fimm milljarða króna bati
hefur orðið á afkomu norræna lággjaldaflugfélagsins Sterlings, dótturfélags FL Group, fyrir afskriftir
á þessu ári samanborið við síðasta
ár. Ef einskiptiskostnaður er frátalinn er batinn enn meiri.
Árangurinn er tilkominn vegna
mikils aðhalds í kostnaði.
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var neikvæður um 877
milljónir króna á fyrstu níu mánuðum ársins en var jákvæður um 1,3
milljarða á þriðja ársfjórðungi.
Miklar árstíðasveiflur eru í
rekstri Sterlings. Hagnaður félagsins fyrir skatt á þriðja ársfjórðungi
var 1,1 milljarður króna en tapið
var 1,4 milljarðar fyrir árið í heild.
Stjórnendur Sterling búast við
að félagið verði rekið réttu megin
við núllið í ár.
EÖA

Krónan veiktist
fyrir símafund
Krónan veiktist í gær um 1,9 prósent þegar hún fór upp fyrir gengisvísitöluna 120 og endaði í 121,8.
Bæði greiningardeildir Kaupþings
og Landsbankans benda á að veikinguna megi rekja til skýrslu
matsfyrirtækisins Fitch fyrir
helgina þar sem lánshæfishorfur
ríkisins voru áfram sagðar neikvæðar.
Fitch hélt símafund um málið
seinnipartinn í gær og styrkist
krónan á ný eftir fundinn, enda
kom ekkert nýtt þar fram.
EÖA

Byssur FL Group fullhlaðnar
Félagið getur ráðist í ný verkefni fyrir að minnsta kosti 120 milljarða króna.
Hannes Smárason, forstjóri FL Group,
telur að með því að nýta alla þá kosti
sem FL standi til boða geti félagið ráðist í ný verkefni fyrir
120 milljarða króna,
jafnvel allt að 150
milljarða. Fjárhagslegur styrkur félagsins hefur aldrei verið
meiri eftir sölu á hlut
þess
í
Icelandair
Group á dögunum.
Hagnaður FL nam
(!..%3
tæpum
ellefu millj3-2!3/.
örðum króna á fyrstu
níu mánuðum ársins og jókst um 67
prósent á milli ára. Á þriðja ársfjórð-

ungi hagnaðist félagið um 5.257 milljónir sem er þrettán prósenta aukning
frá sama tíma í fyrra. Hins vegar
dróst hagnaður félagsins fyrir skatt
saman um tólf prósent milli ára.
Uppgjör ársfjórðungsins var heldur undir meðaltalsspá markaðsaðila
sem hljóðaði upp á sex milljarða
króna.
Hreinar fjárfestingatekjur voru
565 milljónir króna og dró styrking
krónunnar úr hagnaði af fjárfestingum.
Frá lokum september hefur efnahagur FL tekið gjörbreytingum í kjölfar sölu á Icelandair. Þegar horft er til
fyrstu tíu mánaða ársins nam hagnað-
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5PPH¾ÈIR Å MILLJËNUM KR

ur fyrir skatta 36 milljörðum króna
samkvæmt óendurskoðuðu uppgjöri
og óx eigið fé úr 112 milljörðum í lok
september í 131 milljarð mánuði síðar.
Eiginfjárhlutfall félagsins var yfir 53
prósent í lok október.
EÖA
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Að trúa á eigin málstað jafngildir því ekki að hafa alltaf rétt
fyrir sér. Ég held hins vegar að
ég hafi alltaf valið mér góðan
málstað.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Sagan af Moby Dick kemur út

 %LDGOS HEFST ¹ HAFSBOTNI

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  KOM
SK¹LDSAGAN -OBY $ICK EFTIR (ERMAN
-ELVILLE FYRST ÒT Å EINU BINDI ¹
VEGUM (ARPER  "ROTHERS FORLAGSINS
"ËKINNI VAR F¹LEGA TEKIÈ Å FYRSTU OG
D¾MD MISHEPPNUÈ -EÈ TÅÈ OG
TÅMA ¹TTUÈU LESENDUR SIG HINS VEGAR
¹ GILDI HENNAR OG -OBY $ICK ER NÒ
TALIN EINN AF BAUTASTEINUM BANDA
RÅSKRAR BËKMENNTASÎGU
-ELVILLE F¾DDIST Å .EW 9ORK BORG
¹RIÈ  .ÅTJ¹N ¹RA GAMALL FÁKK
HANN PL¹SS SEM MESSADRENGUR ¹ SKIPI SEM SIGLDI
TIL ,IVERPOOL OG EYDDI N¾STU ¹RUM ¹ SJË MEÈAL
ANNARS ¹ HVALVEIÈISKIPINU !CUSHNET Å 3UÈURHÎFUM
(ANN TËK Ö¹TT Å UPPREISN UM BORÈ FÁKK AÈ DÒSA
Å FANGELSI ¹ 4AHÅTÅ FYRIR VIKIÈ OG FLAKKAÈI SVO UM
EYJAKLASANN Å 3UÈURHÎFUM FR¹  TIL  &YRSTA
BËK HANS 4YPEE KOM ÒT ¹RIÈ  OG HANA BYGGÈI

HANN ¹ ¾VINTÕRUM SÅNUM Å 0OLÕNESÅU RI
SÅÈAR KOM BËKIN /MOO ÒT OG N¹ÈI NOKKRUM
VINS¾LDUM EN ÖRIÈJA BËK HANS -ARDI FËR
FYRIR OFAN GARÈ OG NEÈAN ÖEGAR HÒN KOM ÒR

4VEIMUR ¹RUM SÅÈAR LEIT -OBY $ICK LOKSINS
DAGSINS LJËS VIÈ LITLA EFTIRTEKT %F TIL VILL ER
EKKI AÈ FURÈA ÖËTT BËKIN HAFI EKKI VERIÈ
METIN AÈ VERÈLEIKUM Å FYRSTU ÖAR SEM
TEXTINN ER B¾ÈI DJÒPUR OG MERKINGARHLAÈ
INN 3ÅÈAR ¹TTUÈU MENN SIG ¹ AÈ MARGT BÕR
UNDIR YFIRBORÈINU OG HEFUR -OBY $ICK VERIÈ
HAMPAÈ SEM TÅMAMËTAVERKI ¾ SÅÈAN OG UPPHAFS
LÅNUR HENNAR b+ALLIÈ MIG )SMAEL m ER EIN ÖEKKTASTA
TILVITNUN BËKMENNTASÎGUNNAR
-ELVILLE HÁLT ÖË ENGU AÈ SÅÈUR ¹FRAM AÈ SKRIFA
ENDA NUTU SM¹SÎGUR HANS NOKKURRA VINS¾LDA 3ÅÈ
ASTA SK¹LDSAGA HANS "ILLY "UDD KOM EKKI ÒT FYRR
EN LÎNGU EFTIR AÈ HÎFUNDURINN LÁST ¹RIÈ 

SUÈVESTUR AF 6ESTMANNA
EYJUM ¶AR MYNDAST EYJA
SEM NEFND ER 3URTSEY
 2ÅKISSTJËRN "JARNA
"ENEDIKTSSONAR TEKUR VIÈ
VÎLDUM
 -ÎNNUÈU GEIMFLAUGINNI
!POLLO  ER SKOTIÈ ¹ LOFT
MEÈ ÖAÈ AÈ MARKMIÈI AÈ
LENDA ¹ TUNGLINU
 !NNA "RETAPRINSESSA GENG
UR AÈ EIGA ALMÒGAMANN
INN -ARK 0HILLIPS Å BEINNI
ÒTSENDINGU
 4ËMAS 'UÈMUNDSSON
SK¹LD ANDAST
 3ÎNGVARINN -ICHAEL *ACK
SON GIFTIST $EBORUH 2OWE
 .Õ LYFJAVERKSMIÈJA $ELTA
HF Å (AFNARFIRÈI ER TEKIN Å
NOTKUN

Ástkær sonur okkar, bróðir, mágur og
frændi,

Jón Hannes Guðmundsson
(Jónsi)

Lést á heimili sínu, deild 20 á Landspítalanum
í Kópavogi, 12. nóvember. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju föstudaginn 17. nóvember kl. 15.00.
Inga Dóra Jónsdóttir
Guðmundur Ingi Kristinsson Hulda Baldursdóttir
Bjarni Þór Guðmundsson
Erla Björg Pétursdóttir
Ágúst E. Aðalbjörnsson
Guðrún Kristjana Reynisdóttir
Sædís Hulda Aðalbjörnsdóttir
Baldur Freyr Guðmundsson
Davíð Örn Guðmundsson
Guðmundur Ingi Guðmundsson
Georg Daði Guðmundsson
Reynir Aðalbjörn Ágústsson
María Rán ÁgústSdóttir
Mikael Máni Bjarnason
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Elskuleg eiginkona mín, tengdadóttir,
stjúpmóðir, amma og systir,

Anna Hauksdóttir
lést á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi
fimmtudaginn 9. nóvember.
Heimir Guðjónsson
Guðjón Þorleifsson
Halla Heimisdóttir
Hjalti Árnason
Sara Heimisdóttir
Ægir Ísleifsson
Sandra Heimisdóttir
Sævar Hólm Valdimarsson
Aldís, Alexandra, Brynja Hlíf, Skarphéðinn
og systkini hinnar látnu.

!LLTAF EITTHVAÈ NÕTT OG MIKIÈ
AÈ GERAST ¹ FLUGVELLINUM
Haldið var upp á sextíu ára afmæli
Vestmannaeyjaflugvallar síðastliðinn
laugardag. Fór afmælishófið fram í
flugstöðinni þar sem boðið var upp á
kaffi og kökur.
Margir mættu í athöfnina og skoðuðu meðal annars myndir og skjöl
sem voru til sýnis í flugstöðinni.

Myndirnar voru af fyrstu flugvélunum sem lentu í Vestmannaeyjum og í
skjölunum var m.a. greint frá aðdraganda byggingar flugvallarins.
„Við vorum svo heppnir að þetta
hitti inn á Nótt safnanna, sem er alltaf
í Eyjum á þessum árstíma. Þar var
norrænn skjaladagur og þemað var

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðrún Lillý
Steingrímsdóttir
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 12. nóvember sl.
Jón Ísleifsson
Ísleifur Jónsson
Svanlaug Jónsdóttir
Hildur Nanna Jónsdóttir
Steinunn Stefanía Magnúsdóttir
Ólafur Júlíusson
Sigtryggur Leví Kristófersson
ömmubörn, langömmubörn og fjölskyldur þeirra.

-9.$)2 3+/¨!¨!2 'ESTIR SKOÈA MYNDIR ÒR FLUGSÎGU 6ESTMANNAEYJA AF MIKLUM ¹HUGA

samgöngur þannig að við gerðum úr
þessu afmælisveislu og sýningu,“
segir Ingibergur Einarsson, rekstrarstjóri flugvallarins.
Ekki var búið að fljúga á milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur þegar
athöfnin byrjaði og vantaði því marga
af helstu fyrirmönnum í flugi á Íslandi
í afmælisveisluna. Starfsmenn flugmálastjórnar í Vestmannaeyjum tóku
á móti gestum og Bragi Ólafsson,
umdæmisstjóri Flugfélags Íslands,
tók við fyrstu kökusneiðinni frá þeim
Ingibergi og Sigurði Karlssyni.
Ingibergur hefur starfað á flugvellinum í tæp tuttugu ár og hefur
líkað vel við sig á þeim tíma. „Þetta er
gefandi og alltaf eitthvað nýtt og
mikið að ske,“ segir hann. „Það hafa
orðið töluverðar breytingar en það
eru allir voða ánægðir yfir að Flugfélagið [Flugfélag Reykjavíkur] ætlar
að fljúga hingað, aðallega af því að
þeir komu með stærri vélar.“
Flugfélagið hóf starfsemina í
Eyjum hinn 15. október en áður höfðu
flugvélar frá Íslandsflugi verið notaðar.
FREYR FRETTABLADIDIS

AFMÆLI
,OGI «LAFSSON KNATTSPYRNU
ÖJ¹LFARI ER  ¹RA

Útförin verður auglýst síðar.

Lokað vegna jarðarfarar

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir og
afi,

!UÈUR "JARNADËTTIR
DANSARI ER  ¹RA

Guðmundur Baldvinsson
veitingamaður í Mokka Kaffi,

RV6221

Skrifstofa Rekstrarvara verður lokuð í dag
þriðjudaginn 14. nóvember. frá klukkan 12 til 16
vegna jarðarfarar Önnu Sigríðar Þorsteinsdóttur

andaðist á Droplaugarstöðum fimmtudaginn 9. nóvember. Jarðsungið verður frá Kristskirkju, Landakoti,
mánudaginn 20. nóvember kl. 13.
Guðný Guðjónsdóttir
Oddný Guðmundsdóttir
Gunnar R. Kristinsson
Sesselja Guðmundsdóttir
Hannes Sigurðsson
Örn Guðmundarson
Rafael Varona
Stefán Arnar, Guðný, Hildur og Hugrún.

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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Mannanafnanefnd
heyrir sögunni til eða
það er að minnsta
kosti álit nokkurra
þingmanna sem vilja
leggja niður þessa
einu
umdeildustu
stofnun síðari tíma.
Áratugum
saman
hefur þessi hópur nokkurra manna
og kvenna ráðið því hvað Íslendingar mega og mega ekki heita. Hvað sé
best fyrir börnin – forræðishyggja
eins og hún gerist best. „Foreldrum
hlýtur að vera best treystandi fyrir
því að nefna börn sín,“ sagði varaþingmaður í samtali við sjónvarpsstöð. Ó, jú, svo lengi sem nöfnin eru
ekki meiðandi eða særandi fyrir
börnin sjálf. Nöfn eins og Satan eða

eitthvað þaðan af verra. Hvað þá
með Jesús?
Hjá fræga fólkinu úti í heimi
hefur það tíðkast að nefna börnin
óvenjulegum nöfnum sem þau bera
svo alla ævi. Þannig á frægur söngvari og Íslandsvinur dóttur sem ber
sama nafn og vinsæll ávöxtur og virt
tölvufyrirtæki. Önnur hjón og ekki
síður þekkt nefndu frumburð sinn
eftir staðnum þar sem hann kom
undir. Þegar mannanafnanefnd
heyrir sögunni til fara Íslendingar
kannski að heyra nöfn á borð við
Herjólfsdalur, Sauðárkrókur eða
Kirkjubæjarklaustur, allt eftir því
hvar getnaður átti sér stað. Varla
getur það verið meiðandi fyrir börn
að heita eftir þekktum stöðum á
landinu eða góðum og hollum

ávöxtum. Hver veit nema Kúrbít
Freysson verði brátt að finna á simaskra.is.
Þegar ég leit dagsins ljós í fyrsta
skipti eftir áreynslulaust níu mánaða ferðalag í móðurkviði datt eldri
bróður mínum nafnið „Krummi“
fyrst í hug enda voru hárin á höfðinu
fleiri en hjá mörgum hvítvoðungnum og biksvört. Mannanafnanefnd
hefði væntanlega skorist í leikinn ef
uppástungan hefði orðið að alvöru.
Hún lét hins vegar lítið heyra í sér
þegar undirritaður var skírður í höfuðið á ömmu sinni, veit reyndar ekkert hvort nafnið fór fyrir dóm nefndarinnar. Held reyndar að því hafi
verið svindlað í gegn. Framhjá þessari ógurlegu nefnd sem nú sér fram
á endalok sín.

N 0ONDUS
*Ò ÁG REYNDI FYRIR MÁR Å
FËTBOLTA EINHVERN TÅMA
FYRIR LÎNGU %N ÖAÈ ¹TTI EKKI
VIÈ MIG

%FTIR &RODE °VERLI

¡G VAR MEÈ GLERÎKKLA OG ALLTOF
GRANNA FËTLEGGI OG EKKI VAR ¹
ÖAÈ B¾TANDI AÈ ¹ VISSU TÅMA
BILI VAR ANNAR FËTLEGGURINN
 CM STYTTRI EN HINN

%N ÖAÈ VAR LEIÈ
3KIL ÖIG
FREKAR
INLEGT ÖVÅ ÁG VAR
FËTBOLT¹HUGAMÈUR ËHEPPI
LEGT
FR¹ F¾ÈINGU

N 'ELGJAN

/G ÖESS VEGNA
ERU ÖAÈ BARA
GULLFISKAR FYRIR
MIG

&YRIR
ÖEIM ERTU
-ARADONA
BÕRÈ YFIR
HENDI GUÈS

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

"ARA 3TANISLAW
¥
.ËRI OG ÁG
+RINGLUNA
%KKERT
3TANISLAW ¾TLAR AÈ
ANNAÈ NEI
KEYRA OKKUR

!LLT Å LAGI

-¹TTU KOMA
MEÈ

*¹ EN EKKI FYRR EN
MAMMA HAFÈI GRILLAÈ
MIG Å RÒMT KORTER



N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

,ISTSKÎPUNIN
HJ¹LPAR MÁR
AÈ SLAKA ¹

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

(¾TTU ÖESSU
OG L¹TTU GLUGGA
TJÎLDIN VERA

N "ARNAL¹N
6IÈ BYRJUM DAGINN KLUKKAN
 OG FR¹ KL  BYRJUM
VIÈ AÈ FARA
EFTIR STUNDASKR¹
DAGSINS
(VEN¾R
F¹UM VIÈ
MIÈDEGIS
BLUND

6IÈ BLUNDUM EKKI
Å FYRSTA BEKK
(A %NGINN
BLUNDUR

%NGINN MIÈDEGISBLUNDUR %RTU
ALVEG VISS ¶AÈ ER SL¾MT ÖVÅ ÁG
VERÈ SVO ÎNUG SEINNI PARTINN
EF ÁG F¾ ENGAN BLUND 6ERÈ
EIGINLEGA ALVEG BRJ¹LUÈ 

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN
-AMMA SEGIR *¹ ALLT Å LAGI 3OLVEIG
ÁG SKIL
STUNDUM
AÈ ÖAÈ ¾TTI
AÈ VERA
AÈVÎRUNAR
MIÈI ¹ MÁR
ÁG SÁ EINS
OG TRYLLTUR
HUNDUR
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ALLT AÐ 100% FJÁRMÖGNUN
BANKAÁBYRGÐ Á ALLAR GREIÐSLUR
ÍSLENSKA ALLA LEIÐ

2EYKLAUS BÎLL Å
MÎRGUM SKËLUM
Menntaskólar landsins hafa
margir hverjir tekið sig
saman og gert böllin hjá sér
algjörlega reyklaus. Þetta
hefur gefið góða raun.
Menntaskólinn við Sund er einn af
þessum skólum og segir Arnar
Ágústsson, ármaður skólafélags
MS, að þetta hafi verið ákveðið í
vor. „Við ákváðum að prufukeyra
þessa nýju reglu á lokaballinu
okkar í vor og það er ótrúlegt
hversu vel þetta leggst í fólkið,“
segir Arnar og bætir því við að
Menntaskólinn við Reykjavík hafi
verið fyrstur skóla til að gera
þetta á síðasta ári. „Þetta er náttúrulega það sem koma skal á öllum
skemmtistöðum og kaffihúsum
borgarinnar þannig að við
vissum að við þyrftum
að lúta að þessari reglu
fyrr eða síðar. Við
vildum bara vera
nokkrum skrefum á
undan.“
Arnar vill ekki
meina að reykingabannið á böllum sé
eitthvað tengt því
veseni sem skólinn
lenti í vegna mikilla
óláta á busaballi skólans árið 2005. „Þetta
tengist því ekki
neitt en skólinn hefur
samt sem
áður
á
sér ljótan
stimpil
eftir það
og því
viljum

við breyta.“ Félagslíf skólans
hefur breyst síðan þessir atburðir
urðu, og til að mynda hafa nemendur skólans ekki fengið að taka
með sér gesti á böllin til þessa.
Arnar segir að reykingabannið
hafi mikil áhrif á böllin og segir
þau ívið rólegri en áður. „Það er
mjög skrýtið hversu mikið rólegri
böllin eru þegar sígarettureykurinn er ekki í nösunum á öllum. En
það segir okkur bara að reykurinn
hefur meiri áhrif en við höldum,“
segir Arnar.
Jónas Margeir Ingólfsson, formaður nemendafélags Menntaskólans við Hamrahlíð, segir
félagið vera að skoða þennan
möguleika innan skólans vel og
vandlega. „Við hér höfum ákveðið
að fara mjög lýðræðislega leið að
þessu og leyfum þeim sem kaupa
miða á böllin okkar að kjósa
hvort þeir vilja hafa ballið
reyklaust eða ei. Hingað
til hafa fleiri viljað hafa
reykingar á böllum, því
miður,“ segir Jónas, en
bætir því við að mikill
áhugi sé meðal skólastjórnarinnar að hafa
böllin reyklaus. „Þegar
reykingabannið gengur í
gildi í júlí munum við
fagna því. Hvað er betra
en ung og hrein lungu.“
ALFRUN FRETTABLADIDIS
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&ORMAÈUR NEMENDA
FÁLAGS -( EN -(
INGAR HAFA EKKI ENNÖ¹
TEKIÈ UPP REYKINGA
BANN ¹ BÎLLUNUM EN
HANN SEGIR AÈ MIKILL
¹HUGI SÁ FYRIR ÖVÅ HJ¹
STJËRN SKËLANS

Skemmtilegt popp-pönk
Hljómsveitin Dýrðin hefur starfað frá árinu 1994, með töluverðum
hléum og einhverjum mannabreytingum. Hún hefur getið sér
gott orð sem tónleikasveit síðustu
ár, m.a. á Airwaves-hátíðunum
2005 og 2006 og hefur spilað eitthvað vestanhafs, en þessi fyrsta
plata sveitarinnar er gefin út af
plötufyrirtækinu Skipping Stones
Records í Oakville í Connecticut.
Tónlist Dýrðarinnar er frísklegt popp-pönk. Lögin eru melódísk og einfaldur hljómborðsleikur
setur sterkan svip á þau ásamt
söng Hafdísar Hreiðarsdóttur. Oft
minnir þessi tónlist á poppaðar
pönksveitir eins og Buzzcocks og
jafnvel Fræbblana, en líka á japanskar stelpurokksveitir eins og
Shonen Knife og The 5.6.7.8‘s.
Það eru ellefu lög á plötunni og
þau standa öll fyrir sínu þó að þau
séu misgóð. Ég er sérstaklega
hrifinn af lögunum Prins í álögum
og Popp & Co., bæði skotheldir
smellir sem ættu hæglega að geta
náð vinsældum í útvarpi. Textarnir eru skemmtilega hversdagslegir og lausir við hátíðleika og rembing og passa tónlistinni vel. Platan
er ágætlega unnin. Hljómurinn er
fínn, hljóðfæraleikur er skammlaus og söngur Hafdísar hæfir
þessari tónlist vel.

GOLFBÍLL FYLGIR ÖLLUM FASTEIGNUM VIÐ GOLFVELLI
STAÐFESTA ÞARF KAUP FYRIR ÁRAMÓT
4«.,)34
$ÕRÈIN
$ÕRÈIN

ÞÍN UPPLIFUN

(((
¶Ë AÈ Å TËNLIST $ÕRÈARINNAR SÁ EKKERT
NÕTT AÈ FINNA Ö¹ ER ÖESSI FYRSTA PLATA
SVEITARINNAR FRÅSKLEG OG SKEMMTILEG
POPP PÎNK PLATA

ÞINN LÍFSTÍLL
Í heildina litið er þessi plata
Dýrðarinnar hin besta skemmtun.
Hún telst ekki til tíðinda í rokksögulegu samhengi, en ánægjan
sem sveitin hefur sjálf af tónlistinni skín í gegn og það er mikils
virði.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

ÞÍN FASTEIGNASALA
OG LEIGUMIÐLUN Á SPÁNI
Sími 00 34 96 676 40 86 www.perlainvest.com
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Skyndibitar Latabæjar
!

kl. 19.35 /23.45
Mínútumyndir í tilefni af 40 ára
afmæli Félags kvikmyndagerðarmanna.
Í kvöld eru það myndir Hilmars
Oddssonar, 27.09.06: Venjulegur dagur, og Óskars Jónassonar, Dagsverk,
sem verða sýndar í Kastljósi.

%R ,ATIB¾R SKYNDIBITI /G MEIRA AÈ SEGJA
ËHOLLUR SKYNDIBITI ¶AÈ ER NIÈURSTAÈA $AGNÕJAR
+RISTJ¹NSDËTTUR PRËFESSORS SEM HEFUR LAGST Å VERK
-AGNÒSAR 3CHEVINGS UM ÅÖRËTTA¹LFINN KN¹A OG
BIRTIR GREIN UM ÖAU Å NÕJU HEFTI 4ÅMARITS -¹LS
OG MENNINGAR SÅÈASTA HEFTI ÖESSA ¹RS SEM ER
NÕKOMIÈ ÒT &YRIRB¾RIÈ ,ATIB¾R ER GOTT D¾MI Å
MENNINGAR OG MARKAÈSFR¾ÈUM SEGIR $AGNÕ
SVO ËTRÒLEGA VEL HEFUR GENGIÈ AÈ BREIÈA ÖAÈ
ÒT UM HEIMSBYGGÈINA %N HVERNIG ER TALAÈ TIL
NEYTENDANNA bBARNANNAm Å BËKUNUM OG
SJËNVARPSÖ¹TTUNUM UM ,ATAB¾ -EÈAL
ANNARS EFNIS
Å HEFTINU ER
MERK AFM¾L
ISGREIN ®NNU
¶ )NGËLFSDËTTUR
UM 6ÅSNABËKINA
SEXTUGA ÅTARLEG GREINING

+RISTÅNAR 2ÎGNU 'UNNARSDËTTUR ¹ VERÈLAUNABËK
INNI %NGILL Å 6ESTURB¾NUM SJÎTÅU ¹RA GAMALT
BRÁF FR¹ VERKAKÎRLUM ¹ !KUREYRI TIL +RISTINS %
!NDRÁSSONAR SÅÈARI GREIN 'ÅSLA 3IGURÈSSON
AR UM ÅSLENSKA M¹LPËLITÅK OG SAMANBURÈUR
*ËNS 9NGVA *ËHANNSSONAR ¹ 2OKLANDI OG 
2EYKJAVÅK ,JËÈ ERU Å HEFTINU EFTIR ¶ËRARIN
%LDJ¹RN !RA * *ËHANNESSON %INAR +¹RASON OG
FLEIRI 3M¹SAGA EFTIR SP¾NSKA SK¹LDIÈ !NA -ARÅA
-ATUTE OG MARGT FLEIRA ²TGEFANDI 4-- ER -¹L
OG MENNING p (EIMSKRINGLA EN RITSTJËRI ER 3ILJA
!ÈALSTEINSDËTTIR
PBB

FABRIKAN 2006

aryfirvöld gagnrýnd harðlega
Undir lok vikunnar síðustu tók
fyrir þessar áætlanir. Hús Gröndhópur manna sig til í Reykjavík
als stendur í skugga bak við yngra
og fór í blysför frá Þingholtshús, en það er eitt af mörgum
stræti að húsi Benedikts Gröndal
gömlum húsum
við
Vesturvið Vesturgötu.
götu
16b.
Þaðan hafa horfFörin
var
ið hús undir því
gengin til að
yfirskini að þeim
mótmæla
skyldi komið í
áformum
Árbæ. Þeirra á
borgaryfirmeðal er Sjóbúðvalda
sem
in þar sem Geir
nýlega keyptu
Zoëga bjó, sem
húsið
og
var drifkraftur í
hyggjast
borginni um síðflytja það í
ustu
aldamót.
Árbæ. Telur
Það hefur aldrei
hópurinn sem
risið þar og viðir
gekk að það (²3 "%.%$)+43 '2®.$!, 3+,$3
þess fóru í önnur
sé misráðið og
hús. Nú er hafið stríð um hús
borgarbúar eigi Gröndal skuld að
Gröndals og reynir nú á borgargjalda, einu helsta skáldi þeirra á
stjórn og aðrar opinberar nefndir
nítjándu öld, náttúrufræðingi,
sem bera ábyrgð á minjavörslu
myndlistarmanni og menningarhúsa í landinu.
frömuði í mörgu tilliti. Eru borgPBB
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H¹DEGISTËNLEIKUM ¥SLENSKU
ËPERUNNAR KL  ¶AR
FLYTJA *ËNAS 'UÈMUNDSSON
TENËR OG +URT +OPECKY
PÅANË RÒSSNESKAR OG ÅTALSKAR
ARÅUR UM ¹STINA ¹ EINN EÈA
ANNAN H¹TT
H¹DEGISFYRIRLESTRI 3AGN
FR¾ÈINGAFÁLAGS ¥SLANDS Å
¶JËÈMINJASAFNI KL 
!GNES 3 !RNËRSDËTTIR LEKTOR
Å MIÈALDASÎGU VIÈ RËSAH¹
SKËLA TALAR UM TILHNEIGINGAR
Å ÅSLENSKRI SÎGURITUN FR¹
UPPHAFI

¥¶2«44!,&52).. 4ALAR HANN

NIÈUR TIL BARNANNA

MENNING FRETTABLADIDIS

Gröndalshús í hættu

 %KKI MISSA AF c

4ILNEFND TIL VERÈLAUNA
það styttist í að Myndstefsverðlaunin svokölluðu
verði veitt og var tilkynnt
á föstudag hverjir væru tilnefndir að þessu sinni. Sex
myndhöfundar, þrjár konur
og þrír karlar, keppa um
heiðursverðlaun Myndstefs,
myndhöfundasjóðs Íslands,
en forseti Íslands úthlutar
þeim hinn 21. nóvember
næstkomandi. Það verður í
annað sinn sem verðlaunum
Myndstefs er úthlutað.

!.$2%3 +/,"%).33/.

6!,'%2¨52 "%2'3$«44)2

¶ESSI ERU TILNEFND Å ¹R
N Andrés Kolbeinsson fyrir
merkt framlag til íslenskrar ljósmyndalistar sem kynnt var
almenningi í fyrsta sinn á yfirlitssýningu á vegum Ljósmyndasafns Reykjavíkur sumarið 2006.
N Atli Hilmarsson fyrir fjölþætt
verkefni á sviði grafískrar hönnunar, meðal annars í tengslum við
landnámssýninguna
Reykjavík
871+/- í kjallara Aðalstrætis 16 og
Sjónlist 2006 á Akureyri.
N Birgir Andrésson fyrir persónulegt framlag á sviði myndlistar og frumlega túlkun á

íslenskum þjóðareinkennum í
verkum sínum á yfirlitssýningu í
Listasafni Íslands vorið 2005.
N Rúrí fyrir gjörninginn Tileinkun, sem fram fór við Drekkingarhyl á Þingvöllum í tengslum við
samsýninguna Mega vott í Hafnarborg haustið 2006, og fyrir
áhrifamikið framlag til íslenskrar myndlistar.
N Sigríður Sigþórsdóttir, VA arkitektum, fyrir hönnun lækningalindar Bláa lónsins og Landnámsseturs í Borgarnesi, þar sem næm
tilfinning og virðing fyrir náttúrulegu umhverfi og sögulegu
samhengi er einkennandi.
N Valgerður Bergsdóttir fyrir
steinda glugga í Reykholtskirkju,
sýningarnar Teikn og hnit og
AND-LIT í Gerðarsafni og fyrir
fjölþætt
störf
á
vettvangi
íslenskrar myndlistar sem kennari, stjórnandi og myndlistarmaður.
Tilnefningar bera með sér fjölbreytileikann sem er í myndlist
landsmanna: ljósmyndari sem
átti sitt besta skeið á sjötta og sjöunda áratugnum en tekur enn
myndir; myndlistarmaður sprottinn af akri konseftlistar; gerningakona og skúlptúristi, arki-

tekt, grafískur hönnuður og
glerlistakona og kennari með
meiru.
Þriggja manna dómnefnd,
skipuð þeim Valgerði Hauksdóttur
myndlistarmanni,
Pétri
Ármannssyni arkitekt og Björgólfi Guðmundssyni, stjórnarformanni Landsbankans, velur úr tillögum. Innan vébanda Myndstefs
eru á fjórtánda hundrað manns í
sex aðildarfélögum: Sambandi
íslenskra myndlistarmanna, Ljósmyndarafélagi Íslands, Félagi
íslenskra teiknara, Félagi grafískra teiknara, Arkitektafélagi
Íslands og Félagi leikmynda- og
búningahöfunda. Einnig eiga
aðild að Myndstefi allmargir erfingjar að myndhöfundarétti. PBB

3)'2¥¨52 3)'¶«23$«44)2

2²2¥

")2')2 !.$2¡33/.

Þau eru veitt fyrir afburðaframlag til myndlistar, framúrskarandi myndverk eða sýningu.
Verðlaunin nema samtals einni
milljón króna. Landsbanki Íslands
er fjárhagslegur bakhjarl heiðursverðlaunanna og leggur til
helming verðlaunafjárins en hinn
helmingurinn kemur úr sjóðum
Myndstefs, sem er höfundarréttarsjóður myndlistar í landinu.
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Fleiri gesti – takk
Á laugardag var hrint af stað átaki
Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem
vill sjá fleiri gesti á hljómleikum
sínum í Háskólabíói. Átakið fór í
gang með árlegri bíósýningu þeirra
á Melunum, en þar var sýnd Chaplin-dagskrá og lék hljómsveitin
undir. FL Group leggur hljómsveitinni lið og kallast það: Fyrsti konsert er frír. Eins og nafnið bendir til
eiga nú allir landsmenn kost á því
að kynnast hljómsveitinni, sjá hana
og heyra í öllu sínu veldi á tónleikum. Áhugasamir þurfa eingöngu að
fara inn á heimasíðu hljómsveitarinnar, www.sinfonia.is og skrá sig
þar. Hljómsveitin mun síðan bjóða
öllum sem skrá sig á tónleika við
fyrsta tækifæri.

Ráðist er í átakið því margt
bendir til að fólk hafi áhuga á tónleikum Sinfóníuhljómsveitarinnar
en mikli fyrir sér að stíga skrefið
til fulls. Með þessu móti er vonast
til að áhugasamir taki skrefið á
tónleikana og njóti þeirrar upplifunar að heyra fullvaxna sinfóníuhljómsveit leika á tónleikum.
Háskólabíó er stór tónleikasalur
og er oftar en ekki þétt setinn á
tónleikum. Val um sæti er því alltaf háð aðsókn greiðandi gesta.
En yfirleitt eru einstaka sæti
laus og það eru einmitt þau sem
áhugi er á að nýta fyrir áhugasama sem hafa aldrei komið á tónleika Sinfóníuhljómsveitarinnar.
PBB
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Ásgerður syngur lög
Magnúsar Blöndal
Ásgerður Júníusdóttir stendur í
ströngu þessa dagana. Hún er að
frumæfa nýja óperu sem frumsýnd verður í lok vikunnar og jafnframt tekin til við að kynna disk
sinn með sönglögum eftir Magnús
Blöndal Jóhannsson sem kemur út
fljótlega. Nýi diskurinn hefur að
geyma öll sönglög Magnúsar
Blöndals en fæst þeirra hafa komið
út áður. Magnús samdi talsvert af
sönglögum en kunnast þeirra er
hin erfiða voacalísa Sveitin milli
sanda sem hefur komið út í fjölda
gerða eftir að Elly Vilhjálms söng
hana fyrst.
Safndiskur Ásgerðar er áframhald á þeirri vinnu sem hún hefur
lagt í að eigin frumkvæði. Mörgum
er í minni diskur hennar sem
geymdi safn af nýjum sönglögum
kvenskálda og kventónskálda sem
Smekkleysa gaf út fyrir fáum árum
og söngkonan fékk mikið lof fyrir.
Ásgerður flutti í vor sem leið
nokkur lög af þessu safni á minningarkvöldi um Magnús en í
vinnslu er heimildarmynd
um feril þessa merka tónskálds og fyrirhuguð
útgáfa á verkum hans á
vegum Smekkleysu. Er
diskur Ásgerðar hluti
af því plani. Alls eru
18 verk á disknum.
Og að auki verða
fimm „remix“ af
vocalísum Magnúsar eftir unga tónlistarmenn: þeirra

4«.,)34 SGERÈUR
*ÒNÅUSDËTTIR GEFUR ÒT
DISK MEÈ SÎNGLÎGUM
-AGNÒSAR "LÎNDAL

Áka Ásgeirssonar, Þóru Marteinsdóttur, Davíðs Brynjars Franzsonar, Þuríðar Jónsdóttur, Einars
Arnar Benediktssonar og Bibba
Curver. Það er Árni Heimir Ingólfsson sem leikuyr undir söng
Ásgerðar á píanó, en Þórhallur
Steingrímsson á harmoníum og
orgel. Upptökur fóru fram í Salnum og í Neskirkju. Diskurinn er
væntanlegur til landsins.
PBB
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KRISTINN H.
GUNNARSSON

Nú rifnar þakið af!

Þeir eru komnir aftur. Þeir hafa ekkert breyst. Misstu ekki af þessu
einstaka tækifæri og tryggðu þér miða á magnaða tónleika og
dansleik með Roof Tops í Súlnasal, laugardaginn 18. nóvember. Tvær
skemmtilegustu ballhljómsveitir landsins, Roof Tops og Saga Class
leika fyrir dansi eftir tónleikana.

PI PAR
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SÍA

•
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Stórdansleikur með Roof Tops í Súlnasal Hótels Sögu

Miðaverð kr. 6.300 fyrir kvöldverð, tónleika og dansleik, kr. 2.000 fyrir tónleika og
dansleik. Húsið opnar kl. 19 fyrir matargesti og kl. 22 fyrir tónleika og dansleik.
Miðapantanir eru í síma 525 9950 og á hotelsaga@hotelsaga.is.
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Vesalingar á Broadway
Vesalingarnir koma aftur upp á
Broadway í nóvember og hefjast
forsýningar aðra helgi. Eru sýningar áætlaðar í sex mánuði. Það
er sama gengið sem stendur að
sýningunni og vann upphaflegu
sviðsetninguna fyrir RSC sem
frumsýnd var síðla árs 1985. Sú
sviðsetning flutti síðan í West End
og á Broadway. Þar gekk hún frá
1987 til 2003.
Sviðsetning
Þjóðleikhússins
þótti draga dám af upprunalegu
sviðsetningunni og leiddi til
athugasemda í dagblöðum frá fulltrúa Autograph, en það fyrirtæki
sá um hljóðhönnun á Vesalingunum upprunalega. Gangur verksins
hér var óvenju góður miðað við
söngleiki en verkið er stórt og
dýrt í flutningi.
PBB

Tár, bros og hnúajárn
Jökull Valsson vakti talsverða
athygli fyrir sína fyrstu skáldsögu, hrollvekjuna Börnin í Húmdölum, sem kom út fyrir tveimur
árum. Í Skuldadögum rær Jökull
af miðum Stephens King og niður
í reykvíska undirheima.
Hér segir frá dópsalanum (og
fíklinum) Matta, sem vaknar upp
við vondan draum á föstudagsmorgni. Búinn að týna 50 grömmum af kókaíni sem honum var falið
að selja yfir helgina og veit sem er
að eigandinn verður allt annað en
hrifinn. Hann þarf sem sagt að
hafa upp á dópinu ellegar redda
andvirði þess með öðrum ráðum,
forðast handrukkara og ofan í
kaupið þarf hann svo að mæta í
lamb hjá mömmu.
Efniviðurinn býður upp á mikla
keyrslu og Jökull lætur það ekki
fram hjá sér fara; á fyrstu síðum
er söguhetjan komin á sprett sem
– með hjálp hvíta púðursins –
stendur fram á sunnudag og verður blóðugri eftir því sem á líður.
Matti er óheillakráka, lausnirnar á raunum hans virðast ítrekað
vera handan við hornið en í hvert
skipti sem hann reynir að bæta
stöðu sína sekkur hann dýpra í
fenið. Auk hans koma við sögu
vinur hans Steini, steratröllið
Reynir og kærastan hans Beta,
handrukkararnir Ottó og Benni,
ítalski pitsubakarinn Valentino,
Eiður, yfirmaður Matta, og verðbréfasalinn Sigurgeir, sem er í
raun hákarlinn á toppi dóppýramídans en er minntur harkalega á
hlutskipti þeirra sem verma botninn.
Lykilpersónurnar
eru
vel
heppnaðar og skýrar. Hvorki
afskrifaðar sem ræflar eða upphafnar sem hetjur, bara eins og
hvert annað fólk en tilheyrir samfélagskima þar sem önnur lögmál
gilda en í hversdagslífi flestra.
Jökull minnir þó á að þessi kimi er
órofinn heildinni og teygir sig ofar
upp samfélagsstigann en margir
vilja vera að láta.
Jökull hefur traust tök á textanum. Sagan er yfirleitt sögð frá
sjónarhorni Matta, sem er stútfullur af meiningum um hvað er
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HÎFUNDUR FER LANGLEIÈINA MEÈ AÈ FESTA
SIG Å SESSI

að íslensku samfélagi, en frásögnin flakkar stöku sinnum yfir í
þriðju persónu. Stíllinn er talmálslegur, með tilheyrandi slangri, og
skerpir á keyrslunni þótt hann sé
líklegri til að höfða til yngri lesenda en eldri.
Sú mynd sem dregin er upp af
Reykjavík er ekki kræsileg en
raunsæ. Undir lokin reynir Jökull
vissulega á þanþol lesandans í
ofbeldislýsingum en heldur sig þó
innan marka þess sem má kalla
trúverðugt. Honum skrikar þó
stundum fótur, til dæmis á Matti
til að reifa sjónarmið sín um samfélagsmein á borð við gatnaskipulag á ótrúlegum stundum. Slíkum
agnúum er þó auðvelt að líta fram
hjá.
Skuldadagar er samtímasaga í
húð og hár, skrifuð í stormi sinna
tíða og mun því kannski eldast
hratt, en svínvirkar í núinu.
"ERGSTEINN 3IGURÈSSON

3TRENGJALEIKHÞSI Ó SAMVINNU VI ÓSLENSKU ØPERUNA
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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
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Úr aldingarði Ólafs Jóhanns
Gulldrengur var heitið sem Eva
María Jónsdóttir valdi Ólafi
Jóhanni Ólafssyni í kynningu
sinni fyrir drottningarviðtal ríkissjónvarpsins á sunnudaginn.
Ýmsir áttu nú von á að Eva klifi
tinda og talaði til dæmis við Hannes Pétursson um nýja ljóðabók
hans en hún var við sitt heygarðshorn: tengsl ritstjórnar og auglýsinga verða stundum undarlega
skýr hjá ríkisstarfsmönnunum.
Ólafur Jóhann er semsagt að
gefa út nýja bók á Íslandi. Raunar
kemur hún út í Bandaríkjunum
um svipað leyti, eins og greint
var frá í Fréttablaðinu fyrir
nokkrum dögum. Nýja verkið er
smásagnasafn, þematengt, tólf
sögur sem allar bera heiti mánaðanna og hefst safnið í byrjun árs.
Ólafur tileinkar safnið fyrsta forleggjara sínum, Ólafi Ragnarssyni, enda á hann þar skuld að
gjalda: Ólafur smíðaði metsöluhöfundinn Ólaf Jóhann úr engu
með yfirlýsingaglaðri herferð í
hvert sinn sem skáldið sendi frá
sér nýjan texta. Þarmeð var Ólafur settur á bás, eða hent upp á
stall væri nákvæmara. Á kápu
Aldingarðsins segir útgefandinn:
„Sjaldan hefur Ólafi Jóhanni tekist eins vel upp og í þessari bók“
sem er eins og hvert annað
skrum.
Safnið byggist að vanda á fáguðum og á stundum fornfálegum
stíl hans, en er fjarri því að honum
hafi sjaldan tekist betur. Hinar
stóru skáldsögur hans eru miklu
metnaðarmeiri verk og verða að
skoðast í þeim skala, víðar og
flóknar sögur sem heimta miklu
meira þan í frásögn, fléttu og stíl.
Svo því sé haldið til haga.
Ólafur er raunar merkilegt
fyrirbæri að mörgu leyti: fyrsti
höfundurinn sem á heimili í
tveimur löndum og stefnir á tvítyngdan feril síðan þá leið Gunnar og Jóhann Sigurjónsson. Hann
er metnaðargjarn vel og ekki
dregur fjárhagsleg velgengni
hans og frami úr áhuga, þótt peningapokinn þyngi honum göngu á
skáldabrautinni – að sumra áliti
að minnsta kosti.
Heyrt hef ég mæta menn halda
því fram að hann skrifi bestsellera upp á amerískan máta. Smásögur hans í þessu safni eru allar
í klassískum stíl smásögumeist-
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ara á borð við Maupassant og
Tjekov. Lýsing á tilteknum
aðstæðum, fyrr og síðar, í lífi persóna, þar sem sögumaður stekkur
inn og lýsir hugarþeli og framgöngu, boðar jafnvel háskann
sem yfir vofir. Ólafur leggur að
vanda mikið úr þeim hluta borgaraskaparins sem hann hefur haft
fyrir augunum: íslenskir menn á
austurströndinni, betur sett
efri millistéttarfólk í snertingu við talsverðan auð.
Það virðist flestallt lifa
án þess að hafa fjárhagslegar áhyggjur,
fer satt í sína sumarbústaði, hér heima
eða á Long Island.
Þar er drykkjuskapur
undantekning, enginn
blæs úr nös, eða
sýgur í hana,
hvað þá að menn
fái almennileg
kjaftshögg. Þetta
er átakalítill heimur.

Samt tekst Ólafi víða að láta allt
hrynja kringum sitt fólk og víða á
býsna áhrifamikinn hátt.
Svo verður að færa það til
bókar að hér er settur saman
sveigur af sögum og verður að
skoða þær líka frá því sjónarhorni. Hver mánuður vísar ekki
aðeins til söguaðstæðna, heldur
hefur hann líka með átökin að
gera. Þetta er víða fallega leyst
hjá skáldinu. Þar vantaði að mínu
mati mest í haustrigningar og
vetrarstorma. Safnið líður nokkuð fyrir það þegar á líður.
Ólafur er enginn nýliði lengur
á íslenskum skáldabekk og hann á
ekki að líða fyrir auglýsingaskrum útgefenda sinna: hann er
gjörhugull höfundur með óvenjulegar stílgáfur, einn á báti í
íslenskum
skáldahóp:
Hann
skynjar frásögn sína alla jafna í
skýrum boga og sækir viðfangsefni víðar og utar en flestir hér
gera. Texti hans er þægilegur
aflestrar og í þessu safni megnar
hann margoft að koma lesanda
sínum í opna skjöldu með snjöllum lausnum sem lesandi sér eftir
á að hyggja að eru óumflýjanleg
örlög eða sjálfskaparvíti.

Gaza-ströndin
ar sem venjulegir PalFélagið Ísland-Palestína
estínumenn mega þola
stendur fyrir sýningu
í skugga átaka og herá kvikmyndinni Gaza
náms. Myndin er tekin
Strip á Kaffi Kúltúra í
yfir þriggja mánaða
Alþjóðahúsinu, Hverfistímabil sumarið 2001 og
götu 18, í kvöld. Hljómvarð tökuliðið tvisvar
sveitin Retro Stefson
fyrir skotárásum herleikur nokkur lög áður en
námsliðsins meðan á
sýningin hefst og Sveinn
tökum stóð. Síðan hún
Rúnar Hauksson læknvar gerð hefur herinn
ir heldur stutta tölu um
hörfað að landamærum
aðskilnaðarmúrinn sem
Gaza og yfirgefið ísrarisinn er á herteknu pal- 0!,%34¥.! ,¾TI EFTIR
elskar landránsbyggðestínsku landi og ástand- KOSNINGAR TIL PALEST
ir á svæðinu. Rúmlega
ið á Gaza. Gaza Strip er ÅNSKA ÖINGSINS
milljón Palestínumönn74 mínútna heimildarum á svæðinu er hins vegar enn
mynd frá árinu 2002 sem vakið
haldið í heljargreipum með innihefur verðskuldaða athygli. Myndlokunum og árásum. Dagskráin
in er á arabísku, en með enskhefst kl. 20.00 með nokkrum lögum
um texta. Í henni gefur leikstjórRetro Stefson, sem leika órafmagninn James Longley áhorfandanum
að. Kvikmyndasýningin hefst kl.
innsýn inn í daglegt líf íbúa Gaza20.30. Aðgangur er ókeypis.
strandarinnar og þær hörmung-

0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

«,!&52 *«(!..
«,!&33/.

PANTAÐU Í SÍMA

554 6999
WWW.JUMBO.IS

'),,/ 0/.4%#/26/

Orrustan um Alsír sýnd
Við lát ítalska leikstjórans Gillo
Pontecorvo fyrir skemmstu hafa
menn víða um lönd dustað rykið af
meistaraverki hans frá 1966,
Orrustunni um Alsír, eða La Battaglia di Algeri. Í kvöld og á laugardag verður hún sýnd í Bæjarbíói í
Hafnarfirði á vegum Kvikmyndasafnsins. Þessi mynd var gerð með
heimild Alsírstjórnar og Pontecorvo sýnir alsírsku uppreisnina
meistaralega frá báðum hliðum.
Franska
útlendingahersveitin
hefur yfirgefið Víetnam eftir ósigur og þarf nauðsynlega að sýna
getu sína. Alsíringar berjast til
sjálfstæðis.
Andstæðingarnir
mætast og allt fer í bál og brand.
Frakkar nota pyntingar en Alsíringar beita sprengjutilræðum. Að
lokum vinna Frakkar orrustuna en
tapa stríðinu eins og svo algengt
er í nútíma styrjöldum og einmitt
er nú að endurtaka sig í Írak, Palestínu og Líbanon. Myndin spegl-

ar heimskulegar tilraunir stjórnvalda til þess að leysa ágreining
með ofbeldi, hámarks mannfalli
og endalausum þjáningum á báða
bóga, auk þess að draga óhjákvæmileg endalokin, ítrekað, á
langinn. Við sjáum stríð í sinni
verstu mynd, sem skaðar og flekkar hvern sem í það blandast. Eins
og margar aðrar klassískar myndir er hún um atburð á ákveðnum
tíma en jafnframt tímalaus. Í
henni felst lærdómur sem er
hvorki fyrir uppreisnarmenn eða
nýlenduherra, heldur fyrir mannkynið. Leikurinn er svo eðlilegur
og sannfærandi að margir áhorfendur og jafnvel gagnrýnendur
héldu að þetta væri heimildarmynd en ekki leikin bíómynd.
Pontecorvo samdi sjálfur tónlistina við myndina í samvinnu við
Ennio Morricone. Myndin er á
ensku, frönsku og arabísku en
sýnd með dönskum texta.

SAMLOKUBAKKI | TORTILLABAKKI | BLANDAÐUR BAKKI
ÞÚ GETUR PANTAÐ GIRNILEGA VEISLUBAKKA FRÁ OKKUR MEÐ LITLUM FYRIRVARA
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Allt búið hjá Jude og Siennu
Svo virðist sem allt sé búið milli
Siennu Miller og Judes Law, eða
hvað? Fjölmiðlar hafa ekki getað
treyst einni einustu frétt af parinu sem hefur verið sundur og
saman síðastliðið ár og fáum
kæmi það á óvart ef skötuhjúin
birtust á næstu dögum með þá
yfirlýsingu að allt væri í himnalagi.
Slúðurblaðið People hefur eftir
nánum vinum hjónaleysannna að
þau hafi fengið nóg af hvort öðru
en ákvörðunin hafi verið tekin í
sameiningu. „Þau hafa reynt að
láta þetta ganga en mistekist.
Bæði Jude og Siennu líður illa yfir
þessu en halda að þetta sé þeim
fyrir bestu,“ sagði vinurinn í samtali við blaðið. Talsmenn parsins

Spider Man
eignast barn
Köngulóarmaðurinn Tobey Maguire hefur eignast sitt fyrsta
barn með unnustu sinni, Jennifer Meyer. Eignuðust þau stúlku
á sjúkrahúsi í Los
Angeles.
Maguire, sem
-!'5)2% 4OBEY
er 31 árs, er
-AGUIRE HEFUR
EIGNAST SITT FYRSTA
þekktastur fyrir
BARN MEÈ UNNUSTU hlutverk sitt í
SINNI *ENNIFER
Spiderman-EYER
myndunum.
Hann hefur einnig leikið í myndum
á borð við The Cider House Rules
og The Wonder Boys.

vilja ekkert tjá sig um það en
vinahópurinn í kringum þau virðist sannfærður um að öllu sé lokið.
„Börnin skipta Jude mestu máli
og það fer illa í Siennu,“ er haft
eftir nánum vini leikkonunnar.
Sienna og Jude slitu sambúðinni eftir að bresku blöðin birtu
fréttir af ástarsambandi hans og
barnfóstru barna hans og Sadie
Frost. Þau náðu síðan aftur saman
en voru fljót að skilja eftir að
sömu blöð komust á snoðir um
einnar nætur gaman Miller og
Daniels Craig. Parið ákvað síðan
að reyna að blása nýju lífi í glæðurnar og vonuðust fjölskyldur
þeirra beggja að hið versta væri
yfirstaðið en sá draumur varð
ekki að veruleika... í bili.

®,,5 ,/+)¨ 3IENNA OG *UDE ERU HÁR MEÈ MËÈUR LEIKKONUNNAR *O -ILLER 0ARIÈ HEFUR
VERIÈ SUNDUR OG SAMAN EN NÒ VIRÈIST ÒTI ¾VINTÕRI

Frábær byrjun á nýjasta
tónleikastaðnum í borginni
Nýja viðbótin á verslunarmarkaðnum, Liborius við Mýrargötu,
hefur gefið sig út fyrir að vera
ekki bara fataverslun. Það var
aldeilis sýnt og sannað á laugardaginn en þá hélt Daníel Ágúst
Haraldsson tónleika inni í búðinni
með fullskipaða hljómsveit. Í
versluninni er svið og hefur eigandinn, Jón Sæmundur Auðarson,
sagt að svona uppákomur verði
reglulega í búðinni, en þá verður
fatnaðurinn tekinn í burtu, enda
allar innréttingar færanlegar.
Fjölmenni var á tónleikunum
og virtust allir skemmta sér hið
besta.
¹P
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Sakna ekki
Robbie
Strákarnir í hinni fornfrægu hljómsveit Take That segjast ekkert sakna
Robbie Williams. Þeir Gary Barlow,
Howard Donald, Mark Owen og
Jason Orange ákváðu að sameina
sveitina á ný eftir langa pásu en
Robbie Williams, sem hefur náð
mestri frægð af þeim öllum, ákvað
að vera ekki með.
Nú segja kapparnir að Robbie
hefði ekki passað í hópinn eins og
hann er núna. „Aðdáendur okkar
gætu verið á annarri skoðun en ég
er viss um að hann hefði ekki getað
verið í hljómsveit með okkur. Við
þekkjum hann ekki lengur,“ segir
Howard Donald.
4!+% 4(!4

.Ò ERU
LIÈSMENNIRNIR
BARA FJËRIR EN
SEGJAST EKKI
SAKNA 2OBBIE
7ILLIAMS SEM
EKKI VILDI GANGA
TIL LIÈS VIÈ
SVEITINA ¹ NÕ

Jack Palance
er látinn
+9,)% +YLIE -INOGUE OG "ONO SUNGU
DÒETT Å STRALÅU VIÈ FR¹B¾RAR UNDIRTEKTIR
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

Bandaríski leikarinn Jack Palance
er látinn, 87 ára að aldri. Ferill
Palance spannaði sex áratugi.
Hann vann Óskarinn árið 1992
fyrir gamanmyndina City Slickers. Vakti hann mikla athygli
þegar hann gerði armbeygjur með
annarri hendi er hann tók á móti
verðlaununum.
Palance var jafnframt tilnefndur til Óskarsins
fyrir myndirnar Sudden
Fear og vestrann Shane.
Palance lætur eftir sig
eiginkonu og tvær
dætur.

!'.$/&! -ÅNUSSTR¹KANIR +RUMMI OG ¶RÎSTUR STËÈU FREMST Å FLOKKI HLUSTUÈU OG
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Söng dúett
með Bono

Bono, söngvari U2, söng óvænt
dúett með Kylie Minogue á tónleikum hennar í Ástralíu. Sungu
þau lagið Kids sem Kylie söng
upphaflega með Robbie Williams.
„Það er svo mikill heiður fyrir
þig að koma fram með mér,“ sagði
Kylie í léttum dúr er hún kynnti
Bono til sögunnar. Þetta voru aðrir
tónleikar Kylie eftir að hún sneri
aftur úr veikindum sínum.

-!2'-%..) "ÒÈIN FYLLTIST AF FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI SEM HREIFST AF TËNLISTINNI EINS OG

MYNDIRNAR SÕNA

-)+)¨ 345¨ 'ÅTARLEIKARINN 4OGGI VAR VEL
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ARINN *ACK 0ALANCE
ER L¹TINN  ¹RA AÈ
ALDRI

Neitar að hreinsa mannorð Mills
Látum ekki fylgifiska skammdegisins leggja okkur í
rúmið. Styrkjum mótstöðuaflið, höldum heilbrigði
og hreysti með varnarefnum náttúrunnar.

Láttu sérhæft starfsfólk
okkar aðstoða þig
við val á vítamínum.

Nafn Heather Mills bar á
góma í viðtali sem hin
virta
sjónvarpskona
Daphne Barak tók við
vopnasalann Adnan Khashoggi. Því hefur lengi
verið haldið fram að fyrirsætan og fyrrum eiginkona Pauls McCartney
hafi gert sig út sem vændiskona á árum áður og
Khashoggi hafi verið einn
viðskiptavinanna. Talið er
að fortíð Mills gæti verið
%2&)¨)2 4¥-!2 (EATHER -ILLS
dregin fram þegar skiln- HEFUR ¹TT ERFITT UPPDR¹TTAR Å
aður hennar og Bítilsins BRESKUM FJÎLMIÈLUM OG F¾R
Pauls McCartney verður EKKI MIKLA SAMÒÈ HJ¹ LÎND
tekinn fyrir í breskum UM SÅNUM
réttarsölum snemma á
næsta ári en deilur þeirra
virðast nú vera í rénun eftir að hafa verið á forsíðum
götublaðanna í Bretlandi undanfarnar vikur.
Frá því er greint í netútgáfu Daily Mail að Khashoggi hafi viðurkennt að Mills hafi sótt teiti hjá sér
á Marbella árið 1988 en vildi hins vegar ekki stað-

festa það beint að hann
hefði greitt henni fyrir að
sofa hjá sér. „Hverjum er
ekki
sama?“
svaraði
Khashoggi þegar sjónvarpskonan Barak gekk á
hann með spurningar um
Mills.
Tvær
fyrrverandi
fylgdarkonur hafa báðar
lýst því yfir í fjölmiðlum
á undanförnum árum að
Mills hafi átt í nánum
samskiptum við ríka
+(!3(/'') 6OPNASALINN
karla gegn greiðslu en
J¹TAÈI ÖVÅ HVORKI NÁ NEITAÈI Å
SJËNVARPSVIÈTALI AÈ -ILLS HEFÈI fyrirsætan hefur ávallt
VERIÈ FYLGDARKONA &2¡44!",!¨)¨ neitað öllum ásökunum.
Khashoggi sagði að þetta
'%449 )-!'%3
væru deilur milli kvenna
en neitaði hins vegar að
hreinsa mannorð Mills. Hann vildi þó að Bretar
sýndu Heather meiri samúð á þessum erfiðu
tímum. „Mills fann mann sem hún elskaði en hún
hefði mátt leggja harðar að sér í hjónabandinu,“
sagði Khashoggi.
FGG
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Engin trúarbrögð
alla samúð skortir.“
Tónlistarmaðurinn
Elton John segir að
Elton segist í viðbanna eigi trúarbrögð
talinu vera andvígur
því þau skorti samúð
Íraksstríðinu og segir
og ýti undir fordóma
að stuðningur Tonys
gagnvart
samkynBlair
forsætisráðhneigðum. Elton heldherra við Bandaríkur þessi fram í viðtali
in í Íraksmálinu hafi
við tímaritið Music
komið honum í koll.
Monthly.
Hann ætlar einnig að
„Mér finnst trúarhalda áfram baráttu
brögð alltaf hafa alið á %,4/. */(. 4ËNLISTARMAÈ
sinni gegn alnæmi,
hatri gagnvart sam- URINN %LTON *OHN VILL BANNA
rétt eins og málefnkynhneigðu fólki. Frá TRÒARBRÎGÈ ÖVÅ ÖAU ALI ¹
um samkynhneigðra.
mínum bæjardyrum FORDËMUM GAGNVART SAMKYN „Ég get ekki setið
séð ætti að banna þau í HNEIGÈUM
hjá aðgerðarlaus, ég
einu og öllu,“ sagði
get það ekki lengur.
hann. „Skipulögð trúarbrögð virðÉg er næstum orðinn sextugur.
ast ekki virka. Þau breyta fólki í
Ég get ekki setið hjá og ég vil ekki
hatursfulla einstaklinga þar sem
gera það.“

Milljarðar boðnir í
kynlífsmyndband
Kevin Federline, fyrrverandi
eiginmaður
Britney
Spears,
býður nú hæstbjóðanda til sölu
kynlífsmyndband með sér og
Britney til að hefna sín á henni
eftir að hún sótti um skilnað.
Hafa honum þegar verið boðnir
tæpir 3,4 milljarðar króna fyrir
myndbandið af kvikmyndafyrirtæki nokkru. Vill það dreifa því á
netinu til að allur umheimurinn
geti séð hvað fór fram í svefnherberginu hjá þeim.
Myndbandið var tekið upp
skömmu eftir að Kevin og Britney
byrjuðu saman og sýnir þau í alls
kyns ástarleikjum. „Þetta myndband er rosalegt og Kevin veit af
því,“ sagði kunningi parsins fyrrverandi. Britney óttast mjög að
myndbandið muni eyðileggja
ímynd hennar og svo gæti farið að
hún samþykki kröfu K-Fed um að

 -%¨!. !,,4 ,¡+ ¥ ,9.$) "RITNEY OG

+EVIN VORU GIFT Å TVÎ ¹R EN ERU NÒ SVARNIR
ËVINIR

hann fái rúma tvo milljarða króna
vegna skilnaðarins.
Komið hefur í ljós að Britney
sótti um skilnaðinn eftir að hún
kom að honum í rúminu með annarri konu. Áður hafði hann verið
sakaður um að hafa sofið hjá
vændiskonum.

.'¨)2 !¨34!.$%.$
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EIGANDI BÒÈARINNAR (ILDUR
(AFSTEIN FRAMKV¾MDASTJËRI OG
(ELGA 6ALFELLS EIGANDI VORU AÈ
VONUM GLAÈAR Å OPNUNINNI

Opnun lífsstílsbúðar
fagnað með stæl

34 3!-!. &RIÈFINNUR 3IGURÈSSON OG

-ARGRÁT 'UÈVARÈARDËTTIR LÁTU SJ¹ SIG
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Verslunin 3 hæðir á Laugavegi
hefur verið opin í smá tíma en á
föstudaginn blésu aðstandendur
búðarinnar til veislu í tilefni opnunarinnar. Fjölmenni var mætt til
berja þessa svokölluðu lífsstílsbúð augum en þar kennir margra
grasa og vöruúrvalið er afar fjölbreytt.
3 hæðir er skemmtileg að því
leyti að í henni er hægt að fá
hátísku fatahönnun, smávöru og
svo á efstu hæð er veitingastaður
þar sem hægt er að taka pásu í
verslunarleiðangrinum.

ENDA MIKIÈ AÈ SJ¹ Å BÒÈINNI

á NASA 9. desember

Berfætti fiðlusnillingurinn sem stal senunni
um stund á tónleikum Jethro Tull-foringjans
Ian Anderson, kemur hingað í annað sinn á
árinu og spilar ásamt hljómsveit á NASA
9. desember kl. 20.00.
BROT ÚR DAGSKRÁ:

TRYG
GÐU
ÞÉR
MIÐA
Í TÍMA

MEDITATION FROM THAIS
MY FUNNY VALENTINE
KASHMIR
NOCTURNE-BOHEMIAN RHAPSODY
WITH OR WITHOUT YOU
ROXANNE
SEND IN THE CLOWNS
SOMEONE TO WATCH OVER ME

Miðasala er hafin í Skífunni,
BT úti á landi og á midi.is

',®¨ ¥ "2!'¨) "IRNA (AFSTEIN ¶ORFINN
&*®,-%..) -ARGT VAR UM MANNINN

Lucia
MICARELLI

UR «MARSSON OG STRËS 'UNNARSDËTTIR
SKEMMTU SÁR VEL INNAN UM FALLEGA
HÎNNUNINA

performer.is

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

U OG
MEÐ ÍSLENSK

ENSKU TALI
EMPIRE

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

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 4 og 6
kl. 4, 6, 8 og 10
kl. 4, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20
kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 8

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

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

SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
BORAT
MÝRIN

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

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

Endurfæðing skóglápsrokksins
Frumburður norsku sveitarinnar
Serena-Maneesh hefur breiðst út
eins og eldur í sinu innan tónlistarheimsins síðan hún kom út í
fyrra hjá hinu smávaxna plötufyrirtæki Honeymilk. Platan hefur á
þessu ári fengið alþjóðlega dreifingu og er nú loks fáanleg hérlendis. Því er ekki úr vegi að birta
smá umfjöllun um plötuna.
Serena er hugarfóstur Emils
Nikolaisen sem áður hafði gert
garðinn frægan í Noregi með
sveitum á borð við Silver, Extol
og The Loch Ness Mouse. Fullskipað eru í bandinu hins vegar
sex manns og mynda þessir einstaklingar gífurlega sterka heild
(tónleikar sveitarinnar eru sem
dæmi magnþrungnir). Tilgangur
sveitarinnar virðist augljós; að
matreiða ómmikið, óreiðukennt
og hart shogazerokk, skóglápsrokk á íslensku. Þegar rennt er í
gegnum plötuna má heyra augljós áhrif frá sveitum á borð við
My Bloody Valentine, Slowdive,
Spacemen 3 og þýskum krautrokk-sveitum, til dæmis CAN og
Neu!, auk þess að minna ískyggilega mikið á hina íslensku Singa-

pore Sling sem getur ekki verið
annað en töff. Þó svo að þessir
áhrifavaldar séu greinilegir fara
Emil og félagar einfaldlega svo
vel með efnið að jafn gott skóglápsrokk hefur ekki heyrst í heilan áratug eða svo.
Upphafslagið, Drain Cosmetics, gefur strax til kynna það sem
koma skal, hádramatískt og svo
ómmikið að jafnvel í pínulitlum
herynartólum
virðist
lagið
umlykja mann allan. Það sama á
við um nær alla aðra tóna sem
fylgja á eftir. Spennan í kringum
óreiðuna á plötunni er mikil en
allt er samt sem áður á sínum
stað og íðilfagurt eins og kemur
bersýnilega í ljós í lögum á borð
við Chorale Lick og Selina’s Melodie Fountain.
Helsti galli plötunnar er
kannski sá að langir endurtekningarkaflar víðs vegar á plötunni
eiga það til að líkjast hver öðrum
kannski helst of mikið. Eru samt
langt frá því að vera pirrandi
enda platan öll heilsteypt og
krafturinn nánast ómannlegur.
Serena-Maneesh hefur vonandi
með þessari plötu sinni hafið nýja

Micarelli til Íslands
Fiðluleikarinn Lucia Micarelli, sem
stal senunni um stund á tónleikum
Ian Andersons úr Jethro Tull í Laugardalshöll 23. maí, heldur tónleika á
Nasa 9. desember.
Lucia mætir hingað með strengjasveit, hljómborðsleikara og trommara og flytur meðal annars djass,
klassíska tónlist, tangóa og ýmislegt
frá gullaldarárum rokksins. Ætlar
hún meðal annars að taka hið sígilda
lag Led Zeppelin, Kashmir. Gítarleikarinn Guðmundur Pétursson
mun aðstoða hana við flutninginn.
Einnig mun hún flytja lagið Bohemian Rhapsody eftir Queen.
Lucia Micarelli er 22 ára, ættuð
frá Hawaii. Hún var einungis sex
ára gömul þegar kom hún fyrst
fram sem einleikari á fiðlu með
sinfóníuhljómsveit í heimaborg
sinni, Honululu. Síðan þá hefur
hún meðal annars verið á tónleikaferðalögum
með
bandaríska
söngvaranum Josh Groban.
Á síðasta ári gaf hún út sína
fyrstu plötu, Music From a Farther
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.ORÈMENN SEM KUNNA AÈ SPILA
ROKKAÈ SHOEGAZE MEÈ MIKLU
DISTORTION BRJ¹LUÈUM TROMMULEIK
ÖUNGUM BASSA OG DAUFKENNDUM
HARMËNÅUM

shoegaze- bylgju enda þar á ferð
ein svalasta tónlistarstefna sögunnar.
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

Sextán sveitir keppa
Sextán hljómsveitir hafa skráð sig í
hina alþjóðlegu hljómsveitarkeppni
Global Battle of the Bands sem verður haldin dagana 15.-24. nóvember í
Hellinum, tónleikasal Tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar (TÞM).
Hljómsveitirnar hafa allar sínar
ólíku stefnur, allt frá melódísku
poppi upp í hart rokk og verður tónlistarflutningurinn því fjölbreyttur. Einnig er von á gestahljómsveitum til að halda uppi stemningunni á
meðan dómnefnd fer yfir úrslit
hvers kvölds.
Keppt verður fjögur kvöld, 15.,
16., 22. og 23. nóvember, og verður
valin ein hljómsveit á hverju kvöldi
til þess að keppa til úrslita hérlendis föstudaginn 24. nóvember. Sigurhljómsveit úrslitakvöldsins mun
síðan keppa fyrir hönd Íslands í
London Astoria í desember.

&)..%'!. (LJËMSVEITIN &INNEGAN VANN
'LOBAL "ATTLE OF THE "ANDS HÁR ¹ LANDI
Å FYRRA

Keppnin er árlegur viðburður
og hefur verið haldin síðustu tvö ár
með góðum árangri. Íslensku
hljómsveitirnar Lights on the
Highway og Finnegan, sem báru
sigur úr býtum hérlendis árin 2004
og 2005, hafa hlotið verðskuldaða
athygli í kjölfar þátttökunnar. Hér
er því um gott tækifæri að ræða
fyrir íslenskt tónlistarlíf á innlendum sem erlendum grundvelli.
Öll kvöldin hefjast kl. 20 og
kostar 600 krónur inn á hvert
kvöld, en kaupa má aðgangspassa á
öll fimm kvöldin fyrir 1.600 krónur. Tónleikarnir eru opnir öllum
aldurshópum.
Miðasalan fer fram á www.tonleikar.is. Miðar verða einnig seldir
við innganginn hvert kvöld fyrir
sig. Nánari upplýsingar um atburðinn má finna á tonleikar.is.

,5#)! -)#!2%,,) &IÈLULEIKARINN F¾RI ER ¹

LEIÈINNI HINGAÈ TIL LANDS Å ANNAÈ SINN

Room. Þar er að finna klassíska tónlist af ýmsu tagi frá ýmsum tímum.
Miðasala á tónleikana hefst
þriðjudaginn 14. nóvember kl. 10.00
á midi.is og í öllum verslunum Skífunnar og BT.

McQueen gerir
brúðarkjólinn
Ofurfyrirsætan Kate Moss hefur
ákveðið hvaða hönnuður fær hann
þann heiður að hanna brúðarkjól
hennar. Þetta er eftirsóknarvert meðal hönnuða
enda Moss mikið tískutákn. Það er góðvinur
hennar,
Alexander
McQueen, sem
fær að hanna
brúðarkjólinn og segist
hann
vera alsæll
með
að
Moss
treysti
honum
fyrir
að
!,%8!.$%2 -#15%%. %R gera kjólinn.
GËÈVINUR -OSS OG SEGIST
McQueen
¾TLA AÈ GERA ËHEFÈBUND
INN BRÒÈARKJËL Å ANDA
segir að

+!4% -/33 ¶AÈ ER MJÎG EFTIRSËKNARVERT

MEÈAL HÎNNUÈA AÈ F¹ AÈ GERA BRÒÈAR
KJËL HENNAR

kjóllinn verði óhefðbundinn. Fyrirsætan ætlar í hnapphelduna með
rokkaranum Pete Doherty og mun
brúðkaupið eiga sér stað á afmælisdegi Moss í janúar.

-OSS

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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www.haskolabio.is
styðst við raunverulega atburði
Frá framleiðanda „The Patriot” og „Independence Day”

EEEEE

EEEEE

V.J.V. TOPP5.IS

TEMPIRE

Sex vinir leggja í
afdrifaríka siglingu

EEE
V.J.V. TOPP5.IS

sem á eftir að draga dilk á eftir sér.

Varðveitt líf mitt
fyrir ógnum óvinarins
Eruð þið tilbúin fyrir eina fyndnustu mynd allra tíma ?

EEEE
EEEEE

Frá framleiðanda „The Patriot”
og „Independence Day”

T.V. KVIKMYNDIR.IS

V.J.V. TOPP5.IS

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Undirbúðu þig undir magnþrungna spennu.

Inniheldur magnaðar átakasenur í háloftunum
sem og frábærar tæknibrellur.

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 TÍM.

sem byggð er á raunverulegum atburðum.

Sýnd í SAMbíóunum Kringlunni og Keflavík

8

EEEE

tilnefningar til
Edduverðlauna

BÖRN

TEMPIRE

EEEE

KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

TEMPIRE

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

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

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal
BARNYARD M/- Ensku tal
JACKASS NUMBER TWO
ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal

Forsala
haﬁn

Frímann á
iTunes
Aðdáendum gamanþáttarins Sigtið,
sem var nýverið tilnefndur til
Eddu-verðlaunanna, gefst nú kostur á að nálgast þáttinn á iTunes.
Hægt er að sækja þáttinn á vefslóðinni www.podcast.is og horfa á
hann beint í tölvunni eða flytja
hann yfir á iPod og horfa á hann
hvar sem er. Sýningar á nýrri
þáttaröð Sigtisins hófust í október
og eru þeir þættir í boði á iTunes.
Auk þess er hægt að sækja stuttar
dagbókarfærslur með atriðum sem
hafa ekki sést í þáttunum.

Vill nýtt nef
Í viðtali við W Magazine segist
Cameron Diaz ætla sér í lýtaaðgerð. Hún kveðst þó ekki ætla sér
að leggjast undir
hnífinn af fegrunarástæðum, enda hefur
leikkonan oft prýtt
lista yfir fegurstu
konur heims. Diaz
lenti í því fyrir fjórum árum að brjóta á
sér nefið þegar hún
#!-%2/.
var á brimbretti, en
$)!: ,ENTI Å
BRIMBRETTA
sú íþrótt er í miklu
ËHAPPI OG
uppáhaldi hjá henni.
EYÈILAGÈI ¹ SÁR Það var í fjórða
NEFIÈ
skiptið sem nefið
fagra brotnaði, og fór það svo illa
að Diaz á nú í erfiðleikum með að
anda, og líkti hún nefi sínu við lestarslys í viðtalinu.

kl. 5:50 - 7 - 9 - 10:15
kl. 6 - 9
kl. 6 - 9

Leyfð
Leyfð
B.i. 12
Leyfð

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

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

B.i.12

B.i.12

Dagur fær í kringum eina milljón
íslenskra króna í verðlaunafé en
verðlaunaafhendingin
verður
haldin í tengslum við hina dönskíslensku bíódaga sem nú standa
yfir á Norðurbryggjunni í Kaupmannahöfn. Dagur Kári hefur
þegar fengið Carl Th. Dryer-verðlaunin sem þykja mikil viðurkenning fyrir svona ungan leikstjóra
og því ljóst að Danir hafa tekið
miklu ástfóstri við hann.
Ekki ómerkari leikstjórar en
Lars von Trier, Nicholas Winding
Refn og Lukas Moodysson hafa
hlotið Peter Refn verðlaunin sem
stofnuð voru til minningar um
kvikmyndahúsaeigandann Peter
Emil Refn en hann stofnsetti
Grand Cinema sem verið hefur
eitt helsta listræna kvikmyndahúsið í Danmörku undanfarin ár. Í
tilefni af verðlaununum verður
sérstök sérsýning á verkum Dags
Kára þann 23. nóvember þar sem
hann mun meðal annars sýna
stuttmyndina Old Spice og
Nóa albínóa og svara spurningum frá áhorfendum að
sýningu lokinni.
Ekki náðist í Dag Kára í
gær þar sem hann er staddur í Jórdaníu. Að sögn Þóris
Snæs Sigurjónssonar, kvikmyndaframleiðanda
hjá
ZikZak og eins nánasta samstarfsmanns Dags, er
þetta
mikill
heiður
fyrir leik-

B.i.12
B.i. 16

THE LAST KISS
THE QUEEN
BÖRN
THE GUARDIAN

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

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

B.i. 12
B.i. 16
Leyfð
Leyfð

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
BORAT
BÖRN
THE DEPARTED

kl. 8 - 10
kl. 8
kl. 10

Þriðjudagar eru bíódagar
2 fyrir 1 í Sambíóin
fyrir viðskiptavini sparisjóðsins
gildir ekki á íslenskar myndir né í VIP

Leikstjórinn Dagur Kári
Pétursson fær enn eina
rósina í hnappagatið en
tilkynnt hefur verið að leikstjórinn hljóti hin virtu Peter Emil Refn-verðlaun sem
afhent verða 22. nóvember
næstkomandi.

B.i. 12

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI
kl. 4 - 6
kl. 6
kl. 4 - 8
kl. 3:50

(EIÈRAÈUR AF $ÎNUM
3)'4)¨ (INN VONLAUSI &RÅMANN OG
FÁLAGAR HANS Å 3IGTINU HAFA NOTIÈ MIKILLA
VINS¾LDA UPP ¹ SÅÈKASTIÈ

MÝRIN
FLY BOYS
THE DEPARTED

Munið afsláttinn

&2¡44)2 !& &«,+)
*OE *AGGER FAÈIR -ICKS *AGGER ÒR 4HE
2OLLING 3TONES ER L¹TINN  ¹RA
AÈ ALDRI -ICK SEM VAR STADDUR Å
"ANDARÅKJUNUM ¹ ! "IGGER "ANG
TËNLEIKAFERÈINNI FLAUG TIL "RET
LANDS TIL AÈ HITTA PABBA SINN
EFTIR AÈ HANN HAFÈI FENGIÈ

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

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

kl. 8 - 10:30 B.i.12
kl. 6
Leyfð
kl. 6
Leyfð
kl. 8
B.i.12
kl 10
B.i.16

LUNGNABËLGU EN FLAUG SÅÈAN
TIL ,AS 6EGAS ÖAR SEM 3TONES
HÁLT TËNLEIKA *OE *AGGER BJË
SKAMMT FR¹ HEIMILI SONAR
SÅNS Å SUÈVESTURHLUTA ,ONDON
¶AR BJË HANN ¹SAMT KONU
SINNI %VU ÖAR TIL HÒN LÁST ¹RIÈ
 SKÎMMU ¹ÈUR EN ÖAU
¹TTU  ¹RA BRÒÈKAUPSAFM¾LI

%.. %). 2«3). $AGUR +¹RI HLÕTUR HIN
VIRTU 0ETER %MIL 2EFN VERÈLAUN  NËV
EMBER N¾STKOMANDI

stjórann. „Þetta sýnir bara hversu
góða hluti Dagur hefur verið að
gera og hversu virtur hann er hér
í Danmörku,“ sagði Þórir. „Voksne
mennesker náði kannski ekki mikilli aðsókn í kvikmyndahúsum en
danski kvikmyndaiðnaðurinn var
mjög hrifinn af henni og svo hef
ég heyrt á nemendum
danska kvikmyndaháskólans að þar sé hún
mikils metin.“

¶«2)2 3.2 3EGIR ÖETTA
VERA ENN EINA VIÈURKENN
INGUNA ¹ ÖVÅ SEM $AGUR
HEFUR VERIÈ AÈ GERA OG
SÕNI BEST HVERSU
VIRTUR HANN SÁ Å
$ANMÎRKU
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m`bXlg}mild\X aeljkl%
"JkX^i\`jclm\i
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 "IRGIR ,EIFUR ¹ PARI

Ætlum að valta yfir bikarmeistarana

"IRGR ,EIFUR (AFÖËRSSON ÒR '+' N¹ÈI SÁR EKKI ¹ STRIK ¹
ÖRIÈJA KEPPNISDEGI LOKAÒRTÎKUMËTSINS FYRIR EVRËPSKU
MËTARÎÈINA Å G¾R ÖEGAR HANN LAUK
KEPPNI ¹ ÖREMUR HÎGGUM YFIR PARI OG
ER ÖVÅ SAMANLAGT ¹ PARI VALLAR (ANN ER
SEM STENDUR Å KRINGUM  S¾TIÈ ¹
MËTINU OG ¹ GËÈA MÎGULEIKA ¹
ÖVÅ AÈ KOMAST Å GEGNUM FREKARI
NIÈURSKURÈ EN F¾KKAÈ VERÈUR Å HËPNUM
EFTIR FJËRÈA HRINGINN OG F¹ Ö¹  KYLFINGAR
AÈ HALDA ¹FRAM OG SPILA LOKAHRINGINA
TVO %FSTU ÖRJ¹TÅU MENN MËTSINS F¹ SVO
Ö¹TTTÎKURÁTT ¹ EVRËPSKU MËTARÎÈINNI
N¾STA ¹RIÈ

¥ KVÎLD HEFJAST  LIÈA ÒRSLIT Å 33 BIKARKEPPNI
KARLA Å HANDBOLTA MEÈ ÖREMUR LEIKJUM
%INN ÖEIRRA LEIKJA ER VIÈUREIGN BIKARMEISTARA
3TJÎRNUNNAR OG ¶RËTTAR ÒR 6OGUM 3ÅÈAR
NEFNDA LIÈIÈ VANN ,EIKNI Å  LIÈA ÒRSLITUM
  EN 3TJARNAN VANN (+ Å HÎRKULEIK
 
&YRIRFRAM M¾TTI EF TIL VILL BÒAST VIÈ ÖVÅ AÈ
UM HELDUR ËJAFNA VIÈUREIGN V¾RI AÈ R¾ÈA Å
KVÎLD ENDA ¶RËTTUR EKKI H¹TT SKRIFAÈ Å HAND
BOLTAHEIMINUM %N MEÈ LIÈINU LEIKA NOKKRIR
LANDSÖEKKTIR KAPPAR SEM ERU ÖË FR¾GIR FYRIR
EITTHVAÈ ANNAÈ EN HANDBOLTAIÈKUN %INN
ÖEIRRA ER %GILL %INARSSON BETUR ÖEKKTUR SEM
'ILZENEGGER (ANN VAR EINNIG MEÈ ¶RËTTI Å
FYRRA ÖEGAR LIÈIÈ TAPAÈI NAUMLEGA FYRIR " LIÈI
3TJÎRNUNNAR Å BIKARKEPPNINNI
b&YRIR MÁR ER ÖETTA ENGINN MUNUR
¶ETTA ER BARA 3TJARNAN m SEGIR HANN AF SINNI

SPORT FRETTABLADIDIS

ALKUNNU YFIRVEGUN b6IÈ ¾TLUM N¹TTÒR
LEGA AÈ VALTA YFIR ÖESSA MENN m 'ILZEN
EGGER SEGIR AÈ LIÈIÈ SÁ AÈ MESTU BYGGT ¹
HEIMAMÎNNUM EN SJËNVARPSMENNIRNIR
!UÈUNN "LÎNDAL OG 3VEPPI VERÈA ÖEIM
EINNIG INNAN HANDAR
b6IÈ VERÈUM EINNIG MEÈ Ö¹
"ENEDIKT -AGNÒSSON OG 3TEF¹N
3ÎLVA 0ÁTURSSON TVO STERKUSTU
MENN Å HEIMI ¹ BEKKNUM
3TJÎRNUMENN ERU ÖEKKTIR VITLEYS
INGAR OG EF LEIKURINN FER Å EINHVER
LEIÈINDI Ö¹ VERÈUR BOÈIÈ UPP ¹
JARÈARFÎR Å 'ARÈAB¾NUMm
(ANN SEGIST ÖË VERA RAUN
S¾R MAÈUR OG GETI EKKI BËKAÈ
FYRIRFRAM SIGUR GEGN BIKAR
MEISTURUNUM b6IÈ ¾TLUM ALLA
VEGA EKKI AÈ L¹TA Ö¹ KOMAST

UPP MEÈ LEIÈINDI ÖAÈ ER KL¹RTm
%INN BESTI LEIKMAÈUR 3TJÎRNUNNAR
OG SKËLABRËÈIR 'ILZENEGGER 0ATREKUR
*ËHANNESSON VERÈUR EKKI MEÈ SÅNUM
MÎNNUM Å KVÎLD b(ANN HREINLEGA
ÖORIR EKKI (ANN HEFUR LENT ¹ÈUR Å
.EGGERNUM 6IÈ KEPPTUM Å GLÅMU
HÁR UM ¹RIÈ ÖAR SEM HONUM VAR
SKEINT (ANN VEIT ALVEG HVERNIG
KALLINN ER Å N¹VÅGI OG SAGÈIST
¾TLA AÈ VERA Å FRÅI 6IÈ HÎFUM
GERT MIKIÈ GRÅN AÈ HONUM
VEGNA ÖESSA %N ÖR¹TT FYRIR
ÖAÈ VERÈUR ÖETTA EFLAUST
MERKILEGASTI HANDBOLTALEIKUR
Å SÎGU 6OGA OG 'ARÈAB¾JAR m
SAGÈI 'ILZENEGGER ,EIKURINN
HEFST KLUKKAN  Å KVÎLD OG
ER Å SGARÈI

(VAÈ F¹ KVENNALANDSLIÈIN MIKIÈ
AF TUGMILLJËNASTYRKJUM +3¥
Geir Þorsteinsson, framkvæmdastjóri KSÍ, neitar að gefa upp hversu mikið af styrktarfé KSÍ rennur til
handa kvennalandsliðinu sem KSÍ segir vera rekið á styrkjum. Styrkir og framlög til KSÍ árið 2005 voru vel
yfir 120 milljónum króna en sama ár kostaði rekstur A-landsliðs kvenna rúmar 10 milljónir króna.
eru tæplega 35 milljónir króna.
KSÍ fékk síðan rúmar 16 milljónir
króna frá Íþrótta- og ólympíusambandi Íslands, ÍSÍ, fyrir árið 2005.

Fréttablaðið fjallaði á
dögunum um greiðslur til handa
A-landsliðsmönnum Íslands í
karla- og kvennaflokki. Í úttekt
blaðsins kom í ljós gífurlegur
munur á greiðslum til karla- og
kvennaliðanna. Geir Þorsteinsson,
framkvæmdastjóri KSÍ, sagði við
Fréttablaðið á þeim tíma að
greiðslurnar væru trúnaðarmál.
Eftir birtingu fréttar Fréttablaðsins gaf KSÍ út yfirlýsingu þar sem
stendur orðrétt: „Þær litlu tekjur
sem þó hafa fengist hafa verið í
formi styrkja sem hvergi nærri
hafa staðið undir rekstrinum.
Kostnaður við rekstur A landsliðs
kvenna og þriggja yngri landsliða
kvenna er að mestu greiddur af
tekjum A landsliðs karla.“

&«4"/,4)
4!-!2! "/7)% 3KORAÈI NÅTJ¹N STIG FYRIR

'RINDAVÅK GEGN ¥3 Å G¾R

¥3 'RINDAVÅK

Aftur framlengt hjá ÍS
+®2&5"/,4) Það var boðið upp á
mikla skemmtun í íþróttahúsi
Kennaraháskólans þar sem
Stúdínur tóku á móti Grindavík.
Eftir venjulegan leiktíma stóðu
leikar jafnir, 60-60, og þurfti því
að framlengja leikinn. Þar voru
aðeins skoruð sex stig en Hildur
Sigurðardóttir skoraði sigurkörfuna fyrir Grindavík á lokamínútunni.
ÍS kom reyndar mjög á óvart
með því að taka forystuna eftir
fyrsta leikhluta, 23-9. Grindavíkurstúlkur réttu úr kútnum og
náðu forystunni fyrir hálfleik.
Þetta er annar leikurinn í röð
sem leikmenn ÍS lenda í framlengingu en liðið vann Breiðablik
á fimmtudaginn eftir tvær
framlengingar. Árangur liðsins er
því góður í ljósi þess að enginn
bandarískur leikmaður er í liðinu
og hópurinn telur einungis sjö
leikmenn.
Sömuleiðis er athyglisvert að
Þórunn Bjarnadóttir hefur að
meðaltali í vetur leikið rúmlega
40 mínútur í leik.
ES¹

%NGIN SVÎR OG ENGINN RÎKSTUÈNING
UR MEÈ YFIRLÕSINGUNNI
Heildarupphæð þessara styrkja
fyrir árið 2005 er vel yfir 120
milljónum króna og því er spurningin sú hversu mikið af styrktarfénu rennur til kvennalandsliðanna sem virðast vera nær
eingöngu rekin á styrkjum samkvæmt yfirlýsingu KSÍ. Fyrirspurninni, sem var send tvívegis á
Geir, var ekki svarað.
Rekstur A-landsliðs kvenna
árið 2005 kostaði rúmar 10 milljónir króna og heildarkostnaður
við öll kvennalandsliðin sama ár
var rúmlega 21 milljón króna.
Til samanburðar má geta þess
að rekstur við U-17 ára landslið
karla var ögn hærri en rekstur Alandsliðs kvenna. Kostnaður við
A-landslið karla var tæplega 63
milljónir króna.
Þess má síðan geta að skrifstofu- og nefndakostnaður Knattspyrnusambandsins árið 2005 var
yfir 38 milljónum króna.

(¹IR STYRKIR
Í kjölfar yfirlýsingarinnar sendi
Fréttablaðið formlega fyrirspurn
til Geirs þar sem meðal annars
var farið fram á að fá upplýsingar
um hversu háir styrkir frá FIFA
og UEFA til handa íslenska
kvennalandsliðinu væru enda
fylgir enginn rökstuðningur yfirlýsingu KSÍ. Í ársreikningi KSÍ
fyrir árið 2005 kemur fram að
UEFA-styrkurinn er tæpar 56
milljónir króna og FIFA-styrkurinn er tæpar 16 milljónir. Samtals
rúmlega 70 milljónir króna.
Í fyrirspurninni var einnig
spurt hverjir væru styrktaraðilar
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kvennalandsliðsins og hversu hátt
framlag þeirra styrktaraðila væri
á ársgrundvelli.

3AMSTARFSAÈILAR +3¥ EÈA KARLA
LANDSLIÈSINS
Samstarfsaðilar KSÍ eru fjölmargir og í fyrirspurninni var því
spurt hvort samstarfsaðilarnir,
sem eru titlaðir samstarfsaðilar

KSÍ á heimasíðu sambandsins,
væru eingöngu að styrkja karlalandsliðið eða hvort peningar frá
þessum opinberu samstarfsaðilum væru hugsaðir til handa öllum
landsliðum Íslands eða rekstri
KSÍ yfir höfuð.
Í liðnum „styrkir og framlög“ í
ársreikningi KSÍ fyrir árið 2005
kemur fram að „ýmsir styrkir“

&RAMKV¾MDASTJËRINN NEITAR AÈ TJ¹
SIG UM M¹LIÈ
Eins og áður segir sá framkvæmdastjóri Knattspyrnusambandsins, Geir Þorsteinsson, sér
ekki fært að svara fyrirspurn
Fréttablaðsins í gegnum tölvupóst.
Geir svaraði síma í gær en
spurður neitaði hann að svara
spurningum blaðamanns í málinu
þar sem hann sagðist ósáttur við
vinnubrögð undirritaðs. Hann
sagði yfirlýsinguna segja allt sem
segja þurfi í málinu. Jafnvel þótt
yfirlýsingin sé ekki rökstudd á
nokkurn hátt.

¥¶2«44!,*«3
(%.29 ")2')2 '5..!233/.
HENRY FRETTABLADIDIS

STÁLPLUS: S: 544 8800: WWW.STALPLUS.IS

*OSE 2EINA MARKVÎRÈUR ,IVERPOOL

Ódýr gæðavara fyrir fiskiðnað framleidd I verksmiðju okkar í Lettlandi. m.a.
handflökunarlínur, allar tegundir færibanda, karahvolfur, pönnurekkar og
sprautusöltunarvél, afkastamikil vél sem hefur komið vel út í fiskvinnslu hér
á landi. Hönnum vinnslulínur og tæki í samráði við kaupendur:

Stefnum á fjórða sætið
&«4"/,4) Jose Reina segir að leik-

menn Liverpool séu búnir að
afskrifa möguleika sína á því að
vinna enska meistaratitilinn, en
hafi þess í stað sett stefnuna á að
tryggja sér sæti í Meistaradeildinni á næsta keppnistímabili.
„Við stefnum á að ná fjórða
sætinu núna og verðum að berjast
fyrir því. Það er líklega að verða
óraunhæft að ætla okkur að vinna
deildina vegna þess forskots sem

Manchester United og Chelsea eru
búin að ná. Við ætlum okkur hins
vegar að tryggja okkur Meistaradeildarsætið og ég er ekki frá því
að við séum betra lið í Meistaradeildinni en í ensku úrvalsdeildinni.“
Liverpool tapaði fyrir Arsenal
um helgina, 3-0, og situr sem
stendur í níunda sæti ensku
úrvalsdeildarinnar.
SB
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6IKTOR "JARKI !RNARSSON F¾R STRAX NÕJAN ÖJ¹LFARA HJ¹ ,ILLESTRÎM

Læt þetta ekki hafa áhrif á mig

¶*,&!2!2.)2 3TEVE -C#LAREN OG 4ERRY
6ENABLES ÖURFA NAUÈSYNLEGA AÈ VINNA
(OLLENDINGA ¹ MORGUN ./2$)# 0(/4/3'%449

%NSKA LANDSLIÈIÈ

Átta leikmenn
fjarverandi
&«4"/,4) Gary Neville hefur bæst

í hóp þeirra leikmanna sem hafa
dregið sig út úr enska landsliðinu
fyrir leik liðsins gegn Hollandi á
morgun. Neville á við meiðsli í
kálfa að stríða.
Alls hafa átta leikmenn dregið
sig úr hópi Steve McClaren
landsliðsþjálfara sem valdi 28
leikmenn í hópinn á föstudaginn
síðastliðinn. Jermaine Jenas er
einnig meiddur á kálfa, Ledley
King og Aaron Lennon eiga við
hnémeiðsli að stríða, Scott Parker
og Stewart Downing eru slæmir í
nára og Darren Bent er tognaður
á hásin. Chris Kirkland markvörður fékk leyfi þar sem kona
hans á von á barni.
McClaren kallaði á Kieran
Richardson í stað Jenas en sá
fyrrnefndi var í landsliðshópi
Englands skipuðum leikmönnum
21 árs og yngri.
ES¹

&«4"/,4) Viktor Bjarki Arnarsson,
leikmaður ársins í úrvalsdeild
karla, er strax búinn að fá nýjan
þjálfara hjá norska liðinu Lilleström sem hann gekkst til liðs við
á vikunum. Uwe Rösler, þýskur
þjálfari og fyrrum leikmaður liðsins, var látinn taka poka sinn þar
sem árangur liðsins í sumar þótti
ekki standa undir væntingum.
Lilleström lenti í fjórða sæti
deildarinnar eftir að hafa verið í
baráttunni um fyrsta sætið lengi
vel. Fregnirnar komu leikmönnum liðsins á óvart en Frode Kippe
fyrirliði var staddur í Serbíu með
norska landsliðinu þegar hann
fékk fréttirnar.
„Ég hefði viljað að það hefði
verið haft samráð við mig,“ sagði
Kippe en leikmenn munu vera
ánægðir með störf Rösler.
Þetta er einnig sérkennileg
staða fyrir Viktor Bjarka þar sem
Rösler stóð fyrir því að félagið
keypti hann frá Víkingum.
„Þetta er frekar svekkjandi en
ég ætla ekki að láta þetta hafa
áhrif á mig,“ sagði Viktor við
Fréttablaðið í gær en hann heldur
til Noregs á morgun þar sem hann
mun hefja æfingar af fullum
krafti. Lilleström á leik í Royal
League-deildinni á laugardag og
vonast Viktor Bjarki til að taka
þátt í honum.

!-9 2!9.%2 (ÁR LENGST TIL H¾GRI Å ÖESSU
DËMARATRÅËI SKIPUÈUM KONUM SEM
D¾MDI LEIK Å UTANDEILDINNI ¹RIÈ 
./2$)# 0(/4/3'%449

-IKE .EWELL Å VANDR¾ÈUM

Stjórn Luton
vill funda
&«4"/,4) Mike Newell, stjóri

6)+4/2 "*!2+) '¾TI SPILAÈ SINN FYRSTA LEIK FYRIR ,ILLESTRÎM ¹ LAUGARDAGINN Å 2OYAL

,EAGUE

Hann segir það þó vera bót í
máli að Jan Åge Fjörtoft, starfsmaður félagsins, tekur nú tímabundið við stjórn liðsins.
„Jan Åge kom hingað í sumar
og sá mig spila. Hann þekkir mig
því vel sem er gott þar sem ég hef
vitanlega lítið spilað síðan í september og er ekki í bestu leikæfingunni.“
Viktor segir Rösler hafa verið

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

vinsælan meðal leikmanna liðsins.
„En hann er ungur og umdeildur
og það hefur ef til vill haft sitt að
segja.“
En hverju sem líður hlakkar
hann til að takast á við verkefnin
fram undan. „Það er frábært að
byrja í Royal League þar sem við
mætum bestu liðum Norðurlandanna. Það gerist ekki betra.“
ES¹

Luton, er í miklum vandræðum
eftir að hafa látið ýmisleg
vafasöm orð falla eftir tap Luton
gegn QPR í ensku 1. deildinni um
helgina. Amy Rayner var annar
aðstoðardómara í leiknum og var
Newell ekki sáttur við það.
„Það er nógu slæmt að vera
með vanhæfa dómara og línuverði. Ef það á að láta konur
dæma verða mikil og stór
vandræði. Þetta er atvinnuknattspyrna á háu stigi, ekki spark á
leikvelli. Hvað eru konur að gera?
Þetta er bara til sýnis fyrir þessa
pólitísku rétthugsuðu hálfvita,“
sagði Newell eftir leikinn.
Sjálfur hefur hann beðist
afsökunar á ummælunum en
stjórn félagsins vill engu að síður
hitta hann vegna málsins.
ES¹

3TEVEN 0RESSLEY HJ¹ (EARTS

Missir fyrirliðabandið
&«4"/,4) Steven Pressley hefur
samkvæmt fréttastofu BBC í
Skotlandi verið látinn hætta sem
fyrirliði skoska úrvalsdeildarliðsins Hearts. Hann spilaði ekki með
liðinu gegn Falkirk í gær.
Í síðasta mánuði sagði
Pressley við fjölmiðla að leikmenn væru órólegir eftir að
þjálfari þeirra, Valdas Ivanauskas, tók sér veikindaleyfi.
ES¹

Talið er að 5% Íslendinga á miðjum
aldri séu með sykursýki og gera má
ráð fyrir svipuðum fjölda sem ekki
hefur greinst enn

Þekkirþú einkennin?
Í dag,14. nóvember, er Alþjóðadagur fólks með sykursýki.
Af því tilefni munu hjúkrunarfræðingar mæla blóðsykur
á eftirtöldum stöðum:
$%, 0)%2/ (ÁR Å BAR¹TTU VIÈ LEIKMANN
.APOLI Å LEIK MEÈ *UVENTUS FYRR Å M¹NUÈ
INUM
./2$)# 0(/4/3!&0

!LESSANDRO $EL 0IERO

Meiddur næstu
þrjár vikurnar
&«4"/,4) Alessandro Del Piero,

leikmaður Juventus í ítölsku Bdeildinni, verður frá næstu þrjár
vikurnar eftir að hafa meiðst í
leik Juventus gegn Pescara á
laugardag. „Ég er í raun ánægður
því maður býst alltaf við hinu
versta,“ sagði Del Piero.
Juventus er í þriðja sæti Bdeildarinnar.
ES¹

BYKO, Breiddinni
kl. 10-12
Húsasmiðjan, Skútuvogi kl. 13-15
www.bris.is
www.sykursjukir.is
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$YRNAR STANDA ENN OPNAR
Ólafur Þórðarson, þjálfari Fram, segir að dyrnar standi enn opnar fyrir framherjann Helga Sigurðsson þótt hann sé ekki enn farinn að láta sjá sig á æfingum félagsins og gefi engar skýringar á fjarverunni.

)!. $/7)% 'EKK SKELFILEGA AÈ FETA Å
FËTSPOR !LANS #URBISHLEY HJ¹ #HARLTON
./2$)# 0(/4/3'%449

&YRSTI STJËRINN FOKINN

Ian Dowie rekinn frá Charlton
&«4"/,4) Ian Dowie, fyrrum stjóri
Crystal Palace, var í gær sagt upp
störfum sem knattspyrnustjóri
enska úrvalsdeildarliðsins
Charlton sem Hermann Hreiðarsson leikur með. Liðinu hefur
gengið skelfilega það sem af er
leiktíðinni, hefur unnið tvo af tólf
leikjum og er í botnsæti deildarinnar. Nú síðast tapaði liðið um
helgina fyrir Wigan, 3-2.
Charlton hefur unnið Bolton og
Manchester City á leiktíðinni og
gert jafntefli við Watford og
Newcastle. Dowie tók við starfinu
af Alan Curbishley sem hafði
stýrt liðinu með góðum árangri í
tæp fimmtán ár. Að Dowie
undanskildum hafa aðeins fjórir
menn stýrt liðinu síðan 1982.
Dowie er fyrsti knattspyrnustjórinn í ensku úrvalsdeildinni
sem fær að taka poka sinn á
þessu tímabili.
ES¹

&«4"/,4) Mál Helga Sigurðssonar
er enn í algjörum hnút og sér ekki
fyrir endann á því. Helgi fór fram
á að verða leystur undan samningi
en Fram neitaði þeirri bón Helga.
Neituninni hefur Helgi svarað
með því að mæta ekki á æfingar
hjá félaginu. Hann hefur enn
engar skýringar gefið á fjarveru
sinni.
„Ég talaði við Helga þegar ég
skrifaði undir en þá var málið
komið upp. Ég hef ekkert heyrt
frá honum síðan. Ég veit ekki
hvernig málið fer. Ég væri til í að
halda honum en það er spurning
hvort einhverjum sé greiði gerður
með því úr þessu,“ sagði Ólafur
Þórðarson, þjálfari Fram, en heyra
mátti að hann var ekkert sérstaklega ánægður með framgöngu
framherjans í málinu.
„Leikmenn verða að gera sér
grein fyrir því að þegar þeir skrifa
undir samninga þá virkar það bara
ekkert á eina vegu. Leikmönnum
finnst oft helvíti hart þegar félögin ætla að standa á sínu og telja
svo eðlilegt að þeir fái að fara að
vild.“
Það eru um tvær vikur síðan
Fram-strákarnir byrjuðu að æfa
undir stjórn Ólafs og þjálfarinn
segir að Helgi sé enn velkominn á
æfingar þótt hann sé búinn að
skrópa hingað til.
„Dyrnar standa enn opnar frá
mínum bæjardyrum séð,“ sagði
Ólafur en mun hann sætta sig við
það að Helgi verði seldur til annars félags hér á landi? „Það er
ákvörðun stjórnarinnar og hefur
ekkert með mig að gera. Auðvitað
er ekkert gott að missa fyrirliðann

-!'.53 (%$-!. 6ERÈUR ÖRIÈJI MARK
VÎRÈUR #HELSEA ÖESSA LEIKTÅÈINA

-AGNUS (EDMAN

Semur við Chelsea út leiktíðina
&«4"/,4) Fyrrverandi markvörður

«,!&52 ¶«2¨!23/. 3EGIR AÈ (ELGI 3IGURÈSSON SÁ VELKOMINN ¹ ¾FINGAR HJ¹ SÁR
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

en það getur verið betra að vera
án hans en að hafa hann fúlan inni
á vellinum. Leikmaður sem óskar
eftir því að vera ekki í félaginu
skilar sjálfsagt engu fyrir það.
Maður veit samt aldrei hvað ger-

ist og það er annarra en mín að
leysa þetta mál. Ég einbeiti mér að
þjálfuninni með þann mannskap
sem mætir á æfingar,“ sagði Ólafur Þórðarson, þjálfari Fram.
HENRY FRETTABLADIDIS

sænska landsliðsins, Magnus
Hedman, mun semja við Chelsea
um að leika með liðinu út þessa
leiktíð. Hann mun því fylla skarð
þriðja markvarðar liðsins þar
sem Carlo Cudicini og Hilario
hafa færst ofar í goggunarröðinni
vegna meiðsla Petr Cech.
„Við höfum náð samkomulagi,“
sagði Hedman við heimasíðu
sænsku sjónvarpsstöðvarinnar
TV4 í gær. í fréttinni er sagt að
Hedman muni fara til Lundúna í
vikunni til að skrifa undir
samninginn.
Cech verður frá alla leiktíðina
þar sem hann höfuðkúpubrotnaði
í leik gegn Reading í síðasta
mánuði. Hafa tvær stálplötur
verið ígræddar í höfuð hans og er
búist við að hann geti hafið
æfingar í janúar.
Hedman er fyrrverandi
markvörður hjá Celtic og
Coventry en lagði hanskana á
hilluna vorið 2005.
ES¹

7AYNE 2OONEY ENN ¹ NÕ BÒINN AÈ KOMA SÁR Å VANDR¾ÈI

Sætir rannsókn vegna slagsmála
&«4"/,4) Wayne Rooney, leikmaður

6E

4I
JËLAPLVALIÈ Å
AKKA
NN

7!9.% 2//.%9 (EFUR ÅTREKAÈ REYNT AÈ HEMJA SKAP SITT INNAN SEM UTAN VALLAR ÖË
MEÈ MISGËÈUM ¹RANGRI
./2$)# 0(/4/3'%449

ekki þurft að leita til læknis eftir
atvikið. Hann hafi þó tilkynnt það
til lögreglu.
Er þetta ekki í fyrsta skiptið
sem lögreglan þarf að hafa afskipti
af Rooney vegna slagsmála en í

mars síðastliðnum rannsakaði lögreglan meinta árás Rooney á
námsmann á skemmtistað í borginni. Sá ákvað að kæra ekki og var
því málið látið niður falla.
ES¹
ENNEMM / SÍA / NM21202
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Manchester United og enska landsliðsins, hefur komist í kast við lögin
vegna slagsmála sem áttu sér stað
að næturlagi fyrir utan skemmtistað að nafni Panacea í Manchester. Lögreglan tilkynnti í gær að
hún hygðist yfirheyra Rooney
vegna málsins. Atvikið átti sér stað
15. október síðastliðinn.
Dagblaðið The People greindi
frá því á sunnudag að Rooney hefði
verið að fagna því að velski hnefaleikakappinn Joe Calzaghe hefði
haldið
WBO-heimsmeistaratign
sinni í ofurmillivigt eftir sigur í
bardaga sem haldinn var í borginni
fyrr um kvöldið. Mun Rooney hafa
lent saman við ljósmyndara á leið
sinni frá skemmtistaðnum.
Lögreglan sagði að Rooney
hefði ekki verið handtekinn vegna
málsins og að ljósmyndarinn hefði

%NGINN ÙLTER
&2¥ HEIMSENDING

3J¹LFST¾TT LOFTHREINSI
OG RAKAT¾KI
(REINSAR LOFTIÈ Å GEGNUM VATN OG GEFUR FR¹ SÁR
RAKA -ARGAR TEG ILMEFNA %INNIG LYKTAREYÈIR
SEM FJARL¾GIR TD TËBAKSLYKT OG MATARLYKT

(REIN ÖJËNUSTA EHF

$ALBRAUT   2VK
  +VÎLD OG HELGAR S  



¶2)¨*5$!'52  NËVEMBER 

¥VAR )NGIMARSSON OG "RYNJAR "JÎRN 'UNNARSSON ¹FRAM Å 2EADING

Ívar og Brynjar framlengdu
samninga sína við Reading
&«4"/,4) Enska úrvalsdeildarliðið

Reading tilkynnti í gær að það
hefði framlengt samninga sína við
íslensku landsliðsmennina Ívar
Ingimarsson og Brynjar Björn
Gunnarsson. Er það mikil viðurkenning fyrir íslenska tvíeykið en
þeir spiluðu stórt hlutverk í sigri
liðsins í ensku 1. deildinni í fyrra
og hafa átt góðan þátt í velgengni
liðsins í ensku úrvalsdeildinni í ár.
Sér í lagi Ívar sem hefur verið
fastamaður í byrjunarliði Reading.
Brynjar Björn samdi til ársins
2008 en Ívar til 2009. Steve Coppell, stjóri liðsins, hefur áður lýst
yfir mikilli ánægju með störf
þeirra og Nick Hammond, yfirmaður knattspyrnumála félagsins,
gerði það sama í gær.

'%'. !23%.!, ¥VAR )NGIMARSSON Å
BAR¹TTU VIÈ 4ÁKKANN 4OMAS 2OSICKY HJ¹
!RSENAL
./2$)# 0(/4/3'%449

„Ívar og Brynjar eru báðir
algerir fagmenn fram í fingurgóma og góð dæmi um það sem
Reading stendur fyrir sem knatt-

spyrnufélag,“ sagði Hammond.
„Áhrif þeirra á lið Reading hafa
verið mikil á þeirra tíma hjá félaginu og erum við hæstánægð með
að þeir hafi skrifað undir nýja
samninga.“
Sjálfur tók Ívar undir þetta og
lýsti yfir ánægju sinni með samninginn. „Hér vil ég vera og taka
þátt í því sem Reading er að gera.
Samningurinn er vottur um að
félagið hefur trú á mér og að ég
geti staðið mig vel í úrvalsdeildinni. Ég er því afar þakklátur,“
sagði Ívar.
Brynjar Björn var vitanlega
ánægður með sitt og sagðist
hlakka til að takast á við þau verkefni sem eru fram undan hjá
Reading næsta eina og hálfa árið.
ES¹

6EIGAR 0¹LL OG +RISTJ¹N
®RN HEIÈRAÈIR Å .OREGI
Norsku leikmannasamtökin völdu lið ársins í norsku knattspyrnunni í árlegu
hófi í Ósló í fyrrakvöld. Valið nær til allra leikmanna í Noregi sem og norskra
leikmanna erlendis og áttu Íslendingar tvo fulltrúa í liðinu.
&«4"/,4) Norsku leikmannasam-

tökin heiðruðu í fyrrakvöld þá
knattspyrnumenn sem hafa staðið
upp úr á liðnu tímabili. Var lið ársins valið en eins og tíðkast hefur
nær það val bæði yfir leikmenn
sem léku í norsku úrvalsdeildinni
sem og norska leikmenn sem leika
erlendis.
Landsliðsmennirnir
Kristján Örn Sigurðsson, leikmaður Brann, og Veigar Páll Gunnarsson, leikmaður Stabæk, voru báðir
valdir í liðið og er það sérstaklega
góður árangur.
Kristján þótti taka stórum
framfaraskrefum í sumar en hann
var færður úr bakvarðastöðunni í
miðvörðinn í sumar þar sem hann
blómstraði. Átti hann ríkan þátt í
sterkum varnarleik liðsins, sérstaklega fyrri hluta móts þegar
liðið fékk vart mark á sig. Hann
lék við hlið Ólafs Arnar Bjarnasonar í vörninni en síðla sumars
gekk annar íslenskur varnarmaður, Ármann Smári Björnsson, til
liðs við félagið.
„Þetta er auðvitað mjög
ánægjulegur heiður,“ sagði Kristján Örn við Fréttablaðið í gær.
„Þetta tímabil var ágætt hjá mér
en það má auðvitað alltaf gera
betur. Ég stefni að því að standa
mig enn betur næsta tímabil,“
sagði Kristján sem á eitt ár eftir
af samningi sínum við Brann.
Hann hefur verið orðaður við lið í
Englandi en sjálfur hefur hann
ekkert heyrt af áhuga annarra
liða. Honum hefur þó ekki enn
verið boðinn nýr samningur hjá
Brann.
„Framkvæmdastjóri félagsins
sem sér um þessi mál var að segja
upp. Þannig að ef eitthvað á að

Konfektnámskeið
í Húsasmiðjunni
Konur athugið!
Sýnikennsla í konfektgerð verður haldin í Húsasmiðjunni
undir styrkri leiðsögn Halldórs Kr. Sigurðssonar bakara og
konditormeistara.
Námskeiðin byrja klukkan 20 og standa til 22.
6%)'!2 0,, '5..!233/. &AGNAR HÁR EINU ¹TJ¹N MARKA SINNA Å SUMAR MEÈ LIÈSFÁ

LÎGUM SÅNUM Å 3TAB¾K

verða úr því gerist það ekki
strax.“
Veigar Páll Gunnarsson var
næstmarkahæsti
leikmaður
norsku úrvalsdeildarinnar í sumar
en hann skoraði átján mörk, einu
færra en félagi hans, Daniel
Nannskog. Sá síðarnefndi var valinn leikmaður ársins af stuðningsmannasamtökunum í Noregi og
hlaut af því tilefni „gulltrefilinn“
svokallaða. Nannskog var hins
vegar ekki valinn í lið ársins, heldur Veigar Páll og Steffen Iversen,
leikmaður Rosenborg. Hann skoraði sautján mörk í sumar en þeir
þrír voru í sérflokki í markaskorun í sumar.
Stabæk lenti í fimmta sæti
norsku úrvalsdeildarinnar og
missti þar með af sæti í Royal
League sem fjögur efstu liðin fá
þátttökurétt í. Brann lenti í öðru

&2¡44!",!¨)¨3#!.0)8

sæti deildarinnar og er því með í
keppninni. Kristján Örn á þó við
meiðsli að stríða og gæti misst af
næsta leik liðsins í deildinni.
„Ég meiddist á ökkla í sumar og
sömu meiðslin tóku sig upp á
æfingu um daginn. Ég hef spilað á
tæpri löppinni í allt sumar og ætla
því að taka mér góðan tíma til að
jafna mig í þetta sinn,“ sagði
Kristján Örn.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

,)¨ 23).3 ¥ ./2%')
-ARKVÎRÈUR 4HOMAS -YHRE #HARLTON 
6ARNARMENN *OHN !RNE 2IISE ,IVERPOOL 0ER
.ILSSON /DD 'RENLAND +RISTJ¹N ®RN 3IGURÈSSON
"RANN 2OAR 3TRAND 2OSENBORG 
-IÈVALLARLEIKMENN 2OBERT +OREN ,ILLESTRÎM
-ARTIN !NDRESEN "RANN
&REDRIK 3TRÎMSTAD
3TART -ORTEN 'AMST 0EDERSEN "LACKBURN 
3ËKNARMENN 3TEFFEN )VERSEN 2OSENBORG 6EIGAR
0¹LL 'UNNARSSON 3TAB¾K 

,IONEL -ESSI OG *AVIER 3AVIOLA LEIKMENN "ARCELONA MEIDDIR

Henke Larsson aftur til Börsunga?
&«4"/,4) Svo gæti farið að Barce-

lona myndi leitast eftir því að fá
Henrik Larsson aftur í sínar raðir
um stundarsakir þar sem meiðsli
hrjá sóknarmenn liðsins um þessar mundir. Samuel Eto‘o verður
frá fram yfir áramót og verður
Lionel Messi einnig frá í svipaðan
tíma. Þá meiddist Javier Saviola í
leik Barcelona gegn Real Zaragoza
um helgina eftir að hafa komið inn
á sem varamaður fyrir Eið Smára
Guðjohnsen og skorað þriðja mark
liðsins í 3-1 sigri Börsunga.
Spænskir fjölmiðlar sögðu í
gær að forráðamenn Barcelona
væru nú að skoða þann mögu-

-%)$$52 *AVIER 3AVIOLA MEIÈIST Å LEIKN
UM GEGN 2EAL :ARAGOZA EFTIR T¾KLINGU
FR¹ &ERNANDEZ 3ERGIO ./2$)# 0(/4/3'%449

leika að fá Larsson aftur til
félagsins þar til nýtt keppnistímabil hefst í Svíþjóð þar sem

hann leikur með Helsingborg.
„Saviola reif vöðva í vinstra
læri og er búist við að hann verði
frá í fjórar til sex vikur,“ sagði í
frétt á heimasíðu Barcelona í
gær. Messi verður frá í þrjá mánuði þar sem hann þarf að gangast
undir aðgerð á fæti.
Frank Rijkaard, stjóri Barcelona, teflir iðulega fram þriggja
manna sóknarlínu og getur nú
valið á milli fjögurra manna. Þeir
eru Ronaldinho, Ludovic Giuly,
Eiður Smári Guðjohnsen og Santi
Ezquerro en sá síðastnefndi hefur
lítið sem ekkert leikið með liðinu.
ES¹

Námskeiðisgjald er 1.500 kr. fyrir sýnikennsluna í konfektgerð.
Léttar veitingar eru í boði fyrir alla þátttakendur.
Panta þarf á námskeiðið í síma 525-3000 eða með því að
senda tölvupóst á konfekt@husa.is
Grafarholt
Keflavík
Borgarnes
Selfoss
Akranes
Skútuvogur
Akureyri
Egilsstaðir

15. nóvember
16. nóvember
21. nóvember
27. nóvember
28. nóvember
30. nóvember
6. desember
7. desember
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Skemmtanagildi illgirninnar
-ÁR HEFUR ALLTAF FUNDIST Ö¾TTIR TENGDIR MATREIÈSLU
FREKAR LEIÈINLEGIR OG EKKI BEINT GËÈ AFÖREYING
FYRIR MINN SMEKK &YRIR NOKKRUM VIKUM DATT ÁG
HINS VEGAR ALVEG ËVART INN Å RAUNVERULEIKAÖ¹TTINN
b(ELLS +ITCHENm MEÈ KOKKNUM 'ORDON 2AMSEY
Å FARARBRODDI -ATUR ER Å AUKAHLUTVERKI Å ÖESSUM
KOKKAÖ¾TTI OG ER ÖAÈ HINN ILLGJARNI 2AMSEY SEM
HELDUR UPPI ÎLLU STUÈI Å Ö¾TTINUM
¶AR KOMA SAMAN FIMMT¹N KOKKAR VÅÈS VEGAR
AÈ Å "ANDARÅKJUNUM OG KEPPA UM AÈ VINNA SINN
EIGIN VEITINGASTAÈ Å ,AS 6EGAS %INS OG Å FLESTUM
ÎÈRUM RAUNVERULEIKAÖ¹TTUM ER EINN REKINN HEIM
Å HVERJUM Ö¾TTI OG KEPPAST KOKKARNIR UM AÈ
N¹ HYLLI 2AMSEYS ÖVÅ ÖAÈ ER HANN SEM ¹KVEÈUR
HVER FER HEIM Å HVERT SKIPTIÈ %KKI ER ÖAÈ ÖË SVO
AUÈVELT ÖVÅ 2AMSEY ER MISLYNDUR MAÈUR MJÎG OG
HIKAR EKKI VIÈ AÈ ÎSKRA HREYTA OG BÎLVA KOKKUN
UM EF HONUM LÅKAR EKKI EITTHVAÈ ¶AÈ ER ÖAÈ SEM
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 ,ÅSA LITLA ¹ FÅNA HËTELINU  4HE
#OMMITMENTS E
 -ARINE ,IFE
 /NE &INE $AY
 ,ÅSA LITLA ¹ FÅNA HËTELINU
 4HE #OMMITMENTS E
 -ARINE ,IFE
 /NE &INE $AY
 (OUSE OF 3AND AND &OG
 4HE ,AST 2IDE
 4EXAS 2ANGERS
 (OUSE OF 3AND AND &OG
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 ¥SLAND Å BÅTIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 -ARTHA
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS
 6ALENTÅNA
 3ILFUR %GILS
 -EISTARINN  E
 3HIN #HAN
 -R "EAN
 (E -AN
 .ORNAFÁLAGIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .EIGHBOURS
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 3IMPSONS 
 !MAZING 2ACE +APPHLAUPIÈ MIKLA
ER NÒ HAFIÈ Å NÅUNDA SKIPTIÈ -ARKMIÈIÈ ER
SEM FYRR AÈ ÖEYSAST YFIR HEIMINN ÖVERAN
OG ENDILANGAN MEÈ ÖAÈ EITT AÈ MARKMIÈI
AÈ VERÈA FYRSTUR Å MARK OG F¹ AÈ LAUNUM
EINA MILLJËN DALA !È ÖESSU SINNI HEFST
KAPPHLAUPIÈ Å $ENVER ÖAR ELLEFU LIÈ HEFJA
LEIK 4VEIR ERU Å HVERJU LIÈI HJËN PÎR SYST
KINI M¾ÈGUR OG BESTU VINIR ¥ FYRSTA Ö¾TTI
LIGGUR LEIÈIN BEINT ÒT FYRIR LANDSTEINANA
SUÈUR ¹ BËGINN TIL 3AO 0AULO Å "RASILÅU EN
UPP FR¹ ÖVÅ HEFST HEIMSHORNAFLAKKIÈ FYRIR
ALVÎRU MEÈ RISASTÎKKI TIL 2ÒSSLANDS ÖAÈAN
TIL ¶ÕSKALANDS ¥TALÅU 'RIKKLANDS /MAN
STRALÅU 4AÅLANDS *APAN OG SVO AÈ ENDINGU
AFTUR ¹ BYRJUNARREIT Å $ENVER
 .#)3 
 0RISON "REAK &LËTTINN "ÎNNUÈ
BÎRNUM
 3HIELD  3ÁRSVEITIN
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 .UMBERS  4ÎLUR
 $EADWOOD  #ATBIRD 3EAT
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 2OBOCOP  6ÁLLÎGGAN 3TRANGLEGA
BÎNNUÈ BÎRNUM
 4HE !NNIVERSARY 0ARTY
"RÒÈKAUPSAFM¾LIÈ "ÎNNUÈ BÎRNUM
 .#)3  'L¾PADEILD SJË
HERSINS ¶RIÈJA Ö¹TTARÎÈ ÖESSARA VINS¾LU
SPENNUÖ¹TTA UM STÎRF SÁRSTAKRAR GL¾PA
DEILDAR HJ¹ BANDARÅSKA SJËHERNUM (ËPUR
KRAKKA FINNUR LÅK SJËLIÈA FROSIÈ Å L¾K
'L¾PADEILD SJËHERSINS TEKUR RANNSËKN
M¹LSINS AÈ SÁR OG FINNUR Ö¹ FLEIRI LÅK Å L¾KN
UM  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG &RÁTTIR OG
¥SLAND Å DAG ENDURSÕNT FR¹ ÖVÅ FYRR Å KVÎLD
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

  TIL SJÎ E
 2ACHAEL 2AY E 'L¾NÕIR SPJALL
Ö¾TTIR SEM HAFA VAKIÈ MIKLA ATHYGLI Å
"ANDARÅKJUNUM 2ACHAEL 2AY HEFUR VERIÈ
KÎLLUÈ HIN NÕJA /PRAH ENDA ER /PRAH
7INFREY HENNAR ST¾RSTI AÈD¹ANDI OG EINN
AF FRAMLEIÈENDUM Ö¹TTANNA
 )NNLIT  ÒTLIT E
 /NE 4REE (ILL E "ANDARÅSK UNGL
INGASERÅA
 "EVERLY (ILLS  "ANDARÅSK
UNGLINGASERÅA
 2ACHAEL 2AY 'L¾NÕIR SPJALL
Ö¾TTIR SEM HAFA VAKIÈ MIKLA ATHYGLI Å
"ANDARÅKJUNUM 2ACHAEL 2AY HEFUR VERIÈ
KÎLLUÈ HIN NÕJA /PRAH ENDA ER /PRAH
7INFREY HENNAR MESTI AÈD¹ANDI OG EINN AF
FRAMLEIÈENDUM Ö¹TTANNA
  TIL SJÎ 'UÈRÒN 'UNNARSDËTTIR OG
&ELIX "ERGSSON ERU Å BEINNI ÒTSENDINGU ALLA
VIRKA DAGA OG TAKA ¹ MËTI GËÈUM GESTUM Å
MYNDVERI 3KJ¹S%INS
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
"ANDARÅSK GAMANÖ¹TTARÎÈ
 /UT OF 0RACTICE E "R¹ÈFYNDIN
GAMANSERÅA
 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY
 )NNLIT  ÒTLIT (ÎNNUNAR OG LÅFS
STÅLSÖ¹TTUR ÖAR SEM ¶ËRUNN .ADIA OG !RNAR
'AUTI KOMA VÅÈA VIÈ OG SKOÈA HÒS HÅBÕLI
OG FLOTTA HÎNNUN
 #LOSE TO (OME ,ÎGFR¾ÈIDRAMA AF
BESTU GERÈ !NNABETH #HASE ER UNGUR SAK
SËKNARI OG NÕBÎKUÈ MËÈIR SEM VILL ËLM F¹
ÎLL ERFIÈUSTU GL¾PAM¹LIN OG HLÅFIR SÁR HVERGI
EKKI ALLTAF VIÈ GËÈAR UNDIRTEKTIR YFIRMANNA
SINNA ¶¾TTIRNIR SEM KOMA ÒR SMIÈJU *ERRYS
"RUCKHEIMER HAFA FENGIÈ ALVEG ËTRÒLEGA
GËÈAR MËTTÎKUR ¹HORFENDA OG ER ÖEIM LÅKT
VIÈ HINA VINS¾LU #3)
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
"ANDARÅSK GAMANÖ¹TTARÎÈ
 *AY ,ENO 3PJALLÖ¹TTUR ¹ LÁTTUM
NËTUM
 3URVIVOR #OOK )SLANDS E
"ANDARÅSK RAUNVERULEIKASERÅA
 3URFACE E
 "EVERLY (ILLS  E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

T

T

-AGGIE AND THE &EROCIOUS "EAST
 3AFNAMÕSNAR 
 +APPFLUGIÈ Å HIMINGEIMNUM

 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 %DDUVERÈLAUNIN  +YNNTAR
VERÈA TILNEFNINGAR TIL %DDUVERÈLAUNANNA
 SEM AFHENT VERÈA Å BEINNI ÒTSEND
INGU FR¹ (ËTEL .ORDICA ¹ SUNNUDAGSKVÎLD
 6ERONICA -ARS  6ERONICA
-ARS )) "ANDARÅSK SPENNUÖ¹TTARÎÈ UM
UNGA KONU SEM TEKUR TIL VIÈ AÈ FLETTA OFAN
AF GL¾PAMÎNNUM EFTIR AÈ BESTA VINKONA
HENNAR ER MYRT OG PABBI HENNAR MISSIR
VINNUNA
 3VONA VAR ÖAÈ  4HAT
lS 3HOW "ANDARÅSK GAMANÖ¹TTARÎÈ UM
UNGT FËLK ¹ ¹TTUNDA ¹RATUGNUM -EÈ AÈAL
HLUTVERK FARA !SHTON +UTCHER -ILA +UNIS
4OPHER 'RACE OG $ANNY -ASTERSON
 .¾RMYND ¶¹TTARÎÈ UM NORR¾NA
KVIKMYNDALEIKSTJËRA ¥ ÖESSUM Ö¾TTI ER FJALL
AÈ UM .ORÈMANNINN -ARGRETH /LIN
 4ÅUFRÁTTIR
 ,ÎGM¹L -URPHYS 
 ®RNINN  °RNEN $ANSKUR
SPENNUMYNDAFLOKKUR UM H¹LFÅS
LENSKAN RANNSËKNARLÎGREGLUMANN
Å +AUPMANNAHÎFN (ALLGRÅM ®RN
(ALLGRÅMSSON OG BAR¹TTU HANS VIÈ SKIPU
LAGÈA GL¾PASTARFSEMI -EÈAL LEIKENDA ERU
*ENS !LBINUS 'HITA .ÐRBY -ARINA "OURAS
3TEEN 3TIG ,OMMER *ANUS "AKRAWI 3USAN
! /LSEN $AVID /WE !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU
EKKI VIÈ H¾FI BARNA .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹
VEFSLËÈINNI HTTPWWWDRDKOERNEN E

3+*2%)..

T

 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 -AGGA OG FURÈUDÕRIÈ 

 %VERYBODY LOVES
2AYMOND 3+*2 %)..

+/++52).. ),,'*!2.) 'ORDON 2AM
SEY HELDUR HINUM ANNARS LEIÈINLEGA
KOKKAÖ¾TTI UPPI MEÈ PERSËNUTÎFRUM
OG SKEMMTILEGRI ILLGIRNI

F¾R MANN TIL AÈ HORFA ¹ Ö¹TTINN ÖVÅ MAÈUR VEIT
ALDREI HVAÈ 2AMSEY G¾TI TEKIÈ UPP ¹ N¾ST
-INNIST¾TT ER ATRIÈI ÖEGAR HANN HREYTTI FRAMAN
Å KONU SEM VAR GESTUR ¹ VEITINGASTAÈ Ö¹TTARINS
OG VAR Å OF FLEGNUM BOL AÈ HANS SMEKK (ANN
SAGÈI HENNI VINSAMLEGAST AÈ KOMA BRJËSTUNUM AF
VEITINGASTAÈNUM OG BR¹ST HÒN HIN VERSTA VIÈ MEÈ
GLASA OG DISKAKASTI
*¹ ÖAÈ ER ALLTAF LÅF OG FJÎR Å ELDHÒSI DJÎFULSINS
OG MAÈUR VEIT ALDREI HVERJU MAÈUR ¹ VON -ATUR
INN OG KOKKARNIR SJ¹LFIR ERU SKO EKKI AÈDR¹TTARAFL
¹HORFANDANS HELDUR ILLGIRNI 2AMSEYS SEM ER
SVO SANNARLEGA AÈ GEFA HONUM NOKKRAR KRËNUR Å
VASANN
(IN TÕPÅSKA UPPSKRIFT RAUNVERULEIKAÖ¹TTANNA ER
ORÈIN ÖREYTT EN ÖAÈ ER ALLTAF GAMAN AÈ GL¾ÈA Ö¾R
LÅFI MEÈ SKEMMTILEGUM TÕPUM ¹ BORÈ VIÈ KOKKINN
FR¹ HELVÅTI

 )NSIDER E
 &RÁTTIR .&3
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 4HE (ILLS ,AUREN ÒR ,AGUNA "EACH
Ö¹TTUNUM ER FLUTT TIL ,! OG ER ¹ LEIÈINNI Å
SKËLA-EÈ SKËLANUM HEFUR HÒN R¹ÈIÈ SIG
Å VINNU HJ¹ HINU VINS¾LA TÅMARITI 4EEN 6OGUE
 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE 
.IÈURSKURÈURINN HELDUR ¹FRAM OG NÒ KEMUR
Å LJËS HVAÈA TVEIR KEPPENDUR VERÈA SENDIR
HEIM Å KVÎLD
 2ESCUE -E
   "ÎNNUÈ BÎRNUM
 )NSIDER
 -Y .AME IS %ARL E %ARL ER SM¹
GL¾PAMAÈUR SEM DETTUR ËV¾NT Å LUKKUPOTT
INN OG VINNUR FYRSTA VINNINGINN Å LOTTËINU
.OKKRUM SEKÒNDUM EFTIR AÈ HAFA UNNIÈ
VINNINGINN VERÈUR HANN FYRIR BÅL OG TÕNIR
MIÈANUM ¶AR SEM HANN LIGGUR ¹ SPÅTALA
OG JAFNAR SIG SANNF¾RIST HANN UM AÈ HANN
HAFI TÕNT MIÈANUM VEGNA ALLS ÖESS SL¾MA
SEM HANN HEFUR GERT AF SÁR UM ¾VINA
 4HE 7AR AT (OME E &R¹B¾RIR
GAMANÖ¾TTIR UM FORELDRANA $AVE OG 6ICKY
SEM ¹ HVERJUM DEGI TAKAST ¹ VIÈ ÖAÈ
VANDASAMA HLUTVERK AÈ ALA UPP UNGLINGANA
SÅNA SEM ERU ALLT ANNAÈ EN AUÈVELDIR Å
UMGENGNI
 3EINFELD E *ERRY 'EORGE %LAINE OG
+RAMER HALDA UPPTEKNUM H¾TTI
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E ¥ GEGNUM
¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALLAÈ
UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å SKEMMT
ANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ
FR¾GAR STJÎRNUR .ÕJAR FRÁTTIR AF FR¾GA FËLKINU
KVIKMYNDUM SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU OG
ALLS KYNS UPP¹KOMUR SEM GERAST Å BRANS
ANUM %F ÖÒ VILT VITA HVAÈ ER AÈ GERAST Å
(OLLYWOOD Ö¹ VILTU EKKI MISSA AF ÖESSUM
Ö¹TTUM ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

T

+EVIN F¾DDIST  OKTËBER 
OG ER ÖVÅ NÕORÈINN SEXTÅU ¹RA
GAMALL ËTRÒLEGT EN SATT
+EVIN HLAUT «SKARSVERÈ
LAUN SEM BESTI LEIKARI Å
AUKAHLUTVERKI Å MYNDINNI
b! &ISH #ALLED 7ANDAm ¹RIÈ
 OG ER GIFTUR LEIKKON
UNNI 0HOEBE #ATES SEM
LÁK Å 'REMLINS MYNDUNUM (ANN
LEIKUR Å MYNDINNI b"RÒÈKAUPSAF
M¾LIÈm SEM SÕND ER ¹ 3TÎÈ  Å
KVÎLD

3+*2 30/24
 !È LEIKSLOKUM E
 3HEFFIELD 5TD "OLTON FR¹ 
NËV

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 
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$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 !# -ILAN 2OMA FR¹  NËV
 ¶RUMUSKOT E &ARIÈ ER YFIR LEIKI
LIÈINNAR HELGAR OG ÎLL MÎRKIN SÕND 6IÈTÎL
VIÈ KNATTSPYRNUSTJËRA OG LEIKMENN
 !È LEIKSLOKUM E
 #HELSEA 7ATFORD FR¹  NËV
 -IDDLESBROUGH 7EST (AM FR¹
 NËV
 $AGSKR¹RLOK



¶2)¨*5$!'52  NËVEMBER 

T

6)¨ -,5- -%¨
6%2/.)#! -!23 ¥
3*«.6!20).5 +, 

¥ +6®,$
3µ. +, 
&«4"/,4!¶2!54)2 -/52).(/3
-/52).(/3 5,4)-!4%
.ÕR FËTBOLTARAUNVERULEIKAÖ¹TTUR ÖAR SEM BÒIN VAR TIL KEPPNI ¹ MILLI FJËRT¹N
LIÈA SEM FRAM FËR Å FËTBOLTAAKADEMÅU $AVIDS "ECKHAM Å APRÅL  ,IÈIN
KEPPTU Å ÕMSUM ÖRAUTUM ÖAR SEM REYNDI ¹ LIÈSHEILDINA LÅKAMANN OG
HUGANN EN FRÅÈUR FLOKKUR HEIMSKUNNRA
FËTBOLTAMANNA LEIÈIR LIÈIN FJËRT¹N OG TAKA
Ö¹TT Å ÖESSARI LÁTTU OG SKEMMTILEGU KEPPNI
 MEÈAL FYRIRLIÈA LIÈANNA M¹ NEFNA $AVID
"ECKHAM &RANK ,AMPARD 3TEVEN 'ERRARD
,EDLEY +ING 'ARY .EVILLE *ERMAINE $EFOE
$IBRIL #ISSE +EIRAN 2ICHARDSON $AMIEN
$UFF +IERON $YER !RJEN 2OBBEN 3HAUN
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Idol-Heiða stjórnar sjónvarpsþætti

...fær útvarpsmaðurinn góðkunni
Jónas Jónasson fyrir að hafa
tekið á móti kvöldgestum og fylgt
þeim inn í nóttina í heil 25 ár.
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,2¡44  GJËTA  BARDAGI  SËTT
HREINSUNAREFNI  MATARGEYMSLA 
GUÈ  BRELLUR  HÒRRA  GOLF ¹HALD
 FLEY  UTAN  SL¹  LAND Å !SÅU
,«¨2¡44  SPJALL  TVEIR EINS 
ËG¾TINN Å ORÈUM  SKEL  HVERFILL 
PÅPA  ÒTDEILDI  R¾NULEYSI  AÈ
 NAFNORÈ
,!53.
,2¡44  GJËA  AT  JOÈ  BÒR 
RA  BRÎGÈ  BRAVË  TÅ  FAR
 INN  R¹  LAOS
,«¨2¡44  RABB  JJ  ËORÈVAR 
AÈA  TÒRBÅNA  RÎR  GAF  ËR¹È
 TIL  NO
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Aðalheiður Ólafsdóttir, betur þekkt
sem Heiða úr Idolinu, mun stjórna
nýjum tónlistarþætti á Skjá einum
í vetur þar sem sýnd verða myndbönd með öllu því nýjasta og vinsælasta í tónlist hverju sinni. „Ég
mun verða með upprifjun á gömlu
og góðu efni inn á milli þannig að
þátturinn ætti að geta höfðað til
allra,” segir Heiða og bætir
því við að þátturinn verði
hálftímalangur á hverju
föstudagskvöldi.
„Það leggst mjög vel í
mig að stjórna þessum þætti
og ég er ofsalega spennt að
vinna við sjónvarp,”
segir Heiða. „Idolþátturinn
var
náttúrlega í

sjónvarpi en þetta er allt öðruvísi.
Þar fékk ég góða reynslu í að venjast myndavélunum og þrátt fyrir
að það hafi tekið smá tíma þá er
gott að búa að þeirri reynslu,”
bætir hún við en hún mun kynna
tuttugu vinsælustu lög hverrar
viku fyrir sig.
Heiða hefur í nógu að snúast þessa dagana því auk
þess að stjórna tónlistarþættinum þá syngur hún í
Footloose í Borgarleikhúsinu og um helgar fer

VIKU OG SÕNA GÎMUL MYNDBÎND INN ¹ MILLI Å BLAND VIÈ NÕTT EFNI
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KOM FYRST FRAM ¹ SJËNAR
SVIÈIÈ ÖEGAR HÒN STËÈ SIG
MEÈ MIKILLI PRÕÈI Å )DOL
3TJÎRNULEIT

Veitingastaðurinn Sægreifinn, og
sérstaklega humarsúpan sem prýðir matseðil hans, hlaut á sunnudag
lofsamlega umfjöllun í þeim hluta
New York Times sem helgaður er
ferðalögum. Þetta ætti ekki að
koma þeim sem stundað hafa staðinn á óvart, en hann hefur notið
mikilla vinsælda. Sérstaklega hafa
miðbæjarbúar farið fögrum orðum
um veitingarnar. Sægreifinn er
einn þeirra veitingastaða sem
glæða Reykjavíkurhöfn lífi, en þar
má bæði njóta tilbúinna fiskrétta
og kaupa sér spriklandi ferskan
fisk í soðið.
Í umfjölluninni í dagblaðinu
virta segir meðal annars að hina
fullkomnu humarsúpu sé að finna á
Sægreifanum, súpan sé hreint út
sagt ljúffeng og það fyrsta sem
fólk eigi að láta inn fyrir varir sínar
þegar komið er til Reykjavíkur. Þar
segir jafnframt að miðað við verð
og gæði súpunnar sé hreinlega ekki
hægt að gera betur en Sægreifinn.
Kjartan Halldórsson, eigandi
Sægreifans, hafði ekki fengið tækifæri til að lesa umfjöllunina þegar
Fréttablaðið hafði samband við
hann. Stuttur útdráttur úr greininni vakti þó mikinn fögnuð greifans og fyrrverandi sjómannsins, og
kvaðst Kjartan hæstánægður með
umfjöllunina. „Ég er náttúrulega
+*!24!. (!,,$«233/. 3¾GREIFINN VAR
AÈ VONUM H¾ST¹N¾GÈUR MEÈ UMFJÎLL
UNINA Å HINU VIRTA DAGBLAÈI
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Verð frá 59.180 kr.

Tottenham–Wigan
24.–27. nóv.

58.900 kr.

Berlín í jólaundirbúningi
24.–27. nóv.

51.900 kr.

George Michael
27.–29. nóv.

69.900 kr.

Aðventuferð til Trier
8.–11. des.

59.900 kr.

Í Trier er öllu til tjaldað um aðventuna:
Dásamlegur jólamarkaður þar sem hægt er
að versla fallega muni og gæða sér á ekta
jólaglögg og jólakökum. Jólaskreytingar,
jólaljós og hagstætt verðlag. Innifalið: Flug
með sköttum, gisting á 3 stjörnu hóteli í 3
nætur, skoðunarferð og rútuferðir.

Chelsea–Arsenal
9.–11. des.

69.900 kr.

Arsenal–Portsmouth
15.–17. des.

59.900 kr.

Sunnlendingarnir frá Portsmouth hafa staðið
sig vonum framar í deildinni í haust. En nú
reynir á þá þegar þeir mæta Arsenal á
Emirates Stadium. Gunners eru alltaf erfiðir
við að etja á heimavelli. Innifalið: Flug með
sköttum, hótel í 2 nætur með morgunverði og
miði á leikinn.

Óli Palli og The Pogues
16.–18. des.

59.900 kr.

Arsenal–Man. City
30.–31. jan.

54.900 kr.

Liverpool–Everton

84.900 kr.

Öll verð miðast við að tveir séu saman í herbergi.
Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100
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skeiðinu er að ljúka núna og ég er
því að undirbúa tónleika með stelpunum sem ég er að kenna,” segir
hinn eldhressa söngkona.
SIG
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-IKIL UPPHEFÈ FYRIR LÅTINN
VEITINGASTAÈ VIÈ HÎFNINA

Sheraton Real de Faula

2.–4. feb.

hún norður á Akureyri þar sem hún
syngur í sýningu með tónlist Ingimars Eydal. „Síðan er ég að kenna
söng hjá Þorvaldi Bjarna. Nám-
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VIÐ ALLRA HÆFI
Valfrjálst

6).3,!34! 4«.,)34). (EIÈA MUN KYNNA ALLT ÖAÈ VINS¾LASTA Å TËNLISTINNI Å HVERRI

gríðarlega ánægður með þetta. Það
er mikið atriði að fá svona umfjöllun, og sér í lagi hjá svona blaði.
Þetta er bara mikil upphefð,“ sagði
hann. Aðspurður hvort dómur New
York Times væri í samræmi við
þau viðbrögð sem Kjartan fær hjá
viðskiptavinum sínum sagði hann
svo vera. „Ég fæ alltaf góða umfjöllun og viðtökur hjá fólki, og er voðalega hamingjusamur með það,“
sagði Kjartan.
SUNNA FRETTABLADIDIS

&ATAHÎNNUÈURINN OG STÅLISTINN
(RAFNHILDUR (ËLMGEIRSDËTT
IR LENTI Å KRÎPPUM DANSI UM
HELGINA ÖEGAR HENNI
VAR MEINAÈUR AÈGANG
UR AÈ 1 BAR VEGNA
Ë¾SKILEGS KL¾ÈNAÈAR
¶ETTA ÖËTTI SKRÕTIÈ ÖAR
SEM (RAFNHILDUR ER
EINN AF FR¾GARI
TÅSKUMËGÒLUM
LANDSINS EN
HÒN HEFUR
MEÈAL
ANNARS
STÅLISERAÈ
"JÎRK
'UÈMUNDS
DËTTUR OG ER EFTIRSËTTUR STÅLISTI HJ¹
ERLENDUM TÅSKUTÅMARITUM %INNIG
ER HÒN VERSLUNARSTJËRI HJ¹ ,IBORIUS
OG ER TÅSKUFYRIRMYND MARGRA HÁR
¹ LANDI %KKI HEFUR FATASTÅLL HENNAR
ÖË FALLIÈ Å KRAMIÈ HJ¹ DYRAVÎRÈUM
1 BAR EN EKKI FYLGIR SÎGUNNI HVERJU
(RAFNHILDUR KL¾DDIST
&ÁLAGARNIR Å :IK:AK VIRÈAST HAFA
HREIÈRAÈ ANSI VEL UM SIG Å KËNGS
INS +AUPMANNAHÎFN ÖVÅ EKKI ER
NËG MEÈ AÈ HELSTA STJARNA ÖEIRRA
$AGUR +¹RI 0ÁTURSSON HIRÈI ÎLL
HELSTU VERÈLAUN DANSKA KVIKMYNDA
IÈNAÈARINS ÖVÅ KVIKMYNDAFRAMLEIÈ
ANDINN ¶ËRIR 3N¾R 3IGURJËNSSON
HEFUR VERIÈ TILNEFNDUR Å DËMNEFND ¹
HEIMILDAMYNDAH¹TÅÈ Å HÎFUÈBORG
INNI ¶¹ RÅKIR MIKIL SPENNA Å KRINGUM
NÕJUSTU AFURÈ 2ÒNARS 2ÒNARSSON
AR EN LEIKSTJËRINN VAR SEM KUNNUGT
ER TILNEFNDUR TIL «SKARSVERÈLAUNA
FYRIR STUTTMYNDINA 3ÅÈASTI B¾RINN Å
DALNUM %FTIR ÖVÅ SEM &RÁTTABLAÈ
IÈ KEMST N¾ST ER UNNIÈ HÎRÈUM
HÎNDUM AÈ HANDRITI FYRIR SJËNVARPS
MYND SEM AÈ ÎLLUM LÅKINDUM VERÈ
UR FRAMLEIDD Å $ANAVELDI 3ÅÈASTI
B¾RINN ER HINS VEGAR HVERGI N¾RRI
H¾TTUR ¹ FERÈALAGI SÅNU ÖVÅ MYNDIN
ER ENN SÕND ¹ KVIKMYNDAH¹TÅÈUM
VÅÈA UM HEIMINN
¹PFGG
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Bannið þessa sjúku bók
Allt útlit er fyrir að hagsmunasamtök á Írlandi muni reyna að fá
örmyndasögubók Hugleiks Dagssonar, Should You Be Laughing At
This?, bannaða þar í landi en bókin
þykir senda unglingum vægast
sagt varasöm skilaboð.
The Irish Sun birti nýlega frétt
um bókina með stríðsfyrirsögninni
„Bannið þessa sjúku bók“ en undir
henni var rætt við Majella Ryan,
talskonu barnahagsmunasamtakanna CARI, þar sem hún fullyrðir
að reynt muni verða að hefta dreifingu bókarinnar í landinu.
„Þetta er bara æsifréttamennska,“ segir Hugleikur og
kippir sér ekki upp við ofsafengin
viðbrögðin á Írlandi. „Kannski
hefur þetta fólk alveg rétt fyrir

sér. Þetta eru afar ósmekklegar
sögur og ég hef þannig séð engan
rétt til að gera grín að þessum
hlutum þannig að ég er ekkert
hissa á því að fólk sé reitt,“ bætir
Hugleikur við.
Majella segist ekki skilja hvað
fékk Penguin til að gefa hana út á
Bretlandseyjum. „Bókin er svo
hræðileg að ég veit varla hvar ég
á að byrja,“ segir hún.
„Henni er greinilega beint til
unglinga og er mjög móðgandi og
sendir mjög hættuleg skilaboð,“
segir Majella og tiltekur sjálfsmorð, morð og sifjaspell sem viðkvæma hluti sem Hugleikur skopast að.
Hugleikur neitar því ekki að
þessi hörðu viðbrögð kitli sig svo-

lítið. „Þetta er skemmtilegt að
vissu leyti og það er gott að fá
þennan pól í þetta.
„Við Íslendingar erum svo
kaldir og náum kaldhæðninni eins
og skot og þó við séum undan
Írum þá eru í það minnsta ekki
þessir tilteknu Írar að fatta þetta,“
segir Hugleikur og bendir jafnframt á að hann viti fyrir víst að
margir Írar séu hrifnir af sögum
sínum.
Bókinni hefur verið vel tekið í
Bretlandi en Penguin steig varlega til jarðar og treysti sér til að
mynda ekki til að halda upprunalegum titli hennar sem var „Avoid
Us“ og breytti honum í spurninguna „Ættir þú að hlæja að þessu?“
ÖÖ

(5',%)+52 $!'33/. 3EGIR SÎGUR SÅNAR
Å RAUN EKKI ËSMEKKLEGAR ÖAR SEM Å ÖEIM
LEYNIST SANNLEIKSKORN b¶ETTA ER S¹ HEIM
UR SEM VIÈ BÒUM Å OG ÖAÈ GERAST SL¾MIR
HLUTIR Å N¾STA HÒSIn
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SENDU SMS
JA BOND Á 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

VINNINGAR ERU:
GSM SÍMAR
007 DVD SAFNIÐ
BÍÓMIÐAR
DVD MYNDIR OG
MARGT FLEIRA!

A

AA

9

hve

r vinnur

!
Fáðu þér 007 útlit!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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Eggið

U

m daginn var ég eitthvað að
brasa í eldhúsi móður minnar
þegar óvænt sending dundi á
glugganum eins og þruma úr heiðskíru lofti. Vegna þess að ég var
vel staðsett sá ég í einu augnakasti
hóp stálpaðra stráka tvístrast í
allar áttir eftir að hafa kastað egginu sem sprakk svo glæsilega á
rúðunni.

Afl og hagkvæmni sameinast

¶6¥ miður hef ég aldrei haft nógu

eftirtektarverðar skoðanir til að
vera umdeild á nokkurn hátt og
þaðan af síður móðir mín sem á
þennan glugga, svo ekki gat eggjakastið verið persónulegt. Miklu
frekar tómstundagaman eins og
símaat, bara meira pirrandi.
Glugginn hátt frá jörðu og vesen
að þrífa, auk þess sem ég hef
engan áhuga á að skúra eftir skríl.
Þess vegna vippaði ég mér í skó og
flýtti mér út á hlað. Álengdar
fylgdist ég með einum peyjanum
hlaupa í átt að hverfisskólanum og
með því að spretta úr spori sá ég
allan hópinn sameinast sigri hrósandi fyrir framan innganginn.

Tækniundrið TDI® dísilvélin eyðir aðeins

4,9 lítrum

36/ heppilega vildi til að einmitt
þennan morgun var ég einstaklega vel upplögð í almenn stórvirki. Þess vegna blés ég ekki úr
nös eftir að hafa hlaupið uppi
skemmdarvargana heldur gómaði
þá glóðvolga á þeirra eigin heimavelli. Las þeim pistilinn öfgalausan, en þó svo þungum rómi að
athygli vakti. Áður en við varð
litið vorum við öll komin inn á
teppi hjá yfirvöldum skólans.
2!..3«+. málsins tók stutta
stund en snarpa. Fljótlega höfðu
lúpulegir sökudólgarnir verið einangraðir niður í tvo en förunautunum, hinum óvirku þátttakendum, var sleppt með orð í eyra.
Eftir að hafa lýst á dramatískan
hátt skoðun minni á þeirri grimmd
að nýta frímínúturnar til að
hrekkja gamlar konur, var réttlætisþörf minni svalað og skólastjórnendur tóku við.

SkodaOctavia
Skoda Octavia með 1,9 lítra TDI ® dísilvél
afsannar að afl og hagkvæmni fari ekki saman.
Vélin skilar 105 hestöflum en eyðslan er einungis
4,9 lítrar í blönduðum akstri á hverja 100 km.

3%)..! um daginn heyrðum við

baukað við eldhúsgluggann. Þar
voru mættir iðrandi syndarar með
tuskur og skrúbba og sápuvatn í
fötu. Eftir að hafa skúrað burt öll
ummerki um ódæðið bönkuðu þeir
niðurlútir í foreldrafylgd, með
konfekt í sáttagjöf og báðust fyrirgefningar. Örugglega hafa þeir
lært sína lexíu og fá útrás fyrir
uppsteytinn
með
einhverju
skemmtilegra næst. Við gátum
glaðst yfir því að þetta eru góðir
guttar sem eiga frábæra foreldra.
Og skínandi hreinum eldhúsglugga.

GullnaStýrið
Skoda Octavia hefur meðal annars
hlotið Gullna stýrið, einhver
eftirsóttustu bílaverðlaun heims.

Svo er Octavia TDI® einnig fáanleg fjórhjóladrifin
og meira en tilbúin í átök vetrarins. Hvort sem
hindrunin er háir snjóskaflar eða hátt
eldsneytisverð, þá ertu í toppmálum á Skoda
Octavia TDI®.
Í ágúst 2006 tókst Stefáni Ásgrímssyni, ritstjóra FÍB
blaðsins, að ná eyðslu bílsins í 3,63 lítra þegar hann
ók rúmlega hringveginn, alls 1.515 km, í áheita- akstri
HEKLU fyrir Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna.
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