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Samið um tolla við
Evrópusambandið
Unnið er að nýjum samningi við Evrópusambandið um aukið frjálsræði í viðskiptum með landbúnaðarvörur. Íslensk stjórnvöld vilja fá eitthvað í staðinn
fyrir tollalækkanir landbúnaðarvara frá ESB sem taka gildi 1. mars.
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ná nýjum samningi við Evrópusambandið um aukið frjálsræði í
viðskiptum með landbúnaðarvörur. Markmiðið er að tollar á
íslenskar
landbúnaðarafurðir
verði lækkaðir samhliða tollalækkun á landbúnaðarvörur frá
ESB hér á landi 1. mars samkvæmt
ákvörðun ríkisstjórnarinnar.
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra greindi frá upphafi
viðræðnanna á Alþingi í gær. Hún
kveðst vongóð um að jákvæð niðurstaða fáist.
„Þetta er stórt mál en við erum
bjartsýn á að góður árangur geti
náðst. Íslenskar landbúnaðarvörur eiga fullt erindi á Evrópumarkað enda gæði þeirra mikil,“ segir
Valgerður.

Nokkuð er síðan samkomulag
var gert við Evrópusambandið um
viðskipti með landbúnaðarvörur
og átti það að taka gildi um áramót. Í kjölfar aðgerða ríkisstjórnarinnar til lækkunar matvælaverðs og tollalækkana því samfara
vildu stjórnvöld fresta gildistökunni og hefja nýjar viðræður.
Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar
um aðgerðir til lækkunar matarverðs var kveðið á um að tollar
myndu lækka um allt að fjörutíu
prósent.
Samkvæmt
upplýsingum
Fréttablaðsins verður málið rætt
á vinnufundi í Brussel undir lok
mánaðarins. Vonast er til að hægt
verði að undirrita nýtt samkomulag í Reykjavík fyrir árslok.
Embættismenn utanríkis- og

landbúnaðarráðuneytisins,
auk
íslenskra
embættismanna
í
Brussel, skipa íslensku samninganefndina.
Samkomulagið, sem taka átti
gildi um áramót, náði til viðskipta
með landbúnaðarvörur, aðrar en
unnar afurðir, og var gert á grundvelli EES-samningsins.
Ekki liggur fyrir hvort í viðræðunum nú verði lögð áhersla á
að auka enn þær ívilnanir sem
kveðið er á um í eldra samkomulagi eða hvort nýir vöruflokkar
bætist við. Fréttablaðið hefur þó
heimildir fyrir að vilji stjórnvalda
standi til að fá tollfrjálsan ostkvóta en skyr flokkast til osta.
Með því gæfist færi á að flytja
skyrdrykki tollfrjálst til Evrópusambandsríkjanna.
BÖS
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'/,& Birgir Leifur Hafþórsson,

atvinnukylfingur úr GKG, tryggði
sér í gær þátttökurétt á Evrópumótaröðinni í golfi þegar hann
komst í gegnum niðurskurðinn á
lokastigi úrtökumóts. Birgir
Leifur hafnaði í 24.-29. sæti á
mótinu en 30 efstu kylfingarnir
komust áfram.
Þetta er í fyrsta skipti sem
íslenskur karl kemst á Evrópumótaröðina og því óhætt að segja
að Birgir Leifur hafi brotið blað í
golfsögu Íslands.
DSD SJ¹ SÅÈU 

/2+5./4+5. Mikið hefur verið
notað af heitu vatni undanfarna
daga vegna kuldatíðar. Þannig
dældi Orkuveita Reykjavíkur um
13.300 tonnum af heitu vatni á
klukkustund til notenda á
höfuðborgarsvæðinu síðastliðinn
miðvikudag sem er tvöföld
meðalnotkun.
Til samanburðar má geta þess
að mest var notkunin á aðfangadag árið 2004 þegar álagið fór í
14.400 tonn. Núverandi afkastageta Orkuveitu Reykjavíkur er um
16.000 tonn á klukkustund, en hún
verður aukin árið 2009 þegar farið
verður að framleiða heitt vatn í
Hellisheiðarvirkjun.
HS
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Birgir á Evrópumótaröðina

Tvöföld notkun
vegna kulda
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FORSALAN Á NÝJU
JAMES BOND MYNDINA
ER HAFIN Á MIDI.IS/BIO
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Gullborg Binna í Gröf rifin
3*6!2²46%'52 Hið sögufræga skip

BIÐIN ER Á ENDA.
KOMIN Í BÍÓ!

midi.is/bio

Gullborgin verður að öllu óbreyttu
rifið á næstu dögum, segir Gunnar
Richter, eigandi Daníelsslipps í
Reykjavíkurhöfn.
Gullborgin
hefur staðið afskipt í slippnum frá
því í byrjun ágúst í fyrra.
Gunnar á í viðræðum við yfirmenn Faxaflóahafna um hvenær
Gullborgin verður rifin. Hann
segir að ef af því verði muni beltagrafa mola hana niður.
Gullborgin er þekkt fyrir að

hafa verið mesta happaskip hins
þekkta skipstjóra Binna í Gröf úr
Vestmannaeyjum, sem varð aflakóngur í Eyjum sex vertíðir í röð
eftir að hann tók við formennsku á
skipinu árið 1954.
Árni Johnsen, Eyjamaður og
fyrrverandi þingmaður, vinnur nú
að því ásamt hópi manna, undir
forustu Gunnars Marels Eggertssonar skipstjóra, að bjarga Gullborginni frá því að lenda á haugunum. Árni segir að það væri synd

ef skipið yrði rifið því það sé sögufrægt og eitt fengsælasta skip
Íslandssögunnar. Að sögn Árna
hefur hópurinn sett sig í samband
við yfirmenn hjá Faxaflóahöfnum
sem einnig vilja bjarga Gullborginni. Árni segir að ef þeim tekst að
bjarga skipinu verði það flutt til
Reykjanesbæjar þar sem það
verður gert upp.
Það skýrist endanlega í næstu
viku hvort skipið verður rifið eða
ekki, segir Árni.
IFV

Er sátt
í sjónmáli?

Opinn framhaldsfundur SI um nýja
skýrslu auðlindanefndar á Grand
Hótel þriðjudaginn 21. nóv. nk.
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Gjaldþrot yfir hálfum milljarði
6)¨3+)04) Innan við eitt prósent

greiddist upp í samanlagðar kröfur
í þrotabú Kristjáns Ra. Kristjánssonar og Árna Þórs Vigfússonar
samkvæmt auglýstum skiptalokum í Lögbirtingablaðinu 15. þessa
mánaðar. Báðir voru Árni Þór og
Kristján Ragnar dæmdir í einu
umfangsmesta og umtalaðasta
fjársvikamáli landsins, Landssímamálinu svokallaða.
Heldur meira var til í búi
Kristjáns Ragnars, tæpar 2,7
milljónir króna upp í tæplega 97,2
milljóna króna kröfu, eða 2,74 prósent. Í búi Árna Þórs voru til rétt
rúmar 1,4 milljónir króna upp í
kröfur sem námu tæpum 443 millj-

Langar þig að komast í blöðin,
Kristinn?
b¶AÈ ER EKKI VERRA FYRIR STJËRNM¹LA
MANN %IN LEIÈ ER AÈ FLYTJA FRUMVARP
UM MANNANEFNANEFNDm
"JÎRN )NGI (RAFNSSON VARAÖINGMAÈUR
SAGÈI FYRIRSPURN SAMFLOKKSMANNS SÅNS
+RISTINS ( 'UNNARSSONAR UM HLERANIR
SETTA FRAM ¹ !LÖINGI TIL AÈ KOMA +RISTNI
Å FRÁTTIRNAR &YRIR NOKKRUM DÎGUM M¾LTI
"JÎRN )NGI FYRIR FRUMVARPI UM AFN¹M
MANNANAFNANEFNDAR

ónum króna, eða 0,32 prósent.
Samtals námu kröfur í bú Árna
Þórs og Kristjáns Ragnar rétt
tæpum 540 milljónum króna.
Báðir urðu þeir fyrir kostnaði
vegna dóma fyrir hylmingu í fjársvikamáli Símans og skattsvikamálum í fyrirtækjum sem þeir
tengdust. Þannig var Árni Þór í
síðasta mánuði dæmdur í Hæstarétti til að greiða 2,8 milljónir
króna í sekt vegna skattabrota, en
Kristján Ragnar var dæmdur til
greiðslu 18,5 milljóna króna. Há
krafa í þrotabú þeirra skýrist því,
að sögn Ingimars Ingimarssonar
skiptastjóra bús Árna Þórs, af
bótakröfu Símans vegna brota

¥ $«-33!, +RISTJ¹N 2A +RISTJ¹NSSON OG
RNI ¶ËR 6IGFÒSSON VORU D¾MDIR FYRIR
HYLMINGU Å ,ANDSSÅMAM¹LINU OG HLUTU
SVO EINNIG DËMA FYRIR SKATTALAGABROT Å
FRAMHALDINU
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

þeirra gegn fyrirtækinu. Bótakröfum Símans hafði verði vísað
frá dómi.
ËK¹

HEIMSKUNNI LÁST Å G¾R

 ¹RA .ËBELSVERÈLAUNAHAFI

3!. &2!.#)3#/ !0 Hagfræðingur-

inn Milton Friedman lést í San
Francisco í Bandaríkjunum gær.
Hann var 94 ára að aldri. Dánarorsökin er óþekkt.
Friedman var boðberi einstaklingsfrelsis í hagfræði og stjórnmálum og var einn áhrifamesti
hagfræðingur tuttugustu aldarinnar. Hann er einn helsti hugmyndafræðingur frjálshyggjumanna á
Vesturlöndum. Forsetar Bandaríkjanna, Richard Nixon, Gerald Ford
og Ronald Reagan, studdust allir að
hluta til við hugmyndir Friedmans
þegar þeir voru við völd.
Friedman fékk Nóbelsverðlaunin í hagfræði árið 1976.
IFV

!TVINNUM¹L

Starfsmannaleigum fjölgar
!46)..5-, Starfsmannaleigum

hefur fjölgað um tíu frá því
lögum um frjálst flæði launafólks
frá ríkum EES var aflétt 1. maí
síðastliðinn. Þetta er meðal þeirra
upplýsinga sem Verkalýðsfélag
Akraness fékk frá Vinnumálastofnun.
Fyrir 1. maí voru 344 starfsmenn ráðnir til fyrirtækja í
gegnum starfsmannaleigur en
eftir 1. maí urðu þeir 1.068 sem er
fjölgun upp á 722 starfsmenn.
Vinnumálastofnun telur að tíu til
ellefu prósent þeirra erlendu
starfsmanna sem hingað hafa
komið til starfa séu í gegnum
starfsmannaleigur.
HS

34*«2.-, Ef stefna Frjálslynda
flokksins mun taka mið af skoðunum Jóns Magnússonar hæstaréttarlögmanns, eins og hún snýr að
innflytjendamálum, útilokar Margrét Sverrisdóttir ekki að hætta í
flokknum.
„Mér hefur þótt Jón leggja of
ríka áherslu á þjóðernishyggju,
eins og þetta snúist um að standa
sérstakan vörð um íslenska þjóðmenningu, en ekki að taka vel á
móti því fólki sem hingað kemur.“
Spurð um pistilinn „Ísland fyrir
Íslendinga?“, sem Jón birti í Blaðinu fyrr í mánuðinum, þar sem Jón
varar við „sonum Allah“, hlær
Margrét við og segist allt eins geta
haft áhyggjur af Krossinum í
Reykjavík. „Ofsatrúarfólk, hverrar trúar sem það er, getur ávallt
valdið erfiðleikum. Það stendur
skýrt í stefnuskrá flokksins að
við mismunum
ekki fólki eftir
trúarbrögðum.“
Nýlega mældi
Fréttablaðið
mikla
fylgisaukningu Frjáls*«. -!'.²33/. lynda flokksins.
Margrét er sann¶YKIR LÅKLEGUR
færð
um
að
TIL AÈ BJËÈA SIG
meirihluti þess
FRAM TIL ¹HRIFA ¹
fólks sem hefur
N¾STA LANDSÖINGI
FLOKKSINS
laðast að flokknum í kjölfar
umræðunnar um
innflytjendamál, hafi ekki gert það
á forsendum þjóðernis- né kynþáttahyggju. „Af því fólki sem
hefur gengið í flokkinn hafa 99 prósent ítrekað að þeim hafi einfald-

75.000 KR.
GJAFABRÉF
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA
ÖLLUM NOTUÐUM BÍLUM FRÁ
INGVARI HELGASYNI
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Drógu félagann
úr bílflakinu
,®'2%',! Enn er unnið að

Margréti Sverrisdóttur hugnast ekki málflutningur Jóns Magnússonar og segir
hann ekki samræmast stefnu Frjálslynda flokksins. Hún myndi íhuga að segja
sig úr flokknum, færi svo að áherslur Jóns yrðu ríkjandi í stefnu flokksins.

Milton Friedman lést í gær

$«-3-, Hæstiréttur staðfesti í
gær dóm yfir rúmlega tvítugum
manni vegna nauðgunar.
Hann hafði áður verið dæmdur
í tólf mánaða fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Maðurinn hafði í mars
síðastliðnum samræði eða annars
konar kynferðismök við konu en
hún gat ekki spornað við verknaðinum vegnar ölvunar og svefndrunga. Atburðurinn átti sér stað
á heimili mannsins.
Auk fangelsisvistarinnar var
manninum gert að greiða
fórnarlambi sínu 600.000 krónur
auk dráttarvaxta í skaðabætur.

0ËLVERJAR Å FARBANNI

Útilokar þingsetu
fyrir rasistaflokk

-),4/. &2)%$-!. (AGFR¾ÈINGURINN

Nauðgaði
sofandi stúlku

rannsókn máls Pólverjanna
tveggja sem voru í bíl með félaga
sínum sem lést eftir árekstur við
vegartálma á Reykjanesbraut.
Ekki hefur verið upplýst hver
mannanna þriggja ók bílnum.
Þeir tveir sem eftir lifðu höfðu
dregið þann sem lést út úr
bílnum þegar lögregluna kom á
vettvang.
Lögreglan í Hafnarfirði bíður
nú eftir niðurstöðum úr ýmsum
rannsóknum, meðal annars á
blóðprufum úr mönnunum sem
grunaðir eru um ölvun við akstur.
Hugsanlegt er talið að ákært
verði í málinu fyrir manndráp af
gáleysi.
Mennirnir tveir eru enn í
farbanni. Þeir eru hálfþrítugir,
eins og sá sem lést.
GAR

2EYKVÅSK SKËLABÎRN
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ÁG MYNDI EKKI FARA GEGN HUGSJËNUM MÅNUM BARA TIL AÈ HANGA INNIm

Ég vildi frekar sjá á eftir
mögulegu þingsæti en
að taka þátt í einhverjum rasistaflokki.
-!2'2¡4 36%22)3$«44)2
&2!-+6-$!34*«2) &2*,3,9.$!
&,/++3).3

lega þótt rík þörf vera fyrir þessa
umræðu. Núna eru innflytjendamálin komin úr böndunum og við
þurfum að bregðast við því. Þetta
er viðkvæm umræða en ég vil forðast allan rasisma.“
Um möguleg framtíðarítök og
áhrif Jóns Magnússonar innan
flokksins, segir Margrét að Jón sé
ekki talsmaður Frjálslynda flokksins. „Hann er nýgenginn til liðs við
Frjálslynda flokkinn og Nýtt afl er

&2¡44!",!¨)¨0*%452

fámennur hópur manna. En ef hann
yrði kjörinn til trúnaðarstarfa
myndi ég íhuga alvarlega að segja
mig úr flokknum. Ég get lofað því
að ég myndi ekki fara gegn hugsjónum mínum bara til að hanga
inni. Ég vildi frekar sjá á eftir
mögulegu þingsæti en að taka þátt
í einhverjum rasistaflokki.“
Jón Magnússon segist ekkert
hafa hugleitt framboð til embættis
innan flokksins, hann styðji formann og varaformann heilshugar
og hafi meiri áhuga á áhrifum en
völdum. Spurður um afstöðu Margrétar sagði Jón: „Þá hugnast henni
ekki málflutningur þingflokksins.
Ég er ekki með neinar sérskoðanir,
þetta er málflutningur sem formaður, varaformaður og Sigurjón
Þórðarson hafa haft uppi í málinu.“
KLEMENS FRETTABLADIDIS

Þriðjungur
einn heima
'25..3+«,!2 Eitt af hverjum
þremur grunnskólabörnum í
Reykjavík er eitt heima hjá sér
eftir að skóla lýkur samkvæmt
skrifstofustjóra tómstundamála
borgarinnar.
Fulltrúar Samfylkingar og
Vinstri grænna í íþrótta- og
tómstundaráði (ÍTR) segja að
leysa þurfi úr málum þeirra
barna sem eru á biðlista eftir að
komast á frístundaheimili.
Meirihluti Framsóknarflokks
og Sjálfstæðisflokks bendir á að
2.294 börn eru með vistun á
frístundaheimilum ÍTR en 102
börn eru á biðlista, nærri öll í
Grafarvogi, Grafarholti og
Árbæ.
Meirihlutinn bendir jafnframt
á að þetta sé umtalsvert betri
staða en á undanförnum árum en
að ekki verði við unað fyrr en öll
börnin hafi komist að.
GAR

&ORMAÈUR ,ÎGMANNAFÁLAGS ¥SLANDS TELUR ÅSLENSKA DËMSTËLA VEL R¹ÈA VIÈ STËR M¹L

3EGIR AÈ EFLA ÖURFI ¹K¾RUVALD
$«-3-, Helgi Jóhannes-

son, formaður Lögmannafélags Íslands, segir augljóslega þurfa að efla starf
ákæruvaldsins með mannafli og peningum en hafnar
alfarið að íslenskir dómstólar geti ekki tekið á stórum
málum. „Ég átta mig ekki
alveg á því af hverju það
viðhorf hefur komið fram í
umræðuna, að dómstólarnir
geti ekki tekið á stórum
(%,') *«(!..%33/. 6ILL
málum, því það eru engin
AÈ ¹K¾RUVALDIÈ VERÈI EFLT
merki um að svo sé. En
&2¡44!",!¨)¨'6!
miðað við aukningu á
stórum og flóknum málum í kerfinu er augljóst að
ekki eru nægir peningar, né mannafl, sem veldur
því að rannsókn á þessum málum tekur alltof
langan tíma. Það er algjörlega óviðunandi staða að
menn þurfi að liggja undir grun árum saman, eins
og dæmi eru um.“
Arnar Jensson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá

embætti ríkislögreglustjóra,
hélt því fram í Fréttablaðinu
í gær að „dómstólar, líkt og
kerfið á öllum stigum“, væru
ekki „búnir til þess að taka á
stórum málum eins og Baugsmálinu“.
Hann sagði það jafnframt
óþolandi að menn gætu
fengið misjafna málsmeðferð
eftir efnahag. Vitnaði hann til
Baugsmálsins í því samhengi.
'%3452 *«.33/. $ËM
STËLAR GETA TEKIÈ ¹ STËRUM
Arnar kallaði eftir
M¹LUM
&2¡44!",!¨)¨'6! „viðbrögðum yfirvalda þessa
lands“ vegna þeirrar þróunar.
Gestur Jónsson, lögmaður Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, segir íslenska dómstóla vel ráða við stór og
flókin efnahagsbrotamál. „Ég tel það fráleitt að
íslenska dómskerfið ráði ekki við efnahagsbrotamál.
Þvert á móti finnst mér reynslan frá hinu svokallaða
Baugsmáli sýna að dómstólar ráði vel við stór og
flókin mál.“
MH
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²4)3+«,!34/&!. .EMENDUR OG KENN
ARAR Å .ORÈLINGASKËLA ¹SAMT FORELDRUM
BARNANNA Å ÒTISKËLASTOFUNNI SEM OPNUÈ
VAR VIÈ SKËLANN Å G¾R

3ÎGULEG TÅÈINDI URÈU Å G¾R

Útiskólastofa
opnuð í frosti
-%..4!-, Hátt á þriðja hundrað

manns komu saman í frosti í
Bjarnarlundi við Norðlingaskóla í
Reykjavík í gær þegar opnuð var
útiskólastofa sem notuð verður við
kennslu í skólanum. Af þessu
tilefni bökuðu nemendur skólans
brauð yfir opnum eldi og hituðu
kakó sem gestir opnunarinnar
gæddu sér á.
Að sögn Sifjar Vígþórsdóttur,
skólastjóra í Norðlingaskóla, er
ætlunin að nemendum skólans
verði kennt í útiskólastofunni að
minnsta kosti einu sinni á tveggja
vikna fresti. Sif segir að tilgangurinn með útiskólastofunni sé meðal
annars að sýna fram á að nám
þurfi ekki nauðsynlega að fara
fram við borð inni í skólastofu. IFV

3TJËRNM¹L ¹ . ¥RLANDI

Boðað til nýrra
kosninga í vor
./2¨52 ¥2,!.$ !0 Þing Norður-

Írlands verður leyst formlega upp
í lok janúar og boðað til kosninga
7. mars. Þetta tilkynnti breska
ríkisstjórnin í gær, en tilkynningin
er liður í varfærnislegum tilraunum til að koma aftur á samstjórn
sambands- og lýðveldissinna.
Í nýbirtu lagafrumvarpi, þar
sem þetta kemur fram, lýsir
Bretlandsstjórn því í fyrsta sinn
yfir að hún hyggist svipta hið
sitjandi 108 manna þing NorðurÍrlands umboði sínu og láta kjósa
til þess á ný.
AA

 NËVEMBER  &®345$!'52

«F¾RT VAR VÅÈA ¹ .ORÈUR OG !USTURLANDI Å G¾R EN HVASSVIÈRI VERÈUR MINNA Å DAG

%VRËPSK SKÕRSLA UM VINNUTÅMA

Veður fer batnandi á landinu

Konur vinna 63
stundir á viku

6%¨52 Hvassviðrið sem gekk yfir

landið í gær er í rénun; vindhraði
verður ekki eins mikill í dag, segir
Þorsteinn V. Jónsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Í
gær var vindhraði mestur við
Lómagnúp sunnan Vatnajökuls, en
hann var almennt á bilinu 30 til 40
m/s, en þó fór hann upp í 50 m/s í
gærmorgun. Varað var við óveðri
á þessu svæði.
Vindhraði var annars víða 15 til
20 m/s á Suðurlandi og á Austurlandi.
Færð var góð á Suður- og Suðvesturlandi í gær en á Vesturlandi
og Vestfjörðum var víða hálka eða
hálkublettir á vegum.

(6!336)¨2)¨ !¨ '!.'! 9&)2 6INDHRAÈI
FËR UPP Å  MS ¹ !USTURLANDI Å G¾R EN
VAR VÅÈA UM  TIL  MS ¹ SUNNAN OG
AUSTANVERÈU LANDINU -YNDIN ER TEKIN
VIÈ 6ESTMANNAEYJAR

Veðrið var verst á Norðurlandi
og Austurlandi því þar var víða
hríðarveður og stórhríð. Ófært

var yfir Vopnafjarðarheiði, Fagradal, Sandvíkurheiði, Fjarðarheiði,
Oddsskarð, Þverárfjall, Breiðdalsheiði og Öxi.
Frostið á landinu var víða á
milli fimm og átta stig í gær og
segir Þorsteinn að reikna megi
með álíka miklu frosti í dag.
Nokkur snjókoma og éljagangur var víða á landinu í gær, sérstaklega á Vestfjörðum, en Þorsteinn segir að reikna megi með
minni ofankomu í dag.
Í dag verður hæg norðanátt
víða á landinu og vindhraði um 5
til 8 m/s. Þó verður áfram
hvassviðri á Austurlandi að sögn
Þorsteins.
IFV

!46)..5-, Vinnuvika evrópskra
kvenna er töluvert lengri en karla
þegar tekið er tillit til ólaunaðrar
vinnu. Konur vinna um 63 stundir
á viku í launaðri og ólaunaðri
vinnu en karlar 51 klukkustund.
Þetta er meðal þess sem fram
kemur í evrópskri skýrslu um
vinnutíma innan ESB.
Þriðjungur kvenna í ESBlöndum vinnur hlutastarf á móti
einum af hverjum tíu körlum.
Kynin gefa mismunandi skýringar
á því af hverju þau vilja hlutastörf, konurnar nefna frekar
skuldbindingar vegna fjölskyldu
en karlarnir símenntun eða
þjálfun.
HS

Runólfur Ágústsson segir
upp sem rektor á Bifröst
Rektor Háskólans á Bifröst sagði í gær upp störfum í kjölfar alvarlegra ásakana á hendur honum. Er maður
að meiri fyrir vikið, segir formaður háskólastjórnar, en bætir við að ekki sé hægt að láta skólann líða fyrir
innanhússátök. Runólfur rektor segist hafa gefið skólanum allt en geti ekki gefið einkalíf sitt.
34!2&3-!..!-,
Runólfur
Ágústsson, rektor Háskólans á
Bifröst, sagði í gær starfi sínu
lausu frá og með 1. desember
næstkomandi. Guðjón Auðunsson, formaður háskólastjórnar,
segir uppsögnina alfarið vera að
frumkvæði Runólfs.
Heimildir Fréttablaðsins herma
þó að mikill þrýstingur hafi skapast frá starfsmönnum og stjórn
skólans gagnvart Runólfi að segja
upp eftir að fundurinn umdeildi
var haldinn á miðvikudag.
Guðjón segir ákvörðunina
fyrst og fremst hafa verið tekna
með hagsmuni Bifrastar að leiðarljósi. „Það er ekki hægt að láta
skólann og starfsemi þar líða fyrir
átök innan veggja skólans um
rektor. Mér finnst Runólfur maður
að meiri að hafa tekið þessa
ákvörðun.“
Bryndís Hlöðversdóttir aðstoðarrektor tekur við starfinu tímabundið hinn 1. desember á meðan
ákvörðun um varanlegan eftirmann verður tekin.
Guðjón segir að eðlilega séu
skiptar skoðanir um þann fund
sem Runólfur hélt með háskólasamfélaginu á miðvikudagskvöld.
„Ég ætla bara að halda minni skoðun á því fyrir mig. En vonandi
skapar þetta ró. Menn væru að
fórna miklu til einskis ef svo yrði
ekki.“
Uppsögnin kemur í kjölfar mikilla deilna innan háskólasamfélagsins á Bifröst eftir að hópur
fyrrverandi og núverandi nemenda kærðu Runólf til siðanefndar
skólans vegna embættisafglapa,
ósiðlegrar hegðunar og óeðlilegs

fegurðin býr
í smáatriðunum
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25.«,&52 '²3433/. %FTIR FUNDINN UMDEILDA ¹ MIÈVIKUDAG (ANN SAGÈIST Ö¹ HAFA

FENGIÈ UMBOÈ H¹SKËLASAMFÁLAGSINS TIL AÈ SITJA ¹FRAM (ANN SAGÈI HINS VEGAR STARFI
SÅNU LAUSU INNAN VIÈ SËLARHRING SÅÈAR
-9.$.&3

samneytis við nemendur.
Runólfur boðaði fund með
starfsmönnum og nemendum með

skömmum fyrirvara á miðvikudag
þar sem hann svaraði þeim alvarlegu ásökunum sem bornar höfðu

verið á hann. Undir lok fundarins
lét hann fundarmenn kjósa um
hvort hann væri hæfur til að sinna
sínu starfi áfram. Í yfirlýsingu
sem hann gaf út eftir fundinn sagði
hann niðurstöðu fundarins hafa
verið þá að hann hefði umboð til að
sitja áfram. Því kom nokkuð á
óvart þegar hann ákvað að segja
starfi sínu lausu innan við sólarhring síðar.
Runólfur Ágústsson vildi ekki
tjá sig um málið þegar leitast var
eftir því í gær. Í yfirlýsingu sem
hann sendi frá sér í gær kom fram
að sá ófriður sem ríkt hefði í skólahaldi Bifrastar hefði truflað jafnt
nemendur sem starfsfólk og auk
þess valdið skólanum sjálfum
skaða. Í yfirlýsingunni segist Runólfur hafa „undanfarin sjö ár gefið
þessum skóla allt mitt líf, allan
minn tíma og alla mína orku.
Einkalíf mitt get ég hins vegar
ekki gefið.“
THORDUR FRETTABLADIDIS

3IÈANEFND (¹SKËLANS ¹ "IFRÎST AFAR Ë¹N¾GÈ MEÈ BIRTINGU TRÒNAÈARGAGNA

Kæran var ekki nafnlaus
34!2&3-!..!-,
Skólafélag
Bifrastar sendi frá sér tilkynningu
til nemenda í gær þar sem kemur
fram að ekki sé rétt að kæran sem
send var siðanefnd skólans hafi
verið nafnlaus. Siðanefnd hafi frá
upphafi haft vitneskju um að þegar
málið yrði tekið fyrir myndi hún fá
nafnalista þeirra sem að kærunni
stóðu. Ítrekar félagið einnig að
hvorki það né stjórn þess eigi beina
aðild að kærunni.

Líkt og kom fram í Fréttablaðinu í gær sendi Runólfur kærurnar á hendur sér og skýrslu sem
fylgdi með sem viðhengi við fundarboð sitt þrátt fyrir að þau væru
skilgreind sem trúnaðargögn.
Siðanefnd Bifrastar sendi starfsfólki tölvupóst eftir fundinn þar
sem hún segist telja birtingu
þeirra gagna ekki samrýmast
siðareglum háskólans.
Þar segir að „trúnaður er

algjörlega nauðsynlegur eigi
siðareglur að geta gegnt hlutverki sínu, og skólinn tryggt nemendum sínum og starfsmönnum
leiðir til að koma skoðunum,
ábendingum, gagnrýni, kvörtunum og kærum á framfæri án þess
að þurfa að gjalda fyrir það á
nokkurn hátt.“ Jón Ólafsson, formaður nefndarinnar, vildi ekki
tjá sig um málið þegar Fréttablaðið leitaði til hans í gær.
ÖSJ
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Á að taka hrafntinnu úr Hrafntinnuskeri fyrir Þjóðleikhúsið?
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Ætlar þú að flýja vetrarkuldann
til heitari landa?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

¥SLENSKA RÅKIÈ D¾MT SKAÈABËTASKYLT VEGNA SKIPUNAR Å EMB¾TTI SENDIR¹ÈSPRESTS

5NGUR FÅKNIEFNASALI D¾MDUR

¶JËÈKIRKJAN BRAUT JAFNRÁTTISLÎG

Efnin ætluð til
söludreifingar

$«-3-, Þjóðkirkja Íslands braut
jafnréttislög með skipun Sigurðar
Arnarsonar í embætti sendiráðsprests í Lundúnum haustið 2003.
Hæstiréttur staðfesti í gær dóm
Héraðsdóms Reykjavíkur þess
efnis og viðurkenndi skaðabótaskyldu íslensku þjóðkirkjunnar
gagnvart Sigríði Guðmarsdóttur,
en hún var meðal umsækjenda um
stöðuna.
Sigríður höfðaði mál á grundvelli þess að jafnréttislög hefðu
verið brotin þar sem hún taldi að
starfsreynsla hennar og menntun
gerði hana jafnhæfa eða hæfari til
starfsins en sá sem var ráðinn.
Þegar ráðið var í embættið var

6ESTURB¾R +ËPAVOGS

34*«2.-,
%NDURGREIÈSLUR FALLI NIÈUR
3TJËRNM¹LAFLOKKUM VERÈUR ËHEIMILT
AÈ TAKA VIÈ EINSTÎKUM FRAMLÎGUM
H¾RRI EN  KRËNUR SAMKV¾MT
TILLÎGUM NEFNDAR UM LAGAUMHVERFI
STJËRNM¹LAFLOKKA  MËTI ER LAGT TIL AÈ
RÅKIÈ H¾KKI FRAMLÎG TIL FLOKKA &RAMLÎG
ERU FR¹DR¹TTARB¾R FR¹ SKATTI

¥"²¨!6%2¨
6ÅSITALA L¾KKAR
6ÅSITALA ÅBÒÈAVERÈS ¹ HÎFUÈBORGAR
SV¾ÈINU L¾KKAÈI UM   PRËSENT
FR¹ FYRRA M¹NUÈI EN HEFUR H¾KKAÈ
UM   PRËSENT SÅÈUSTU  M¹NUÈI
¶ETTA KEMUR FRAM ¹ VEF &ASTEIGNAMATS
RÅKISINS

")3+50 ¥3,!.$3 6ÁK S¾TI ÖEGAR SKIPAÈ

VAR Å EMB¾TTI SENDIR¹ÈSPRESTS Å ,UND
ÒNUM ÖAR SEM TENGDASONUR HANS VAR
MEÈAL UMS¾KJENDA

skipuð sérstök hæfnisnefnd og
mælti hún með Sigurði í embættið.

Biskup vék sæti í málinu þar sem
Sigurður er tengdasonur hans og
skipaði vígslubiskupinn í Skálholti
í embættið.
Í dómi Hæstaréttar segir að
engin kona hefði gegnt prestsembætti erlendis á vegum íslensku
þjóðkirkjunnar og kirkjan hafi ekki
sýnt fram á aðrar ástæður en að
kynferði hefði legið til grundvallar
þeirri ákvörðun að skipa Sigurð í
embættið.
Skaðabótaskyldan var viðurkennd þar sem leiddar hefðu verið
nægilega miklar líkur að því að
Sigríður hefði orðið fyrir fjárhagstjóni sem þjóðkirkjan bæri
ábyrgð á.
ÖSJ

$«-3-, Rúmlega tvítugur
karlmaður var dæmdur í 45 daga
skilorðsbundið fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur á þriðjudag
vegna fíkniefna- og vopnalagabrota.
Maðurinn var handtekinn
tvívegis í desember síðastliðnum.
Við leit á honum og dvalarstað
hans fundust 254,89 grömm af
hassi og lítilræði af tóbaksblönduðu kannabisefni sem sannað
þykir að ákærði hafi ætlað til sölu.
Auk þess fannst svokallaður
„butterfly“-hnífur í fórum hans.
Ákærði játaði skýlaust brot sín.
Hann hefur margoft komið við
sögu lögreglu áður.
ÖSJ

Norsk Hydro vill
reisa álver á Íslandi

Aldraðir fá
þjónustuíbúðir
6%,&%2¨!2-, Byggja á 160 íbúðir
fyrir eldri borgara á Kársnesi í
Kópavogi. Rífa á öll hús, að mestu
atvinnuhúsnæði, á fjórum lóðum
við Vesturvör og Hafnarbraut.
Íbúðirnar verða á bilinu 70 til 140
fermetrar að stærð samkvæmt
tillögu sem unnin er fyrir
lóðarhafann Hafbraut ehf.
Byggingin verður á bilinu
þrjár til fimm hæðir. Í eitt
þúsund fermetra þjónustuálmu á
að vera fjölnota matsalur með
eldhúsi, heilsugæsla, heimahjúkrun, tómstundaaðstaða, sjúkraþjálfun, þvottahús og kapella, að
því er segir í fundargerð bæjarstjórnar Kópavogs.
GAR

 NËVEMBER  &®345$!'52

Norska ál- og orkufyrirtækið Norsk Hydro stefnir á byggingu álvers á Íslandi.
Álver við Húsavík er einn þeirra möguleika sem fyrirtækið hefur áhuga á. Fyrirtækið hefur opnað skrifstofu hér á landi til að leita uppi viðskiptatækifæri.
)¨.!¨!2-, Norska stórfyrirtæk-

6/.'«¨ 3EGOLENE 2OYAL VEIFAR FËLKI VIÈ

HORNSTEINSLAGNINGU Å 0OITIERS Å 6ESTUR
&RAKKLANDI Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

&RANSKI 3ËSÅALISTAFLOKKURINN

Royal sigurstranglegust
&2!++,!.$ !0 Segolene Royal,
sem lengi hefur þótt sigurstranglegust þeirra þriggja sem kepptu
um útnefningu franska Sósíalistaflokksins til forsetaframboðs á
vori komanda, var vongóð um
sigur er hinir 219.000 flokksfélagar hennar gengu að kjörborðinu á
skrifstofum flokksins um allt
Frakkland í gær. Úrslita er að
vænta í dag.
Nær öruggt þykir að Royal hljóti
útnefninguna. Fái hún ekki yfir
helming atkvæða verður haldin
úrslitaumferð.
AA
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ið Norsk Hydro stefnir á byggingu
álvers á Íslandi gefist tækifæri til
þess. Fyrirtækið dró sig út úr
Reyðarálsverkefninu á Austurlandi árið 2002 vegna verkefna í
Þýskalandi. Það voru ekki mistök
að mati yfirmanna Hydro en þeir
viðurkenna að þeir hefðu viljað
halda áfram með það verkefni,
sérstaklega í því ljósi hversu vel
hefur tekist eystra. Fyrirtækið
hefur opnað skrifstofu hér á landi
með það að markmiði að þróa ný
viðskiptatækifæri á sviði
álframleiðslu
og til að styðja
við þá starfsemi
sem fyrirtækið
er þegar með á
Íslandi.
Torstein Dale
Sjøtveit, vara4/234%). $!,%
forstjóri Hydro
3*°46%)4
og
forstjóri
Hydro Aluminium Metal, segir
fyrirtækið ekki
hafa augastað á
neinni einni sérstakri staðsetningu fyrir álver.
„Við erum mjög
áhugasamir um
að reisa álver á
"*!2.% 2%).(/,$4 Íslandi byggt á
endurnýjanlegri orku. Þetta viljum við gera í
sátt við íslenskt samfélag.“ Spurður um hugsanlegan áhuga fyrirtækisins á byggingu álvers við

&2 '25.$!24!.'! .ORSK (YDRO HYGGUR ¹ LANDVINNINGA HÁR ¹ LANDI OG VILL REISA
¹LVER &YRIRT¾KIÈ HEFUR OPNAÈ SKRIFSTOFU HÁR ¹ LANDI TIL AÈ LEITA T¾KIF¾RA Å ÅSLENSKU

Ef álver við Húsavík
hefur ekki verið lofað
öðrum munum við skoða þann
möguleika af áhuga.
4/234%). $!,% 3*°46%)4
6!2!&/234*«2) (9$2/

Húsavík svaraði Torstein: „Ef
álver við Húsavík hefur ekki verið
lofað öðrum munum við skoða
þann möguleika af áhuga.“
Skrifstofan hér á landi mun
ekki einungis sinna verkefnum
hér á landi heldur einnig í Grænlandi og Kanada. Bjarne Reinholdt
mun veita Norður-Atlantshafsskrifstofunnni forstöðu. „Fyrstu
verkefni mín eru að kynna mér
hvaða möguleikar eru fyrir hendi
og kynna hugmyndir fyrirtækisins fyrir stjórnvöldum og ýmsum

fyrirtækjum. Við viljum taka þátt
í ýmsum verkefnum sem eru í
gangi hérlendis í dag og leggja
okkar af mörkum til að árangur
náist.“
Bjarne segir aðstöðu Hydro til
að reisa álverksmiðju hérlendis
takmarkast af því forskoti sem
önnur stór álfyrirtæki hafa hérlendis nú þegar. Því horfi fyrirtækið ekki síður til annarra verkefna
og nefnir þar djúpborunarverkefnið svokallaða sem Orkustofnun,
Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur og Hitaveita Suðurnesja
standa saman að.
Yfirmenn Hydro funduðu með
Jóni Sigurðssyni, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, í gær og kynntu
honum áform sín. Þeir áttu einnig
fundi
með
forsvarsmönnum
Landsvirkjunar,
Orkuveitu
Reykjavíkur og fleiri fyrirtækja.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

3JËR¾NINGJAR KEFLUÈU ÅSLENSK HJËN ¹ SKÒTU ÖEIRRA Å +ARÅBAHAFINU

Hef aldrei orðið jafn hrædd
,®'2%',5-, „Ég var viss um að

<¨Â^![V\bZcch`Vd\\diigkVa

þeir mundu annað hvort skjóta
okkur eða alla vega rota okkur svo
við myndum ekki byrja að öskra
um leið og þeir færu – geturðu
ímyndað þér að vera bundinn af
byssubófa og fá síðan hulu yfir höfuðið, eins og gert er við aftökur?“
Svona lýsir Áslaug Ösp Aðalsteinsdóttir því í vefdagbók þeirra
hjóna þegar hún og eiginmaður
hennar, Kári Jón Halldórsson, urðu
fyrir árás sjóræningja úti fyrir
ströndum Venesúela um síðustu
helgi.
Áslaug og Kári lágu um nótt við
akkeri nærri eyjunni Isla Margarita þegar Kári fór á stjá til að laga
akkerisfestarnar. Áslaug var sofandi. „Þrír menn birtust út úr myrkrinu. Þeir komu róandi hljóðlaust
upp að Lady Ann og fyrr en varði
horfði ég ofan í þrjú byssuhlaup.
Tveir mannanna stukku um borð í
einni andrá og settu byssuhlaupin
undir hökuna á mér,“ lýsir Kári.

3,!5' !¨!,34%).3$«44)2 /' +2) (!,,$«233/. SLAUG OG +¹RI ¹ FERÈUM SÅNUM

Å 3UÈURLÎNDUM

Áslaug vaknaði upp af vondum
draumi: „Mér brá alveg rosalega
þegar ég fann hvergi bóndann í
bælinu og hentist fram allsnakin
(því hér er alltof heitt til að sofa í
náttfötum). Ég var komin fram í
eldhús þegar ég sá út og að þar

-9.$3)-.%4)3!/!

voru í rauninni menn (með nef og
munn falin) sem héldu byssum að
Kára,“ skrifar Áslaug í dagbókina.
Skipti nú engum togum að ræningjarnir þrír bundu hjónin. Voru
þau bundin í þrjár klukkustundir á
meðan verðmætum var stolið. GAR
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Núna stendur yfir Bílæði hjá Betri notuðum bílum
þar sem þú getur fengið draumabílinn á draumaverði.
Og þetta eru engir venjulegir bílar. Allir bílar hjá Betri notuðum bílum eru Úrvalsbílar og Gæðabílar
sem hafa gengist undir nákvæma skoðun til að tryggja að þið séuð ánægð og örugg.
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3.890.000.VW Toureg sjsk.
Á götuna: 04.04 Ekinn: 32.000 km
Verð: 4.190.000 kr. Skr.nr. PS691

2.890.000.-

490.000.-

Suzuki Ignis 5 gíra
Á götuna: 12.03 Ekinn: 65.000 km
Verð: 920.000 kr. Skr.nr. DI319

1.490.000.-

Subaru Legacy W/G Outback 4wd 5 gíra Subaru Legacy S/D GT 3.0 L sjsk.
Á götuna: 04.98 Ekinn: 160.000 km
Verð: 790.000 kr. Skr.nr. OL366

1.590.000.-

690.000.-

Á götuna: 05.05 Ekinn: 25.000 km
Verð: 3.290.000 kr. Skr.nr. AA512

Suzuki Grand Vitara XL-7 5 gíra
Á götuna: 01.03 Ekinn: 79.000 km
Verð: 1.900.000 kr. Skr.nr. NE992

490.000.-

Skoda Octavia 5 gíra
Á götuna: 04.05 Ekinn: 35.000 km
Verð: 1.670.000 kr. Skr.nr. KO050

Renault Kangoo 5 gíra
Á götuna: 07.99 Ekinn: 100.000 km
Verð: 690.000 kr. Skr.nr. JL327

990.000.-

790.000.-

660.000.-

Peugot 406 S/S sjsk.
Á götuna: 11.02 Ekinn: 61.000 km
Verð: 1.060.000 kr. Skr.nr. OJ199

990.000.-

Nissan Terrano II 5 gíra
Á götuna: 08.99 Ekinn: 159.000 km
Verð: 1.070.000 kr. Skr.nr. SG686

Hyundai Trajet 7 manna sjsk.
Á götuna: 05.02 Ekinn: 72.000 km
Verð: 1.320.000 kr. Skr.nr. OE657

Hyundai Coupe 5 gíra
Á götuna: 09.03 Ekinn: 20.000 km
Verð: 1.300.000 kr. Skr.nr. KM831

Líttu inn hjá umboðsmönnum
Toyota um allt land eða komdu
á malarplanið við hliðina á
Toyota á Nýbýlavegi.
1.590.000.990.000.-

2.450.000.-

Nissan Micra H/B Visia sjsk.

BMW H/B 120i sjsk.

H

Á götuna: 05.00 Ekinn: 80.000 km
Verð: 1.970.000 kr. Skr.nr. TV853

Á götuna: 06.04 Ekinn: 47.000 km
Verð: 1.290.000 kr. Skr.nr. ID977

Á götuna: 10.04 Ekinn: 15.000 km
Verð: 2.750.000 kr. Skr.nr. JK298

e
Sk

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

rð

fja

ar

afn

Honda Legend sjsk.

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og
viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar lenda annað hvort í
flokknum Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar
bjóðum við þér hann ekki.

Nýbýlavegur

ur

eg

v
ar

ka

ek
br

Dalbre

kka

Auðbrekka

lja

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL
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3TROKUFANGINN SEM FLÒÈI FR¹ FANGAFLUTNINGAMÎNNUM ¹ ÖRIÈJUDAG SKILAÈI SÁR SJ¹LFUR ¹ ,ITLA (RAUN Å G¾R

Þriðja strok fanga frá því í sumar
 Rektor hvaða háskóla sagði
upp störfum í gær?

 Hver er hristur, hrærður og í
banastuði?
 Hversu margir leikmenn
handknattleiksliðs Þróttar úr
Vogum skrópuðu í lyfjaprófi
eftir bikarleik á dögunum?
36®2). %25  3¥¨5 

&!.'%,3)3-, Ívar Smári Guðmundsson, sem strauk frá fangavörðum í Héraðsdómi Reykjavíkur á þriðjudag, skilaði sér sjálfur
á Litla-Hraun í gærmorgun eftir
að hafa hringt og gert boð á undan
sér.
Ívar hefur afplánað um þrjá
mánuði af tuttugu mánaða fangelsisdómi fyrir fíkniefnabrot og á
jafnvel von á frekari dómum
vegna annarra brota sem nú eru í
dómskerfinu. Ekki var ljóst í gær
hvað Ívar aðhafðist þá tæpu tvo
sólarhringa sem hann lék lausum
hala.
Strokið mun að líkindum reynast Ívari dýrkeypt. Viðurlög eru

tímabundin einangrunarvist auk
þess sem dagsleyfi í framtíðinni
eru í hættu. Sama gildir um
möguleikann á að komast á
áfangaheimili og á því að fá

+2!++!2 !& $6%2'!34%).) 4ËKU LAGIÈ Å
TILEFNI ÖESS AÈ B¾KURNAR VORU AFHENTAR

Kynna hefði átt yfirlýsingu í borgarráði

&ORS¾TISR¹ÈHERRA

Kostnaðarmat
skýtur stoðum
&*2-, Geir H. Haarde forsætisráðherra telur koma til greina að
fela stærstu sveitarfélögum í
hverjum landshluta að þjónusta
minni sveitarfélögin, eins og
gerist sums staðar erlendis.
Þjónustan miðist þá við fyrirfram
skilgreindan íbúafjölda og
landfræðilegar og samgöngulegar
aðstæður. Þannig geti lítil
sveitarfélög, sem standi illa
fjárhagslega, komist hjá því að
skera niður þjónustu við íbúana.
Geir greindi frá því á fjármálaráðstefnu Sambands íslenskra
sveitarfélaga nýlega að öll
stjórnarfrumvörp og reglugerðardrög sem hafi bein áhrif á
sveitarfélögin verði kostnaðarmetin með tilliti til heildaráhrifa á
fjárhag sveitarfélaga. „Undirbyggð ákvarðanataka með þessum
hætti skýtur styrkari stoðum
undir hagstjórn,“ sagði hann. GHS

&JÎGURRA ¹RA BÎRN Å 2EYKJAVÅK

Fá stafrófskver

¥6!2 3-2)
'5¨-5.$33/.

3TROKUFANGINN
M¾TTI AFTUR Å
FANGELSIÈ Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨%«,

reynslulausn. Þess utan vekja
svona uppátæki gremju meðal
samfanga.
Að sögn Erlendar Baldurssonar hjá Fangelsismálastofnun hafa
slík strok aðeins verið fimm á
síðustu sex árum. Það sé ekki
mikið miðað við að iðulega þurfi
að fylgja tuttugu föngum á dag út
fyrir fangelsið í ýmsum erindagjörðum. Áhyggjur veki hins
vegar að strokið nú sé það þriðja
frá því í sumar. Þá hafi einn fangi
stungið sér út um glugga hjá
lækni og annar sleit sig lausan á
leið til tannlæknis. Þeir skiluðu
sér báðir sjálfir skjótt aftur.
„Það er eðlilegt að þetta verði

,)4,! (2!5. &ANGAVERÈIR ÖURFA AÈ

MEÈALTALI AÈ FYLGJA ALLT AÈ TUTTUGU FÎNG
UM ÒT FYRIR FANGELSIÈ ¹ DAG

skoðað. Sá sem gerir svona hlut
er að mínu viti alltaf varasamur,“
segir Erlendur.
GAR

Borgarstjóri segir að það hafi þótt nauðsynlegt að tengja byggingu menningarmiðstöðvar og uppbyggingu fyrir aldraða þegar viljayfirlýsing var gerð við Eir.
Forsendur viðræðna við Eir hefði átt að kynna í borgarráði, segir hann.

"«+!'*®& Borgarbókasafn

Reykjavíkur ætlar í samstarfi við
MS að gefa öllum reykvískum
börnum bók árið sem þau verða
fjögurra ára.
Fyrstu bækurnar voru
afhentar börnum af leikskólanum
Dvergasteini í gær og af því
tilefni sungu þau nokkur lög á
bókasafninu við Tryggvagötu.
Bókin sem um ræðir er
Stafrófskver eftir Sigrúnu og
Þórarin Eldjárn og er verkefnið
hugsað sem tilraunaverkefni til
tveggja ára.
HS

"/2'!2-, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri segir að það
hafi þótt nauðsynlegt að tengja
saman uppbyggingu á þjónustu
fyrir aldraða og byggingu menningarmiðstöðvar í Spönginni í Grafarvogi þegar viljayfirlýsing var gerð
við hjúkrunarheimilið Eir. Samkvæmt samþykkt í borgarráði átti
upphaflega að fela Eiri uppbyggingu 1.100 fermetra þjónustumiðstöðvar og þjónustuíbúða, en 4.000
fermetra menningarmiðstöð var
bætt við í texta viljayfirlýsingarinnar í undirbúningi, án umfjöllunar í borgarráði. Björn Ingi Hrafnsson, formaður borgarráðs, sagði í
viðtali við Fréttablaðið 8. nóvember að mistök
hefðu verið gerð
í orðalagi þegar
viljayfirlýsingin
var
undirbúin.
Borgarstjóri skilur orð hans svo
að kynna hefði
átt viljayfirlýsinguna í borgar"*®2. ).')
ráði áður en hún
(2!&.33/.
var undirrituð.
Vilhjálmur
segir ljóst að
framkvæmdin öll
fari í útboð og
lægsta
tilboði
verði tekið. „Ég
skil ekki þessa
umræðu
og
minnihlutinn ætti
frekar að fagna
6),(*,-52 ¶
því að loksins
6),(*,-33/.
eftir tólf ár er
verið að byggja öryggis- og þjónustuíbúðir fyrir aldraða, því að á
tólf ára valdatíma byggðu þeir ekki
eina einustu. Það er gífurleg þörf og
margir á biðlista og ég fullvissa alla
um að það verður farið eftir öllum
gildandi lögum og reglum.“
Um skýringar Björns Inga

2¨(²3 2%9+*!6¥+52 6ILJAYFIRLÕSING BORGARINNAR OG %IRAR ER UMDEILD INNAN BORGAR
R¹ÈS "ORGARSTJËRI SEGIR UMR¾ÈUNA ¹ VILLIGÎTUM ÖVÅ M¹LIÈ SNÒIST UM UPPBYGGINGU ¹
ÖJËNUSTU FYRIR ELDRI BORGARA
&2¡44!",!¨)¨

segir Vilhjálmur að það sé sinn
skilningur á orðum hans að gerð
hafi verið mistök að kynna ekki
innihald viljayfirlýsingarinnar í
borgarráði hvað menningarmiðstöðina varðar, áður en hún var
undirrituð. „Það kunna að hafa
verið mistök að hafa ekki kynnt
borgarráði að farið yrði í viðræður við Eir á þessum forsendum.
En borgarráð hefur síðasta orðið í
málinu og borgin er ekki búin að
binda sig á neinn hátt og Eir ekki
heldur.“
Borgarstjóri minnir einnig á að
það sé álit allra sem komið hafa að

málinu að mun hagkvæmara sé að
einn aðili komi að verkinu og það
sé öllum til hagsbóta.
Björn Ingi Hrafnsson segir það
óheppilegt að texti viljayfirlýsingarinnar var annar en í bókun borgarráðs. „Ég ítreka það sem ég hef
sagt, að þetta eru ekki alvarlegri
mistök en svo, að viðræður eru í
gangi og engin ákvörðun hefur
verið tekin. Allt hefur verið kannað
í tilliti til laga og reglna og borgarráð mun eiga síðasta orðið. Borgin
er aðili að Eiri og kýs í fulltrúaráð
og stjórn svo þetta er allt gert fyrir
opnum tjöldum.“ SVAVAR FRETTABLADIDIS

%LLERT " 3CHRAM TEKUR S¾TI ¹ !LÖINGI ¹ NÕJAN LEIK EFTIR NÅTJ¹N ¹RA FJARVERU

%INS OG AÈ KOMA HEIM AFTUR
Ellert stóð ekki klár á öllum reglunum sem gilda um fundahöld
fylkingunni, settist á þing í gær í stað
Alþingis, enda langt síðan hann þurfti
Helga Hjörvar sem er í tveggja vikna
að lúta þeim. Sagðist hann þurfa að
fæðingarorlofi.
læra þær upp á nýtt.
Ellert var þingmaður SjálfstæðisSpurður hvort hann ætli sér að
flokksins frá 1971 til 1979 og aftur
flytja mál á þinginu nú segir Ellert
frá 1983 til 1987. Nítján ár eru því
fyrstu dagana fara í að skoða sig um.
síðan hann sat síðast á þingi. „Ég held
„Mér líður eins og litlu barni að koma
að það hafi varla verið búið að finna
í fyrsta sinn í skólann og er svolítið
upp rafmagnsritvélina, hvað þá tölvfeiminn. Ég sé svo til eftir helgina.“
una og farsímann,“ sagði Ellert þegar
Fjórir sitjandi þingmenn voru á
hann bar saman tímana nú og þegar !&452  ¶).' %LLERT " 3CHRAM ¹ SKRAFI
þingi þegar Ellert sat þar síðast; Hallhann var fyrst kjörinn á þing. „En VIÈ ¶ËRUNNI 3VEINBJARNARDËTTUR
&2¡44!",!¨)¨'6! dór Blöndal, Jóhanna Sigurðardóttir,
þetta er eins og að koma heim aftur.
Jón Kristjánsson og Steingrímur J.
Og hafi ég átt erindi hingað 30 ára
Sigfússon. Rifjaði Ellert upp að síðasta þingveturinn
gamall og blautur á bak við eyrun þá á ég enn þá meira
var hann sessunautur Steingríms en þeir sitja aftur
erindi núna með alla mína lífsreynslu og öll mín mishlið við hlið nú.
tök.“
BÖS

34*«2.-, Ellert B. Schram, Sam-
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3ËLVEIG *ËNSDËTTIR S¹LFR¾ÈINGUR UM BÎRN Å SJ¹LFSVÅGSH¾TTU

.Õ REGLUGERÈ UM VINNUVERND

Telja sig oft vera einskis virði

Vinnuveitendur
geri áætlun

(%),"2)'¨)3-, Börn og unglingar

sem eru í sjálfsvígshugleiðingum
telja oft að þau séu einskis virði,
segir Sólveig Jónsdóttir, sérfræðingur í klínískri barnasálfræði og
taugasálfræði.
Í Fréttablaðinu í gær var
greint frá því að leitað hefði verið
með börn niður í níu ára aldur til
Barna- og unglingageðdeildar
vegna mats á sjálfsvígshættu.
Sólveig segir börn sem svo sé
ástatt um vera haldin alvarlegu
þunglyndi og hafi oft ýmsa fylgikvilla, svo sem kvíðavandamál
og hegðunarvandamál. Þau upplifi vonleysi, eigi oft erfitt með
að sofa og einbeitingarhæfni sé

3+«,) /' (%)-),) -IKILV¾GT ER AÈ SKËLI
OG HEIMILI SÁU MEÈVITUÈ UM ËVENJULEGA
HEGÈUN BARNA

skert. Hún bætir við að mikilvægt sé að taka á þunglyndi hjá

börnum, svo og öllum geðrænum
einkennum sem allra fyrst.
„Það er mjög þýðingarmikið
að foreldrar séu vakandi fyrir
óvenjulegri hegðun barna sinna,“
segir hún. „Þá þarf að fylgjast
vel með þessu í skólum og byggja
upp félagsleg prógrömm sem
draga úr hugsanlegri félagslegri
einangrun barna sem eiga við
vanda að stríða, svo sem einelti
og afleiðingar þess. Það fer mjög
illa með börn.
Það er mikilvægt að leitast við
að styrkja sjálfsmat barna og í
öðru lagi að meðhöndla undirliggjandi geðræn vandamál sem
fyrst.“
JSS

Frá vinnu eftir grófa
árás unglingspilta
Karlmaður sem býr í Kópavogi ásamt fjölskyldu sinni hefur verið frá vinnu
í nær hálfan mánuð eftir að hópur unglingspilta réðst á hann á laugardagskvöldi. Hann er frá Portúgal en hefur verið búsettur hér í nær fjögur ár.

Jól

& villigæs
Jólamatse›ill me› íslenskri
villigæs í a›alrétt frá 1. des.
Bor›apantanir í síma 444 5050
e›a vox@vox.is

,®'2%',5-, Maður, búsettur í
Kópavogi, hefur nú verið frá vinnu
í tæpan hálfan mánuð eftir að
hópur unglingspilta réðst á hann
laugardagskvöldið 4. nóvember.
Maðurinn hefur fyrir fjölskyldu
að sjá. Hann hefur kært atburðinn
til lögreglunnar í Kópavogi sem
líkamsárás á grundvelli kynþáttafordóma. Fréttablaðið hefur áður
fjallað um málið, en maðurinn er
frá Portúgal.
„Við vorum að horfa á myndband heima hjá okkur þetta laugardagskvöld,“ segir maðurinn sem
vill ekki koma fram undir nafni,
enda langt í frá búinn að jafna sig
líkamlega og andlega eftir árásina. Fréttablaðið heimsótti hann
og fjölskyldu hans, konu og þrjú
börn á aldrinum eins, tveggja og
níu ára, á heimili þeirra í gær.
„Okkur langaði í kók svo ég
ákvað að skreppa út í búð,“ heldur
maðurinn áfram. Þegar hann kom
inn í verslunina voru tveir piltar
um 17 ára þar inni. Annar gekk
þegar upp að hlið hans en hinn
stillti sér upp fyrir framan hann.
Svo hófst atburðarásin, að sögn
hans, þegar piltarnir vildu varna
honum að sinna erindum sínum.
„Ég skildi ekki allt sem þeir
sögðu en heyrði þó að þar á meðal
var: „Hypjaðu þig burt úr landinu,
svertingi.“
Maðurinn kveðst hafa stjakað
við piltinum sem stóð fyrir fram-

 6%446!.') 23!2)..!2 3V¾ÈIÈ ÖAR SEM PILTARNIR RÁÈUST ¹ MANNINN (ANN HEFUR

BÒIÈ HÁR Å T¾P FJÎGUR ¹R (ANN ¾TLAR AÈ GANGA AÈ EIGA SAMBÕLISKONU SÅNA ¹ LAUGAR
DAGINN EFTIR RÒMA VIKU EN UNDIRBÒNINGUR BRÒÈKAUPSINS ER VISSULEGA Å SKUGGA ¹R¹SAR
PILTANNA ¹ HANN

an hann til að komast leiðar sinnar
og náð í kókflösku. Þegar hann
kom að kassanum veittust piltarnir, sem nú voru orðnir fleiri, að
honum með hrópum og einn sparkaði til hans. Þetta sést glögglega í
öryggismyndavél verslunarinnar,
samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins.
„Ég flýði út, en þeir eltu mig,
náðu í jakkann minn en mér tókst
að smeygja mér úr honum. Á
ganginum fyrir framan verslunina náðu þeir mér aftur við útidyr
sem voru lengi að opnast. Þeir rifu
í hárið á mér og spörkuðu í mig.
Enn tókst mér að losa mig og hljóp
út á planið fyrir framan verslun-

ina. Þar var einhver fyrir sem
sparkaði í mig þannig að ég datt.
Þá komu þeir allir, fjórir eða fimm,
og fóru að sparka í mig þar sem ég
lá. Þeir reyndu að hitta höfuðið, en
ég reyndi eftir megni að skýla því.
Þeir spörkuðu í hálsinn á mér,
bakið og axlirnar. Það var ekki
fyrr en fólk frá nálægum veitingastað kom að sem þeir hættu. Ég
hljóp heim, en man ekkert eftir
því, því ég fékk slæmt áfall.“
Maðurinn fékk áverka á höfuð
og blóðnasir, auk þess sem hann
tognaði illa í hálsi, út í axlir og í
baki. Hann er undir læknishöndum og fær reglulega áfallahjálp.
JSS FRETTABLADIDIS

6)..56%2.$ Samkvæmt nýrri

reglugerð um skipulag og
framkvæmd vinnuverndarstarfs
á vinnustöðum ber atvinnurekanda að gera skriflega áætlun um
öryggi og heilbrigði á vinnustað
sem á að marka stefnu varðandi
aðbúnað, öryggi og hollustuhætti
á vinnustaðnum.
Markmið reglugerðarinnar er
að tryggja að fyrir hendi sé
kerfisbundið vinnuverndarstarf
innan vinnustaðar.
Í reglugerðinni er jafnframt að
finna ákvæði um tilnefningu,
hlutverk og starfshætti öryggisvarða, öryggistrúnaðarmanna og
öryggisnefnda í fyrirtækjum.
HS

¥3,%.3+4 ,!-"!+*®4 &JALLALAMB M¹

NÒ FLYTJA FRAMLEIÈSLU SÅNA TIL %VRËPUSAM
BANDSLANDA

FANGI HJ¹ &JALLALAMBI

Mega selja kjöt
til Evrópu
-!46,!)¨.!¨52 Landbúnaðarstofnun hefur veitt fyrirtækinu
Fjallalambi á Kópaskeri leyfi til
útflutnings á kjöti í heilum
skrokkum til Evrópusambandslanda. Þetta kemur fram á
vefnum dettifoss.is.
Unnið hefur verið að bættri
verkun og auknu hreinlæti í
framleiðslu. „Útflutningsleyfi á
Evrópumarkað þýðir aukna
möguleika fyrir Fjallalamb til
sölu á því lambakjöti sem bændur
eru skuldbundnir til að selja á
erlendum mörkuðum. Fram til
þessa hefur Fjallalamb aðallega
flutt út á Japansmarkað,“ segir á
dettifoss.is.
GAR

&2¥345.$!(%)-),)
 BÎRN BÅÈA
%NN BÅÈA  BÎRN EFTIR PL¹SSI ¹
FRÅSTUNDAHEIMILUM Å 2EYKJAVÅK OG 
STARFSMENN VANTAR TIL STARFA !LLS HAFA
 BARN FENGIÈ PL¹SS ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILUM ÖAÈ SEM AF ER VETRI

&/234)32¨(%22!
(EIMS¾KIR &INNLAND
'EIR ( (AARDE FORS¾TISR¹ÈHERRA
VERÈUR Å &INNLANDI   NËVEMBER
'EIR FER ÒT Å BOÈI -ATTI 6ANHANEN
FORS¾TISR¹ÈHERRA &INNLANDS OG MUN
HANN MEÈAL ANNARS SITJA NORR¾NAN
%VRËPUR¹ÈSFUND Å (ELSINKI
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&LUTNINGUR ,ANDHELGISG¾SLUNNAR ER EKKI Å BÅGERÈ AÈ SÎGN DËMSM¹LAR¹ÈHERRA

$¾MDUR FYRIR FÅKNIEFNASMYGL

'¾SLAN EKKI ¹ LEIÈ ¹ 6ÎLLINN

Með 220 grömm
af hassi innvortis

gæti hentað ágætlega undir
starfsemina en að flutningur væri
flytja Landhelgisgæsluna frá
ekki í bígerð enda ekki forgangsmál
Reykjavík til Keflavíkurflugvallar,
að flytja starfsemina frá Reykjavíkað sögn Björns Bjarnasonar
urflugvelli eða brjóta hana upp. Það
dómsmálaráðherra.
væri seinni tíma mál. Vildi hann þó
Hjálmar Árnason, Framsóknarekki útiloka flutning flugdeildarinnflokki, tók málið upp utan dagskrár
ar til Keflavíkur en sagði að slíkt
á Alþingi í fyrradag og sagði
kallaði á fjölgun starfsmanna.
tilvalið að nýta gömul mannvirki
Björn sagði að stækka þyrfti
varnarliðsins undir starfsemi
skrifstofuhúsnæði LandhelgisgæslLandhelgisgæslunnar. Spurði hann
unnar á Reykjavíkurflugvelli vegna
ráðherra hvort til greina kæmi að
stærri flugflota og að fram færu
færa starfsemi hennar að hluta til
"*®2. "*!2.!3/. $«-3-,!2¨
viðræður við Flugmálastjórn um
eða að öllu leyti á Suðurnes og
(%22! 3T¾KKA ÖARF SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI
það. Kvað hann höfuðstöðvar
hvort hann teldi að húsakynni á
,ANDHELGISG¾SLUNNAR
&2¡44!",!¨)¨'6!
Landhelgisgæslunnar nýlega fluttar
varnarsvæðinu uppfylltu kröfur
í Skógarhlíð, þar sem þær ættu vel heima með öðrum
Landhelgisgæslunnar.
sem vinna að viðbragðs- og neyðarþjónustu.
Ráðherra sagðist ekki efast um að tiltekin bygging
BÖS

34*«2.-, Ekki er fyrirhugað að

",«¨) $2)&). -«4-,) $ÕRAVINIR

MËTM¾LTU SÎLU ¹ LOÈFELDUM Å G¾R FYRIR
UTAN "URBERRY VERSLUN ¹ 2EGENT 3TREET
Å ,ONDON
&2¡44!",!¨)¨!0

$«-3-, Karlmaður á þrítugs-

aldri var dæmdur í 30 daga
óskilorðsbundið fangelsi í
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær
fyrir fíkniefnasmygl.
Maðurinn var handtekinn á
Keflavíkurflugvelli í ágúst vegna
grunsemda um að hann hefði
fíkniefni í fórum sínum. Hann var
fluttur á lögreglustöðina við
Hverfisgötu þar sem kom í ljós að
hann hafði tæp 220 grömm af
hassi falin innvortis. Maðurinn
játaði brot sín skýlaust og því
þótti 30 daga fangelsi hæfileg
refsing. Hann hefur áður komið
við sögu lögreglu vegna fíkniefnabrota.
ÖSJ

+ENNARAN¹M

&RJ¹LSHYGGJUFÁLAGIÈ

Fáir sérhæfa
sig í íslensku

Mótmæla frekari
niðurgreiðslum

3+«,!-, Íslendingar hafa staðið
sig illa í móðurmálskennslu í
grunnskólum í samanburði við
önnur norræn lönd.
Þetta er meðal þess sem
Sigurður Konráðsson, prófessor í
íslensku við Kennaraháskóla
Íslands, fjallar um á fundi
Sögufélagsins sem haldinn verður
í Fischersundi 3 klukkan átta í
kvöld. Í erindi sínu bendir
Sigurður á að íslenska hafi ekki
verið ofarlega á lista í íslensku
skólastarfi.
Í nýlegri skýrslu menntamálaráðuneytisins kemur fram að
aðeins um 52 prósent kennara í 8.10. bekk hafi sérhæft sig í
kennslugreininni.
HS

34*«2.-, Frjálshyggjufélagið
mótmælir harðlega hugmyndum
um enn frekari niðurgreiðslu
ríkisins á rekstri stjórnmálaflokkanna.
Í fréttatilkynningu frá
félaginu segir að með því að auka
framlög ríkisins til stjórnmálaflokka séu skattgreiðendur
neyddir til að styðja skoðanir sem
þeir eru ósammála.
Frjálshyggjufélagið er þeirrar
skoðunar að hækkun á framlagi
ríkisins til flokka veiki lýðræðið
því það gefi sitjandi flokkum enn
meira forskot á þá hópa fólks sem
kynnu að vilja bjóða sig fram til
þings.
HS

"¾JARSTJËRN +ËPAVOGS

Höfnuðu
öldungaráði
36%)4!234*«2.)2 Meirihluti

bæjarstjórnar Kópavogs hafnaði
tillögu um að koma á fót sérstöku
öldungaráði í bænum. Það var
Samfylkingin
sem vildi að
ráðið yrði
stofnað og
tæki til
umfjöllunar
mál á borði
bæjarstjórnar
sem varða
aðbúnað og
2-!.. +2
kjör aldraðra í
«,!&33/.
Kópavogi. Ætti
ráðið að vera skipað þremur eldri
borgurum og tveimur fulltrúum
bæjarins.
„Hópur eldri borgara, sem
skipar slíkt ráð, ætti að vera vel
til þess fallinn að leggja til góðar
hugmyndir í bæjarstjórn eða
leggja raunhæft mat á verkefni
og tillögur bæjarstjórnar,“ sagði í
tillögunni sem var felld á síðasta
bæjarstjórnarfundi.
GAR

6),*! !5+.!2 4%+*52 3VEITARSTJËRNARMENN KREFJAST HLUTDEILDAR Å FJ¹RMAGNSTEKJUSKATTINUM ÖANNIG AÈ MISSKIPTING Å TEKJUÎFLUN RÅKIS
OG SVEITARFÁLAGA VERÈI LEIÈRÁTT b¶AÈ ER EKKI NEMA EÈLILEGT AÈ SVEITARFÁLÎGIN KREFJIST NÒ HLUTDEILDAR Å FJ¹RMAGNSTEKJUSKATTINUM m SEGIR
(ALLDËR (ALLDËRSSON FORMAÈUR 3AMBANDS ÅSLENSKRA SVEITARFÁLAGA -YNDIN ER FR¹ R¹ÈSTEFNUNNI SEM STENDUR NÒ YFIR ¹ (ËTEL .ORDICA
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Vilja fá hlut í fjármagnstekjuskatti
Sveitarfélögin krefjast hlutdeildar í fjármagnstekjuskattinum þar sem stöðugt
fleiri einstaklingar njóta þjónustu sveitarfélaganna án þess að greiða útsvar.
Þrjátíu og sjö sveitarfélög fengu á þremur árum bréf frá eftirlitsnefnd.
36%)4!2&¡,®' Sveitarfélögin hafa

verið rekin með halla í fjölda ára.
Mörg sveitarfélög eiga nú í miklum og alvarlegum fjárhagserfiðleikum, þar á meðal eru mörg
hinna sameinuðu landmiklu sveitarfélaga, þó að nokkur umskipti
hafi orðið í rekstri sveitarfélaga í
heildina á síðasta ári vegna þenslu
í efnahagslífinu og aukinna tekna
af þeim sökum.
Ör þróun í skattaumhverfinu
hefur leitt til þess að sveitarfélögin hafa orðið af útsvarstekjum en
tekjur ríkisins hafa aukist. Fjöldi
einkahlutafélaga hefur snaraukist
á stuttum tíma. Á árinu 2004 fór
fjöldi einkahlutafélaga í fyrsta
skipti yfir tuttugu þúsund og á
miðju þessu ári eru einkahlutafélög orðin 25.600 talsins.
Halldór Halldórsson, formaður

Sambands íslenskra sveitarfélaga,
greindi frá þessu á fjármálaráðstefnu sambandsins í gær. Hann
sagði að fjöldi einyrkja, sem áður
hefðu greitt skatta eins og almennir launþegar, hefðu fært starfsemi
sína yfir í einkahlutafélög. Þar með
væri skattaumhverfið allt annað.
„Þróunin í greiðslu fjármagnstekjuskattsins hefur orðið mun
hraðari en fjölgun einkahlutafélaganna og áhrifin til lækkunar
tekna sveitarfélaganna og hækkunar tekna ríkisins er mun augljósari. Á árinu 2004 námu tekjur
ríkisins af fjármagnstekjuskatti
níu milljörðum króna en í fyrra
voru tekjurnar orðnar 21,7 milljarðar króna,“ segir hann.
Í fyrra höfðu 6.600 fjölskyldur
hærri fjármagnstekjur en launatekjur og 2.200 framteljendur

höfðu engar aðrar tekjur en fjármagnstekjur og greiddu því ekki
útsvar. Þeir nutu samt þjónustu
sveitarfélaganna. „Þessar breytingar hafa rýrt tekjur sveitarfélaganna og valdið óeðlilegri mismunun, tekjur ríkisins hafa aukist
en tekjur sveitarfélaganna dregist
saman,“ segir Halldór. „Það er
fyrst og fremst misskiptingin í
tekjuöflun
stjórnsýslustiganna
sem við viljum fá leiðrétta. Það er
ekki nema eðlilegt að sveitarfélögin krefjist nú hlutdeildar í fjármagnstekjuskattinum.“
Á árunum 2003-2006 fengu
þrjátíu og sjö sveitarfélög bréf frá
eftirlitsnefnd með fjármálum
sveitarfélaganna. Sum þeirra eiga
varla annan kost en að draga
saman í þjónustu við íbúa.

FORVAL FRAMUNDAN
KOMDU OG HITTU FRAMBJÓÐENDUR VG

#$ %!!)*% "!% &*   $! &*
!$!$'  #!%' !( #! 
  ''
$%)!+%%"&"%#5&' $"# !  $&+)%+(%,(+(%-'(,* ), '%#-'(
,#%3%+$!.%+,$&!!&5 !!%.!%,* ), (% -%5"(#("$(+)&'(% -%5"
$&##%.''&" )5"'.!'! #/)"% #01)%+(% -%& %1!$ +'# -%(#%' )5+%+&!
%%",(+(%-'(,* ), # $#/)"% ! 4 
2

Sjá nánar á www.vg.is

GHS FRETTABLADIDIS

.µ3+®05.!26%2¨,!5.). !&(%.4

3TURLA "ÎÈVARSSON SAMGÎNGUR¹ÈHERRA
AFHENTI VERÈLAUNIN VIÈ H¹TÅÈLEGA ATHÎFN
Å G¾R

.ÕSKÎPUNARVERÈLAUN AFHENT

Landnámssetrið verðlaunað
6)¨52+%..).' Landnámssetur
Íslands hlaut Nýsköpunarverðlaun
Samtaka ferðaþjónustunnar í gær
fyrir vel útfærðar og vandaðar
sýningar sem efla ímynd Íslands
og eru til þess fallnar að efla
ferðaþjónustu allan ársins hring.
Í tengslum við safnið er unnið með
sögu landsins með leiksýningum,
sögumönnum, námskeiðum og
hlöðnum vörðum á helstu sögustöðum Egils sögu og víðar.
Tæknin er vel nýtt á sýningunum
meðal annars með leiðsögn með
lófatölvum.
Nýsköpunarverðlaunin voru
afhent við athöfn á Hótel Holti. HS

F í t o n / S Í A

Dapurleg eftirmæli

Meðalstarfsævi á Íslandi er u.þ.b. 45 ár. Samkvæmt launakönnun VR 2006 eru
heildarævitekjur karla 197 milljónir króna að meðaltali en kvenna 159 milljónir.
Munurinn er 38 milljónir eða 24%, körlunum í vil.
Þessi munur á ekki að vera meitlaður í stein um ókomna framtíð.
Sendum komandi kynslóðum rétt skilaboð. Eyðum launamun kynjanna.
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Virðing
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!RABÅSKA SJËNVARPSSTÎÈIN AL *AZEERA ORÈIN TÅU ¹RA

Hefja útsendingar á ensku
+!4!2 !0 Á hádegi á miðvikudag

 ,%)¨  -!2+!¨).. ¶ESSI IND

VERSKI BËNDI GENGUR SEM LEIÈ LIGGUR
¹ MARKAÈINN Å !GARTALA HÎFUÈBORG
4RIPURA FYLKIS Å NORÈAUSTANVERÈU )ND
LANDI (ANN ¾TLAR AÈ BJËÈA STR¹KNIPPI
TIL SÎLU EN FYRIR ÖAU F¾R HANN UM 
RÒPÅUR
&2¡44!",!¨)¨!0
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hóf arabíska sjónvarpsstöðin alJazeera í fyrsta sinn útsendingar
á ensku. Útsendingarnar eiga að
nást á 80 milljónum heimila víða
um heim, einkum í Evrópu, MiðAusturlöndum og nokkrum Asíuríkjum, en fáir munu þó ná
útsendingum hennar í Bandaríkjunum.
Á vefsíðu sjónvarpsstöðvarinnar verður þó hægt að fylgjast með
útsendingunum jafnóðum.
Fjölmennt starfslið mun starfa
við ensku útgáfu sjónvarpsstöðvarinnar. Alls hafa um 500 manns
verið ráðnir til starfa, þar á meðal
sumir af þekktustu sjónvarpsmönnum heims, svo sem David
Frost frá BBC, Riz Khan frá CNN
og Dave Marash frá ABC.
Upphaflega stóð til að hefja
útsendingar í byrjun þessa árs og
þá til 40 milljón heimila, en
útbreiðslan
verður
helmingi
meiri.
„Þetta á sér engin fordæmi í
sögu sjónvarpsútsendinga,“ segir
Wadah Khanfar, framkvæmdastjóri al-Jazeera, á heimasíðu
stöðvarinnar. „Engin önnur alþjóðleg fréttastöð sendir út til jafn
margra heimila í heiminum.“
Þegar al-Jazeera hóf sjónvarps-

/* 3)-03/. ,EYSIR FR¹ SKJËÈUNNI EN

AÈEINS Å VIÈTENGINGARH¾TTI

&2¡44!",!¨)¨!0

/ * 3IMPSON UM MORÈIN

Segir frá í sjónvarpi og á bók
,/3 !.'%,%3 !0 Fyrrverandi

&2¡44!34/&!. 3TARFSFËLK AL *AZEERA UNDIRBÕR ENSKU ÒTSENDINGARNAR

útsendingar fyrir tíu árum þótti
leiðtogum bæði í Bandaríkjunum
og víða í Arabaríkjum harkalega
að sér vegið. Sérstaklega hafa

&2¡44!",!¨)¨!0

útsendingar stöðvarinnar á skilaboðum frá Osama bin Laden og
öðrum hryðjuverkamönnum verið
umdeildar.
GB

ruðningsstjarnan O.J. Simpson
kemur fram í sjónvarpsviðtölum
síðar í nóvember og sendir
jafnframt frá sér bók þar sem
hann lýsir í smáatriðum hvernig
hann „hefði framið morðin“ á
fyrrverandi eiginkonu sinni og
kærasta hennar, „ef ég hefði gert
það“ - eins og hann orðar það.
„O. J. Simpson, með eigin
orðum, segir í fyrsta sinn frá því
hvernig hann hefði framið morðin
ef hann væri sá sem bæri ábyrgð
á glæpunum,“ segir í tilkynningu
frá sjónvarpsstöðinni Fox, sem
ætlar að senda út viðtal við hann í
tveimur hlutum dagana 27. og 29.
nóvember.
GB

Flottur sportjeppi
á frábæru verði

2.495.000 kr.
Outlander 4X4
Öflug tveggja lítra 136 hestafla vél

Staðalbúnaður:
• Sítengt aldrif
• Álfelgur
• Vindskeið
• Þakbogar
• Skyggðar rúður
• ABS hemlalæsivörn

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

• Mikil veghæð, 19,5 cm

26.116 kr. á mánuði
Miðað við 30% útborgun og gengistryggðan bílasamning SP til 84 mánaða.

Umboðsmenn um land allt: Höldur hf., Akureyri, sími 461 6020 · HEKLA, Borgarnesi, sími 437 2100 · HEKLA, Ísafirði, sími 456 4666
HEKLA, Reyðarfirði, sími 470 5100 · HEKLA, Reykjanesbæ, sími 420 5000 · HEKLA, Selfossi, sími 482 1416

HEKLA, Laugavegi 174, sími 590 5000
www.hekla.is, hekla@hekla.is
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.ÕTT FORVARNARVERKEFNI

3JÎ M¹NAÈA FANGELSI FYRIR SÅENDURTEKIÈ OFBELDI OG ÎNNUR BROT

Flott án fíknar
fær styrk

Dæmdur fyrir að berja barnsmóður sína

&/26!2.)2 Forvarnarverkefninu
Flott án fíknar var ýtt úr vör í
dag. Það er ungmennafélag
Íslands sem stendur að verkefninu og hefur félagið fengið styrk
úr forvarnarsjóði til þess.
Kynningin á verkefninu fer
fram í Vetrargarðinum í Smáralind klukkan fimm. Þar mun
forseti Íslands meðal annars
flytja ávarp.
Hugmyndafræði verkefnisins
Flott án fíknar snýst um að koma
í veg fyrir að unglingar byrji að
fikta við tóbak og áfengi.
Verkefnið er unnið í samvinnu
við Lýðheilsustöð sem styrkir það
fjárhagslega.
HS

$«-3-, Karlmaður á fertugs-

aldri var dæmdur í sjö mánaða
fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur á þriðjudag. Maðurinn var
dæmdur fyrir endurtekið ofbeldi
gegn barnsmóður sinni, og fyrrverandi sambýliskonu, og fyrir
húsbrot, fíkniefnalagabrot og brot
gegn nálgunarbanni. Manninum
var auk þess gert að greiða 425
þúsund krónur í sakarkostnað.
Maðurinn var hins vegar sýknaður af ákæru um vopnalagabrot
því ekki þótti sannað að óeðlilegt
væri að hann hefði borið á sér
sjálfskeiðung sem lögreglan fann
við leit á honum eftir handtöku.
Dómurinn taldi hnífinn ekki ólög-

legan sem slíkan og maðurinn
hefði sagt fyrir dómi að hann notaði hnífinn við vinnu sína.
Maðurinn játaði fíkniefnalagabrot en neitaði að hafa beitt barnsmóður sína ofbeldi. Í niðurstöðu
héraðsdóms kom fram að brot
mannsins væru alvarleg og að
hann hefði valdið konunni líkamlegu sem og andlegu tjóni. Dómnum þótti rétt að skilorðsbinda
fimm mánuði af fangelsisvistinni
því maðurinn hefði ekki áður gerst
sekur um brot á almennum hegningarlögum, hann búi á áfangaheimili, sé að taka á áfengisvanda
sínum og sé í vinnu við múr og
málun.
IFV

(¡2!¨3$«-52 2%9+*!6¥+52 -AÈURINN SEM D¾MDUR VAR NEITAÈI AÈ HAFA BEITT
BARNSMËÈUR SÅNA OFBELDI $ËMURINN FÁLLST EKKI ¹ ÖAÈ

ÍSLENSKAR SKÁLDSÖGUR
STEINAR BRAGI

HIÐ STÓRFENGLEGA

LEYNDARMÁL HEIMSINS

'2.&.).. !&(%.452 ®SKJUHLÅÈAR

SKËLI FÁKK 'R¾NF¹NANN AFHENTAN Å VOR

&LEIRI SKËLAR F¹ 'R¾NF¹NANN

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

77 skólar í
umhverfistarfi
5-(6%2&)3-, Nú eru 77 skólar á

landinu þátttakendur í verkefninu
um Grænfánann.
Frá því í haust hafa sex grunnskólar og tveir leikskólar ákveðið
að taka þátt í verkefninu Skólar á
grænni grein.
Þetta eru Gerðaskóli, Grunnskóli
Snæfellsbæjar á Hellissandi og í
Ólafsvík, Grunnskólinn í Stykkishólmi, Hvolsskóli, Reykjahlíðarskóli og leikskólarnir Náttúruleikskólinn Hvarfi og Skógarsel á
Hallormsstað.
Þá tók Foldaskóli við Grænfánanum fyrr nú í vikunni.
Landvernd lýsir ánægju með
þetta starf skólanna.
HS

"ÅLVELTA UNDIR %YJAFJÎLLUM

Farþegarnir
lítið slasaðir
,®'2%',5-, Bílvelta varð undir
Eyjafjöllum síðdegis í gærdag.
Slysið varð með þeim hætti að
bifreið sem kom að austan rakst á
brúarendann á brúnni yfir Holtsá,
valt og hafnaði í árfarveginum.
Tveir erlendir ferðamenn voru í
bifreiðinni sem var bílaleigubíll.
Hálka var og er hún talin
ástæða þess að bíllinn rann til á
veginum. Mennirnir sem voru í
bílnum sluppu við meiriháttar
meiðsl en voru þó fluttir með
sjúkrabíl til Reykjavíkur.
HS

,®'2%',5&2¡44)2
REKSTRAR ¹ !KUREYRI
¶RÅR ¹REKSTRAR URÈU ¹ !KUREYRI Å FYRRA
DAG %NGAN SAKAÈI Å ¹REKSTRUNUM 
!KUREYRI ER NÒ TÎLUVERÈUR SNJËR OG
MIKIL H¹LKA ¹ VEGUM

²TAFAKSTUR VIÈ "LÎNDUËS
®KUMAÈUR MISSTI STJËRN ¹ BÅL SÅNUM
MEÈ ÖEIM AFLEIÈINGUM AÈ HANN ËK ÒT
AF VEGINUM VIÈ "LÎNDUËS Å FYRRADAG
%NGIN SLYS URÈU ¹ FËLKI ,EIÈINDAVEÈUR
VAR ¹ ÖESSUM SLËÈUM ÖEGAR ËHAPPIÈ
VARÈ OG GEKK UMFERÈ H¾GT FYRIR SIG

HIN ÍSLENSKA

TRAINSPOTTING
50 GRÖMM AF ÓDRÝGÐU KÓKAÍNI HVERFA Í PARTÍI
Í REYKJAVÍK. ELTINGARLEIKUR UPP Á LÍF OG DAUÐA.

„Bráðskemmtileg bók sem heldur fínu jafnvægi milli
tilgerðarleysis og húmors.“
- Björn Þór Vilhjálmsson, Morgunblaðið, 3. nóvember 2006

ÞAÐ ÆTTI AÐ SETJA ÞIG

Á HEIMSMINJASKRÁ
ÞESSI BÓK ER EKKI UM BLEIKA FLAMINGÓFUGLA. ÞESSI BÓK ER UM
ÚTVARPSMANNINN E SEM LENDIR Í ÓVÆNTUM OG ALLSVAKALEGUM
HREMMINGUM EFTIR AÐ HAFA GEFIÐ ÚT SÍNA FYRSTU BÓK.
„Það er nautn að lesa textann og sagan er í senn fyndin,
írónísk, persónuleg, kátbrosleg, ljúfsár og melankólísk.“
Geir Svansson, Morgunblaðið 3. nóv

„Þetta er skemmtilegur texti og furðulegur.
Hann fengi í mínum kladda fimm stjörnur væru þær gefnar.“
Páll Baldvin Baldvinsson, Fréttablaðið 5. nóv
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Bush
í Asíu
Bandaríkjaforseti hóf
vikulangt ferðalag sitt
um Asíu í Singapore í
gær. Þaðan heldur hann
í tímamótaheimsókn til
Víetnams.
George W. Bush Bandaríkjaforseti
hóf í gær ferðalag um Asíu með
heimsókn til Singapúr, en þaðan
heldur hann í dag áfram til Hanoi í
Víetnam, þar sem hann mætir á
leiðtogafund
efnahagssamvinnuráðs Asíu- og Kyrrahafsríkja,
APEC. Asíuferðinni lýkur hann í
Indónesíu, fjölmennasta múslimaríki heims.
Bush valdi að halda aðalræðu
sína í Asíuferðinni í Þjóðarháskólanum í Singapúr. Í henni beindi
hann spjótum að meintri einangrunarhyggju demókrata sem hrósuðu
sigri í þingkosningunum í Bandaríkjunum í liðinni viku. „Við heyrum raddir sem kalla eftir því að við
drögum okkur í hlé frá heiminum
og lokum dyrum á tækifærin sem
hann býður upp á,“ sagði forsetinn.
„Þetta eru hinar fornu freistingar
einangrunarhyggjunnar og verndarstefnunnar, og Bandaríkin verða
að hafna þeim.“
Bush hvatti ríki Asíu til að leggja
sitt af mörkum til að samkomulag
náist í hinum margströnduðu viðræðum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, WTO, um frekara afnám
hafta á alþjóðaviðskipti og hvatti
jafnframt til þess að ríkin 21 sem
aðild eiga að APEC ynnu að því að
koma á fríverslun sín á milli.
Forsetinn mælti ennfremur fyrir
því að ríkin í álfunni héldu uppi
þrýstingi á Norður-Kóreustjórn
vegna
kjarnorkuvopnatilrauna
hennar og að þau legðust á eitt í baráttu bæði gegn hryðjuverkastarfsemi og útbreiðslu tækni til smíði
gereyðingarvopna.
Heimsókn Bush til Víetnams
þykir marka nokkur tímamót í samskiptum landanna, en með gestgjafahlutverkinu fyrir leiðtogafund
APEC vilja þarlend stjórnvöld sýna
umheiminum að landið sé óðum að
ná sér af sárum hins blóðuga stríðs,
sem lauk fyrir þremur áratugum.

-«4-,) ¥ ).$«.%3¥5

-ËTM¾LANDI M¹LAÈUR
Å BANDARÅSKU F¹NALITUN
UM ÖAMBAR BANDARÅSKT
ROPVATN Å MËTM¾LAAÈ
GERÈUM Å HÎFUÈBORGINNI
$JAKARTA GEGN HEIMSËKN
"USH "ANDARÅKJAFORSETA
ÖANGAÈ
&2¡44!",!¨)¨!0

"53( ¥ 3).'!0²2

"USH HEILSAR N¹MS
MÎNNUM Å ¶JËÈAR
H¹SKËLA 3INGAPÒR
EFTIR AÈ HAFA FLUTT ÖAR
R¾ÈU Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

,%.¥. ,)&)2 6EGFARANDI Å (ANOI HÎFUÈBORG 6ÅETNAMS HJËLAR HJ¹ RISASTYTTU AF 6LADIMÅR

,ENÅN bFÎÈURm SOVÁSKU BYLTINGARINNAR 6IÈ FËTSTALL HANS ER SKAMMSTÎFUNARHEITI
EFNAHAGSSAMVINNUR¹ÈS !SÅU OG +YRRAHAFSRÅKJA EN LEIÈTOGAFUNDUR ÖEIRRA FER ÖAR FRAM
ÖESSA DAGANA
&2¡44!",!¨)¨!0
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„ ORÐRÉTT“
Svarar ekki

Ræðir þetta ekki

b¡G SVARA EKKI SPURNINGUM
VARÈANDI ÖETTAm

b¡G ¾TLA EKKI AÈ R¾ÈA ÖETTA
¶ESS Å STAÈ ¾TLA ÁG AÈ HORFA
FRAM ¹ VEGINNm
2.) */(.3%. !¨3052¨52 5(6!¨ (!.. 44) 6)¨ -%¨ b4+.)
,%' -)34®+m
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nær og fjær

3*«.!2(«,,
.µ (/2&3+®..5. '!,,50

Afhjúpar
molbúahátt
b&JÎLMIÈLAKÎNNUN
'ALLUP ER AUÈVITAÈ
MARTRÎÈ ALLRA
ÖEIRRA SEM VILJA
HALDA Å Ö¹ VEIKU
VON AÈ ¥SLENDING
AR SÁU Å RAUN OG
VERU HIPP OG KÒL Å
SAMFÁLAGI
"2!') 6!,$)-!2
ÖJËÈANNA m SEGIR
3+²,!3/.
"RAGI 6ALDIMAR
"AGGALÒTUR
3KÒLASON EINN AF
MEÈLIMUM "AGGALÒTS UM NIÈUR
STÎÈUR NÕJUSTU KÎNNUNAR 'ALLUP
#APACENT ¹ SJËNVARPS¹HORFI b%KKERT
ER EINS AFHJÒPANDI FYRIR ALLTUMLYKJ
ANDI PLEBBISMA OG MOLBÒSKAP
LANDSMANNA (ÁR SÁST SVART ¹ HVÅTU
AÈ H¹LF ÖJËÈIN LAUMAST HVAÈ SEM
TAUTAR OG RAULAR AÈ RAÈGREIDDUM
PÎNNUKÎKUSKJ¹NUM TIL AÈ HORFA ¹
3PAUGSTOFUNA SÅNA OG ÖRIÈJUNGUR
HENNAR ER OF VANKAÈUR AF SYKURNEYSLU
OG GOSÖAMBI TIL AÈ NENNA AÈ SKIPTA
UM STÎÈ EFTIR ÖAÈ p HVAÈ Ö¹ SLÎKKVA
¹ ÒTVÎTNUÈUM ËFÎGNUÈI ¹ BORÈ VIÈ
4AGGART OG EINHVERJU HEILASLAKANDI
HOLLÅVÅSKU SORPI ÎÈRU ¶AÈ GR¹TLEG
ASTA ER ÖË SENNILEGA SÁ RÕNT BETUR Å
TÎLURNAR AÈ F¾STIR YFIR SEXTUGU VIRÈAST
VITA AÈ ÖAÈ ER NÒNA H¾GT AÈ HORFA ¹
(EMMA 'UNN RABBA VIÈ SJ¹LFSKIPAÈA
SELJABRYTA Å EIGIN PERSËNU p EN EKKI
BARA 'ÅSLA -ARTEIN EÈA *ËN «LAFS AÈ
LEIKA HANNm

&RÁTTABLAÈIÈ  NËVEMBER

Grýla fær prjónakjól
b¶AÈ ER ALLT GOTT AÈ FRÁTTA m SEGIR
'UÈRÒN 'ERÈUR 'UÈRÒNARDËTTIR
SEM SEGIST VILJA L¹TA KALLA SIG LISTA
MANNSNAFNINU 'AGA 3KORRDAL b¥
AUGNABLIKINU ER ÁG AÈ BÒA TIL
JËLAÒTSTILLINGUNA Å BÒÈINNI
MINNI 'AGA ,AUGAVEGI
 ! ÖAR SEM -EYJAR
SKEMMAN VAR TIL FJÎLDA ¹RA
(ÒN VERÈUR MJÎG FURÈULEG
EN FLOTT ¡G VERÈ MEÈ
'RÕLU OG JËLAKÎTTINN
'RÕLA VERÈUR ANSI
SKUGGALEG
EN HÒN FER
SAMT Å FÅNAN
PRJËNAKJËL
FYRIR JËLIN
¶AÈ HEFUR

4¥3+56)4) &%2  ',5''

N¹TTÒRLEGA ENGINN SÁÈ ÖAU 'RÕLU OG JËLAKÎTTINN
SVO MAÈUR HEFUR ANSI FRÅTT SPIL MEÈ ÒTLITIÈ ¹
ÖEIM 'AGA HEFUR GENGIÈ MJÎG VEL SÅÈAN
ÁG OPNAÈI BÒÈINA Å SUMAR ÁG HEF
FENGIÈ ËTRÒLEGA GËÈAR MËTTÎKUR ¡G
¾TTI SAMT EIGINLEGA AÈ F¹ BJART
SÕNISVERÈLAUNIN FYRIR AÈ HAFA
BYRJAÈ ¹ ÖESSU MEÈ N¹NAST TV¾R
HENDUR TËMAR ¡G PRJËNA ALLT Å
BÒÈINNI OG ALLT ER EINSTAKT TLI
ÁG SÁ EKKI ÖEKKTUST FYRIR HÒFURNAR
&RAMUNDAN ER NÒ BARA AÈ PRJËNA
OG PRJËNA MEIRA Å DAG EN Å G¾R %N
EF ÁG FER EITTHVAÈ Ö¹ ER ÖAÈ
UPP ¹ H¹LENDIÈ ¶AÈ ER MINN
STAÈUR ¡G FER KANNSKI
EITTHVAÈ ¹ SLEÈA ÖEGAR
ANDINN OG VEÈRIÈ BJËÈA
UPP ¹ ÖAÈm

Nútíminn er trunta með
tóman grautarhaus, söng
Egill Ólafsson og þótti hitta
í mark. Eftir því sem árin
líða og vandamál heimsbyggðarinnar verða – að
því er virðist samkvæmt
fréttum – meira og meira
yfirþyrmandi, vex þrá nútímamannsins eftir fortíðinni: meintum einfaldleika
og áhyggjuleysi sem ríkti
einu sinni.
Fyrir fimmtíu árum hefði engum
dottið í hug að finnast lífið árin
1900-1930 eftirsóknarvert. Á
eftirstríðsárunum ríkti bjartsýni, menn sáu
fyrir sér að
tæknin myndi
bjarga öllu. Árið
2000 var langt í
burtu í óráðinni
framtíð, fullt af
,¥3! 0,3$«44)2
dularfullum
tækninýjungum sem yrðu til góðs
fyrir mannkynið.
En nú er öldin svo sannarlega
önnur. Lagið „I wish I was a
punkrocker with flowers in my
hair“ með Sandi Thom hefur
heyrst mikið á þessu ári. Þar er
kaldranalegur nútíminn borinn

SENDU SMS SKEYTIÐ
JA VTF Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
Vinningar eru bíómiðar, tölvuleikir
DVD myndir og margt fleira

N .¹MSGAGNASTOFNUN AUGLÕSIR
NÒ EFTIR TILLÎGUM AÈ TÅU NÕYRÈUM
4ILLÎGUR M¹ SENDA INN TIL 
NËVEMBER .OKKUR ORÈ ERU ÖEGAR
KOMIN 4IL D¾MIS ¡G BAUÈ ®NNU
¹ GLUGG DATE  ¡G VAR NÒ BARA
HVERSDAGSLEGA CASUAL KL¾DDUR
SEM VORU MISTÎK ÖVÅ !NNA ER
TÅSKUVITI TRENDSETTER  6IÈ FËRUM
¹ BR¾ÈINGS FUSHION VEITINGAHÒS
EN SVO HEIMTAÈI !NNA AÈ FARA Å
AFGANGSBÒÈ OUTLET  ¶ETTA GEKK
LÅTIÈ SVO ÁG FËR EINN HEIM AÈ
VAFRA SURF  (LËÈ NIÈUR ÖVERUN
ARLAGI CROSSOVER MEÈ VILLVERA
WANNABE ROKKARA
OG SENDI SVO ®NNU
G¾LIÈ NICK MITT
EF SKE KYNNI AÈ
HÒN VILDI HITTA MIG
SEINNA ¹ -3. INU

6¾RIR ÖÒ TIL Å AÈ VERA
UPPI ¹ EINHVERJUM
ÎÈRUM TÅMA

Var allt betra þá?

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

"*®2. "*!2.!3/. $«-3-,!
2¨(%22! ¶%'!2 ,%)4!¨ 6!2
6)¨"2!'¨! (* (/.5- 5- "2¡&
!2.!23 *%.33/.!2 ¥ -/2'5.
",!¨).5

.µ92¨)



b¡G V¾RI TIL Å AÈ VERA UPPI UM ALDAMËTIN
 ¶AÈ VAR ÎRUGGLEGA MUN SKEMMTI
LEGRA Ö¹ KÒL FÎT OG BYLTING BËHEMANNA
Å LOFTINUm
5.!  2!
6!,,) (/2&)2 4), ()-).3 -%¨ &2""",5.5- (ONUM FINNST SÅST VERRA AÈ VERA TIL Å ¹R

saman við fortíðina, sem samkvæmt textanum er mun eftirsóknarverðari en núið. Lagið er
eitt af þeim allra vinsælustu á
þessu ári og hefur því greinilega
snert við Vesturlandabúum og
orðað hugsanir sem margir ganga
með í kollunum. En var allt betra á
hippa- og pönkárunum?
„Þú getur rétt ímyndað þér!,“
segir Lísa Pálsdóttir, útvarpskona
og hippi. „En það er alltaf gaman
að vera ungur svo sem. Nú er ekkert nema boð og bönn og það í
frjálshyggjunni allri. Það er lítil
þolinmæði gagnvart náunganum
og refsigleðin er mikil. Fólk er tilbúið að rjúka upp og æpa: hendum
honum úr landi eða stingum
honum inn! Það er líka svo mikið
eftirlit núna og maður er hvergi
óhultur, það vita allir allt um
mann. Maður gat einhvern veginn
auðveldar horfið á hippaárunum.
Svo ég bendi nú á eitthvað jákvætt
við nútímann þá get ég sagt að
fólk er orðið miklu víðförlara og
margir hafa öðlast víðsýni við það.
Það er mun auðveldara að komast
úr landi núna en þá. Mér fannst
þetta lag nú bara krúttlegt þegar
ég heyrði það fyrst, en ég er fyrir

löngu orðin mjög leið á því.“
Fulltrúi pönkara er Valgarður
Guðjónsson, „Valli í Fræbbblunum“, og þvert á ímyndina er hann
jákvæðnin uppmáluð: „Nei, það
var ekkert endilega betra í gamla
daga, bara öðruvísi. Mér finnst
alltaf gaman að vera til og það er
engin nostalgía í mér. Það er miklu
meira að gerast í dag, til dæmis í
tónlistinni. Hún er miklu fjölbreyttari og skemmtilegri núna,
þótt þarna í pönkinu hafi náttúrlega verið toppar sem hafa ekki
verið jafnaðir ennþá. Þarna í
kringum 1980 voru kannski 2-3
hljómsveitir sem maður gat spilað
með en í dag eru hátt um 300 bönd
sem sækja um að fá að spila á Iceland Airwaves og flestar þeirra
eru að gera góða hluti. Í dag getur
maður líka farið á krá og fengið
sér bjór. Það eina neikvæða við
nútímann sem ég get tínt til er að
ég er orðinn eldri!“
Valgarður hefur heyrt fortíðarlagið hennar Sandi. „Það er einhver ferskleiki yfir því en það er
líka sláandi líkt „Rokk og ról ég
gefið hefi öll mín bestu ár“ með
Brimkló og það truflar mig alltaf.“
GUNNARH FRETTABLADIDIS



b¶AÈ V¾RI ÎRUGGLEGA FÅNT AÈ VERA UPPI
FYRIR SIRKA  ¹RUM ¹ÈUR EN ALLT ÖETTA
RUGL BYRJAÈIm
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b*¹ ÖVÅ ÁG ER F¾DDUR ¹ VITLAUSUM TÅMA
¡G ER ¹HYGGJULAUS ¹ MEÈAN ALLIR AÈRIR
HAFA ¹HYGGJUR ¡G HEFÈI ¹TT AÈ VERA UPPI
¹ HIPPATÅMANUM ¶AÈ VORU FRJ¹LSLEGRI
TÅMAR OG TËNLISTIN AÈ BLËMSTRAm
2%9.)2  2!

Ég vildi að ég væri pönkari með blóm í hárinu



« ÁG VILDI ÁG V¾RI PÎNKARI MEÈ BLËM Å H¹RINU
 OG  p Ö¹ VAR BYLTING Å LOFTINU
ÁG F¾DDIST OF SEINT INN Å HEIM SEM STENDUR ¹ SAMA
« ÁG VILDI ÁG V¾RI PÎNKARI MEÈ BLËM Å H¹RINU VIÈLAG
¶EGAR ¾ÈSTU MENN SPILUÈU EKKI ¹ GÅTAR
OG EKKI ALLIR VORU ¹ BÅL
ÖEGAR TËNLIST SKIPTI M¹LI OG ÒTVARPIÈ VAR KËNGURINN
ÖEGAR ENDURSKOÈENDUR HÎFÈU ENGIN VÎLD
OG FJÎLMIÈLAR G¹TU EKKI KEYPT S¹L ÖÅNA
OG TÎLVUR VORU ENNÖ¹ ËGNVEKJANDI OG VIÈ VISSUM EKKI ALLT
VIÈLAG
¶EGAR POPPSTJÎRNUR VORU GOÈSAGNIR
OG F¹FR¾ÈI GAT ENNÖ¹ VERIÈ ALS¾LA
OG ÖEGAR GUÈ BLESSAÈI DROTTNINGUNA VARÈ HÒN N¹FÎL
MAMMA OG PABBI VORU UNGLINGAR
OG STJËRNLEYSI VAR ENNÖ¹ DRAUMUR
OG EINA LEIÈIN TIL AÈ VERA Å SAMBANDI VAR MEÈ SENDIBRÁFI

b.EI ALLS EKKI ¶ETTA ER FÅNT NÒNAm
4!")  23
3!.$) 4(/-

%R  ¹RA SKOSK
SÎNGKONA SEM
HEFUR GERT EINA
STËRA PLÎTU b3MILE
)T #ONFUSES 0EOPLE m
OG VAKIÈ HEIMSAT
HYGLI FYRIR FORTÅÈAR
ÖR¹ARLAGIÈ



VIÈLAG
¶EGAR PLÎTUBÒÈIR VORU ENNÖ¹ AÈALM¹LIÈ
OG VINÕLPLÎTUR VORU ÖAÈ EINA SEM Ö¾R SELDU
OG UPPLÕSINGAHRAÈBRAUTIN VAR BARA EITTHVAÈ Å GEIMNUM
KRAKKAR VORU Å SMEKKBUXUM
OG AÈ SPILA LEIKI ÖÕDDI AÈ VERA ÒTI MEÈ BOLTA
OG FËTBOLTAMENN VORU SKÅTUGIR OG MEÈ SÅTT H¹R

b*¹ EFTIR SVONA FIMMTÅU ¹R TIL AÈ SJ¹ ÎLL
H¹HÕSIN Å 6ATNSMÕRINNI OG SJ¹ HVERSU
MARGAR VIRKJANIR HAFA B¾ST VIÈ /G EKKI
M¹ GLEYMA ÖJËNUSTUVÁLMENNINUm
*!+/" &),)0053  23



 NËVEMBER  &®345$!'52

3VONA ERUM VIÈ
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 &JÎLDI GJALDÖROTA FÁLAGA ¹ ¥SLANDI
















Í átt að sameiginlegum markaði
5MDEILD ÖJËNUSTUTILSKIPUN %VRËPUSAMBANDSINS G¾TI VERIÈ LEIDD
Å LÎG FYRIR ¹RAMËT !NDST¾ÈINGAR HENNAR HAFA FUNDIÈ HENNI FJÎL
MARGT TIL FOR¹TTU ALLT FR¹ ÖVÅ AÈ
SEGJA AÈ MEÈ HENNI L¾KKI LAUN
ALMENNINGS TIL ÖESS AÈ GRAFA UNDAN
UMHVERFISVERND -EÈM¾LENDUR TELJA
HANA LYKILATRIÈI Å ÖRËUN SAMEIGINLEGS
MARKAÈAR %3"

5M HVAÈ SNÕST M¹LIÈ
(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
3-3 ¥3+!

-EÈ ÖJËNUSTUTILSKIPUNINNI ¹ AÈ
BÒA TIL EINN ËHEFTAN MARKAÈ FYRIR
ÖJËNUSTUFYRIRT¾KI EN UM  PRËSENT
EVRËPSKS VINNUAFLS STARFAR INNAN
ÖJËNUSTUGEIRANS  ÖESSUM MARKAÈI
YRÈI ÖJËNUSTUFYRIRT¾KJUM GERT KLEIFT
AÈ STARFA Å ÎÈRUM LÎNDUM VIÈ SVIPAÈ
LAGA OG SKATTAUMHVERFI OG ÖAU BYGGJU VIÈ Å HEIMALANDI SÅNU ¶ANNIG
¹ AÈ HVETJA TIL SAMKEPPNI FYRIRT¾KJA BURTSÁÈ FR¹ ÖJËÈERNI 6ERÈI

TILSKIPUNIN SAMÖYKKT SP¹IR %3"   PRËSENTA AUKNINGU ÖJËÈARFRAM
LEIÈSLU OG SKÎPUN   MILLJËNA NÕRRA STARFA

(VERS VEGNA ER TILSKIPUNIN SVO UMDEILD
-ARGIR ÖEGNAR RÅKU LANDANNA Å %VRËPU ËTTAST AÈ
ËDÕR OG ERLEND SAMKEPPNI MUNI GANGA MILLI BOLS
OG HÎFUÈS ¹ INNLENDUM FYRIRT¾KJUM 3AMKV¾MT
UPPHAFLEGRI UPPRUNAREGLU TILSKIPUNARINNAR HEFÈU
PËLSK FYRIRT¾KI TIL D¾MIS GETAÈ STARFAÈ HÁR ¹ LANDI
OG GREITT SÎMU LAUN OG TÅÈKAST Å 0ËLLANDI %VRËPU
ÖINGIÈ HEFUR NÒ ENDURSKOÈAÈ ÖESSA REGLU OG SEGIR
AÈ VINNULÎGGJÎF VERÈI UNDANSKILIN HENNI

4IL HVERNIG ÖJËNUSTU TEKUR TILSKIPUNIN
4IL D¾MIS ERU VEITINGASTAÈIR HËTEL BÅLALEIGUR
BYGGINGAVERKTAKAR AUGLÕSINGASTOFUR OG FAST
EIGNASÎLUR HLUTI AF SKILGREINDRI ÖJËNUSTU (INS
VEGAR ER UNDANSKILIN TD HEILBRIGÈISÖJËNUSTA
LÎGG¾SLA PËSTDREIFING OG FJ¹RH¾TTUSPIL

Ísland beiti sér fyrir bættum
mannréttindum í heiminum
Mótun heildstæðrar stefnu
Íslands í mannréttindamálum á alþjóðavettvangi
er í undirbúningi á vegum
utanríkisráðherra. Ráðherra
greindi frá því í ræðu sinni
um utanríkismál á Alþingi
í gær.

'²34! ¶/2"%2'3$«44)2

3TARFSMAÈUR HJ¹ ¥SLENSKRI M¹LSTÎÈ

Ammli
og mar
$AGUR ÅSLENSKAR TUNGU VAR HALDINN
H¹TÅÈLEGUR Å G¾R ¹ F¾ÈINGARDEGI
*ËNASAR (ALLGRÅMSSONAR SK¹LDS
¥ TILEFNI DAGSINS VORU HALDNIR
FYRIRLESTRAR UM ÅSLENSKA TUNGU AUK
ÖESS SEM NÕBREYTNI Å ÅSLENSKU VAR
KYNNT OG VERKEFNI VERÈLAUNUÈ ¥
TENGSLUM VIÈ DAGINN SPRATT EINNIG
UPP UMR¾ÈA UM SVOKALLAÈA
SMS ÅSKU SEM ORÈIN ER NOKKUÈ
ALGENG Å TALI UNGLINGA GÒSTA
¶ORBERGSDËTTIR STARFAR HJ¹ ¥SLENSKRI
M¹LSTÎÈ
(VAÈ ER SMS ÅSKA
-¹LSNIÈ SEM SUMIR UNGLINGAR NOTA
MIKIÈ OG EINKENNIST AF KNÎPPUM
OG STUTTUM SETNINGUM SKAMM
STÎFUNUM STYTTINGUM OG T¹KNUM
'REINARMERKJASETNING ER OFT MJÎG
FRJ¹LSLEG $¾MI UM SMS ÅSKU ER TIL
D¾MIS AÈ SEGJA AMMLI OG MAR
3TENDUR ÅSLENSKUNNI ËGN AF
SMS ÅSKUNNI
,ÅTA M¹ ¹ SMS ÅSKU SEM ¹KVEÈ
INN STÅL ¥SLENSKU M¹LI ¹ EKKI AÈ
STANDA ËGN AF HENNI FREKAR EN AF
GAMLA SÅMSKEYTASTÅLNUM ÖË G¾TI
HIRÈULEYSIÈ HAFT ¹HRIF ¹ STAFSETN
INGU
%R EITTHVAÈ J¹KV¾TT VIÈ SMS
ÅSKUNA
(ÒN AUÈGAR AÈ MINNSTA KOSTI EKKI
TUNGUM¹LIÈ

Valgerður Sverrisdóttir kom víða
við í ræðunni og fjallaði um
umhverfismál, varnar- og öryggismál, friðargæslu, þróunarsamvinnu, sjóræningjaveiðar og viðskipti, auk mannréttinda.
Valgerður sagði að brot á
grundvallarmannréttindum væru
oft undirrót átaka og ófriðar og
því stuðlaði verndun mannréttinda að auknu öryggi og friði.
Mannréttindi væru einn af hornsteinum íslenskrar utanríkisstefnu og í bígerð væri að móta
heildstæða stefnu í mannréttindamálum á alþjóðavettvangi. „Meginmarkmið slíkrar stefnumótunar
er að greina hvernig Ísland getur
lagt sitt af mörkum til þess að
varðveita og auka virðingu fyrir
mannréttindum í heiminum,“
sagði Valgerður.
Utanríkisráðherra sagði sjóræningjaveiðar ógnun við hagsmuni sjávarútvegsríkja og við
þeim þyrfti að bregðast af fullri
einurð. Samstarf við fjármálastofnanir og önnur fyrirtæki sem
veita útgerðum sjóræningjaskipa
þjónustu gæti gert útgerðunum
erfiðara um vik. „Hugsanlegt er að
við stöndum frammi fyrir því að
heyja nýtt þorskastríð til varnar
fiskimiðunum umhverfis landið
gegn taumlausri rányrkju. Þá hlýtur að koma til álita að beita öllum
tiltækum ráðum, og verða togvíraklippurnar sem nýttust vel í fyrri
þorskastríðum ekki undanskildar í
þeim efnum,“ sagði Valgerður.

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.

6!,'%2¨52 36%22)3$«44)2 54!.2¥+)32¨(%22! FLUTTI SKÕRSLU SÅNA UM UTANRÅKISM¹L ¹ !LÖINGI Å G¾R ¥ M¹LI HENNAR KOM MEÈAL

ANNARS FRAM AÈ TAKA VERÈI AF HÎRKU ¹ VEIÈUM SJËR¾NINGJASKIPA Å FISKVEIÈILÎGSÎGUNNI OG TIL GREINA KOMI AÈ BEITA TOGVÅRAKLIPPUM ¹
R¾NINGJANA LÅKT OG Å FYRRI ÖORSKASTRÅÈUM
&2¡44!",!¨)¨'6!

Um öryggis- og varnarmál
sagði ráðherra að ný staða í þeim
efnum kallaði á aukið frumkvæði
af hálfu Íslendinga sjálfra við að
tryggja öryggi landsins. Samráð
og samstarf við önnur ríki sem
deila hagsmunum með Íslendingum við norðanvert Atlantshaf
væru nauðsynleg. Skiptu Bandaríkin mestu í því sambandi en
einnig Kanada, Bretland og Norðurlöndin.
Valgerður sagði öryggis- og
varnarstefnuna í stöðugri endurskoðun sem kallaði á yfirvegaða
og vandaða umræðu. Væri málið
mikilvægara en svo að það mætti
afgreiða með flimtri eða innantómu pólitísku karpi. Þyrftu allir
stjórnmálaflokkar að taka þátt í
stefnumótun með aðkomu fræðasamfélagsins. Nefndi hún sem
möguleika að koma á fót utanríkis- og öryggismálasetri sem far-

veg umræðunnar svo hún gæti
nýst stjórnvöldum sem best.
Málefni kvenna voru Valgerði
hugleikin og sagði hún Ísland
leggja áherslu á þau í fjölþjóðlegu
samstarfi. Fagnaði hún sérstaklega nýkynntum breyttum áherslum Sameinuðu þjóðanna til kynjaog jafnréttismála.
Þá greindi Valgerður frá
tífaldri hækkun á framlögum
Íslands til UNIFEM, væntanlegri
aðstoð Íslensku friðargæslunnar
við konur í stríðshrjáðum löndum
og áherslur í málefnum kvenna í
þróunarsamvinnu.
Valgerður fjallaði um milliríkjaviðskipti og upplýsti að hafnar væru viðræður við Evrópusambandið um aukið frjálsræði í
viðskiptum með landbúnaðarvörur. Kvaðst hún vongóð um að þær
myndu bæði skila ávinningi til
neytenda og bænda.

Valgerður ræddi einnig um
ógnir og tækifæri sem fylgja
nýjum
siglingaleiðum
nærri
Íslandi sem verða til vegna hlýnunar, greindi frá opnun aðalræðisskrifstofu Íslands í Færeyjum á
næsta ári og gerð fríverslunarsamninga við fjarlæg ríki.
Um Evrópumál sagði Valgerður það skyldu utanríkisráðuneytisins að fylgjast grannt með þróun
mála innan Evrópusambandsins
„þannig að þegar á reynir séum
við í stakk búin til að taka ákvarðanir um hvernig hagsmunum
okkar sé best borgið í samskiptum okkar við Evrópusambandið“.

3TEINGÅMUR * 3IGFÒSSON

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR

3IGURJËN ¶ËRÈARSON

%KKERT UM ¥RAK

¥MYNDIN B¾TT

'EGN FRAMBOÈI
TIL ÎRYGGISR¹ÈSINS

3TEINGRÅMUR *
3IGFÒSSON FOR
MAÈUR 6' SAGÈI
ÕMISLEGT GOTT Å
R¾ÈU R¹ÈHERRA
OG FAGNAÈI SÁR
STAKLEGA ¹HERSL
UM Å M¹LEFNUM
KVENNA (ANN
DVALDI ÖË HELST
VIÈ ÖAÈ SEM 6ALGERÈUR TALAÈI EKKI
UM TIL D¾MIS M¹LEFNI ¥RAKS OG
!FGANISTAN OG DEILUR ¥SRAELSMANNA
OG 0ALESTÅNUMANNA
3TEINGRÅMUR KRAFÈIST AFSÎKUNAR
BEIÈNI AF H¹LFU ÅSLENSKRA STJËRN
VALDA ¹ VIÈURKENNINGU SINNI ¹
INNR¹S "ANDARÅKJAMANNA OG "RETA Å
¥RAK OG ÅTREKAÈI Ö¹ SKOÈUN SÅNA AÈ
RÁTT V¾RI AÈ ENDURSKOÈA STJËRN
M¹LASAMBAND ¥SLANDS VIÈ ¥SRAEL

)NGIBJÎRG 3ËLRÒN
'ÅSLADËTTIR FOR
MAÈUR 3AMFYLK
INGARINNAR SAGÈI
R¾ÈUNA VIÈLEITNI
TIL AÈ REYNA AÈ
B¾TA ÅMYND RÅKIS
STJËRNARINNAR
+VAÈ HÒN
MARGT ¹G¾TT
Å M¹LFLUTNINGI
R¹ÈHERRANS EN EFAÈIST ÖË UM FULL
HEILINDI TIL D¾MIS Å UMHVERFIS OG
MANNRÁTTINDAM¹LUM 4IL RÎKSTUÈN
INGS SAGÈI )NGIBJÎRG 3ËLRÒN AÈ
¥SLENDINGAR V¾RU EKKI TIL FYRIRMYND
AR Å UMHVERFISM¹LUM OG EINS V¾RI
FRAMFERÈI RÅKISSTJËRNARINNAR GAGN
VART -ANNRÁTTINDASKRIFSTOFU ¥SLANDS
GAGNRÕNIVERT ¶¹ GAGNRÕNDI HÒN
STUÈNING ¥SLANDS VIÈ ¥RAKSINNR¹SINA
¹ SÅNUM TÅMA

&2¡44!3+µ2).'
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BJORN FRETTABLADIDIS

3IGURJËN ¶ËRÈAR
SON &RJ¹LSLYNDA
FLOKKNUM LÕSTI
ANDSTÎÈU FLOKKS
SÅNS VIÈ FRAMBOÈ
¥SLANDS TIL ÎRYGG
ISR¹ÈS 3AMEIN
UÈU ÖJËÈANNA
¶¹ GAGN
RÕNDI 3IGURJËN
R¹ÈNINGU (ALLDËRS SGRÅMSSONAR Å
STÎÈU FRAMKV¾MDASTJËRA .ORR¾NU
R¹ÈHERRANEFNDARINNAR +VAÈST HANN
EKKI SKILJA HVERS VEGNA HONUM
SEM HEFÈI GERT AFDRIFARÅKUSTU
MISTÎK Å UTANRÅKISSÎGU ÖJËÈARINNAR
MEÈ STUÈNINGI VIÈ INNR¹SINA Å ¥RAK
HEFÈI VERIÈ LYFT UPP TIL EMB¾TT
ISINS
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Peningaskápurinn ...
"ANKASTJËRI ÖIGGUR LANDBÒNAÈARSTYRKI

+AUPÖING SVARAR Å +ÎBEN

"JÎRN 7AHLROOS ÖRIÈJI RÅKASTI MAÈUR
&INNLANDS OG FORSTJËRI FJ¹RM¹LASAMSTEYPUNNAR
3AMPO 'ROUP ER EINN ST¾RSTI ÖIGGJANDI
LANDBÒNAÈARSTYRKJA FR¹ FINNSKUM STJËRNVÎLDUM
SAMKV¾MT UPPLÕSINGUM SEM (ALIKKO
SVEITARFÁLAGIÈ HANS LÁT FINNSKA ÒTVARPINU
Å TÁ 7AHLROOS SEM ER EIGANDI AÈ MIKLUM
LENDUM HEFUR ÖEGIÈ UM 
ÖÒSUND EVRUR EÈA UM FJËRT¹N
MILLJËNIR KRËNA Å ÕMISS KONAR
STYRKI FR¹ HINU OPINBERA 5M
 ÖÒSUND B¾NDUR ÖIGGJA
LANDBÒNAÈARSTYRKI Å &INNLANDI
EN ÕMIS HAGSMUNASAMTÎK ÖAR
¹ MEÈAL "¾NDASAMTÎKIN HAFA
BARIST MEÈ KJAFTI OG KLËM GEGN
ÖVÅ AÈ UPPLÕSINGAR UM
STYRKÖEGA VERÈI BIRTAR
OPINBERLEGA

+AUPÖING BANKI HEFUR BOÈAÈ TIL BLAÈAMANNA
FUNDAR Å HÎFUÈSTÎÈVUM BANKANS Å +AUPMANNA
HÎFN LAUST EFTIR H¹DEGI Å DAG ÖAR SEM 3IGURÈUR
%INARSSON STJËRNARFORMAÈUR BANKANS KEMUR TIL
MEÈ AÈ SITJA FYRIR SVÎRUM (ANN SEGIR AÈALTIL
EFNI FUNDARINS VERA AÈ GREINA FR¹ FYRIR¾TLUNUM
BANKANS OG HLUTAFJ¹RAUKNINGU SEM R¹ÈIST HAFI
VERIÈ Å ¶¹ SÁ ¾TLUNIN AÈ GREINA
FR¹ GËÈUM ¹RANGRI BANKANS Å
$ANMÎRKU %INS SEGIST 3IGURÈUR
TILBÒINN AÈ SVARA SPURNING
UM SEM VAKNA KUNNI VEGNA
bALGJÎRLEGA TILH¾FULAUSRA SKRIFAm
%KSTRABLAÈSINS b¥ SKRIFUM ÖESSA
BLAÈS ER EKKI STAFUR SEM
ER RÁTTUR ¶ETTA ER
VITLEYSA FR¹ FYRSTA
TIL SÅÈASTA STAFS m
SEGIR HANN

Connery
Moore
Ari*
Brosnan
*fyrir okkur hin

-!2+!¨305.+4!2 c
3JËÈFÁLAGAR Å SÁREIGNARSJËÈI !LMENNA
LÅFEYRISSJËÈSINS GETA NÒ VALIÈ SÁR ¹VÎXT
UNARLEIÈ Å NETBANKA 'LITNIS EÈA BREYTT
NÒVERANDI ¹VÎXTUNARLEIÈ %NN FREMUR
GETA SJËÈFÁLAGAR MEÈ ÒTTEKTARHEIMILD
Å SÁREIGNARSJËÈI SËTT AUKAGREIÈSLUR Å
NETBANKA
(EILDARAFLI ÅSLENSKRA SKIPA VAR  
ÖÒSUND TONN Å OKTËBER ¶AÈ ER EINUNGIS
 TONNUM MEIRI AFLI EN Å FYRRA ¶AÈ
SEM AF ER ¹RI NEMUR HEILDARAFLI ÅSLENSKRA
SKIPA  ÖÒSUND TONNUM EN HANN VAR
 ÖÒSUND TONN Å FYRRA
(EILDARVELTA KREDITKORTA Å OKTËBER VAR
RÅFLEGA  MILLJARÈAR KRËNA OG MINNKAÈI
MILLI M¹NAÈA UM  PRËSENT 6ELTA
VEGNA NOTKUNAR DEBETKORTA Å INNLENDUM
VERSLUNUM NAM T¾PUM  MILLJÎRÈUM
KRËNA Å SÅÈASTA M¹NUÈI OG JËKST UM  
PRËSENT MILLI M¹NAÈA

$AGSBRÒN GERIR   MILLJ
ARÈA KRËNA VARÒÈARF¾RSLU
Dagsbrún bókfærir tap
af Wyndeham í varúðarfærslu og ætlar að selja
félagið. Þetta kemur
fram í afkomuviðvörun
sem send var Kauphöll
eftir lokun markaða í
gær. Í dag á að ganga frá
skiptingu félagsins og
skipulagsbreytingum á
fundi hluthafa.
Stjórn Dagsbrúnar hefur ákveðið
að ganga til viðræðna við mögulega
kaupendur um sölu á meirihluta
hlutafjár í Daybreak Acquisitions
Ltd., móðurfélagi Wyndeham press
Group PLC, þriðja stærsta prentog samskiptafyrirtæki Bretlands.
Í afkomuviðvörun félagsins til
Kauphallar Íslands eftir lokun
markaða í gær kemur fram að
rekstraráætlanir Dagsbrúnar sem
gerðar voru við kaupin á Wynde-

¶«2$¥3 3)'52¨!2$«44)2 ¶ËRDÅS SEM

ER STJËRNARFORMAÈUR $AGSBRÒNAR SEGIR
AÈ SALA ¹ HLUT $AGSBRÒNAR Å 7YNDEHAM
Å "RETLANDI LÁTTI MIKIÈ ¹ SKULDUM FÁLAGS
INS
&2¡44!",!¨)¨0*%452

ham í sumar fyrir þetta ár komi
ekki til með að standast. Er það
sagt skýrast af breytingum í starfsumhverfi á breskum prentmarkaði
sem til séu komnar af aukinni sam-

keppni og mikilli samþjöppun fyrirtækja á því sviði.
„Telur stjórn fyrirtækisins rétt
að gera ráð fyrir 1,5 milljarða
króna varúðarfærslu vegna eignarhlutar félagsins í Daybreak,“ segir
í tilkynningu félagsins. Um leið er
bent á að í skiptingaráætlun Dagsbrúnar í september hafi viðskiptavild upp á einn milljarð króna verið
afskrifuð í kjölfar virðisrýrnunarprófs á eign félagsins í Kögun hf.
„Þá hefur fallið til einskiptiskostnaður vegna skiptingar og endurskipulagningar félagsins. Loks er
rekstur 365 miðla ehf. undir áætlunum fyrstu níu mánuði ársins.“
Þórdís Sigurðardóttir, stjórnarformaður Dagsbrúnar, segir að
útlitið fyrir rekstur fjarskipta- og
fjölmiðlahluta félagsins í framtíðinni sé þó gott. Sala á hlut félagsins
í Wyndeham myndi létta mikið á
skuldsetningu samstæðunnar og
skerpa áherslur í rekstrinum. Þá sé
stefnt að því að selja allan hlut
félagsins í Wyndeham á næstu 24
mánuðum. Dagsbrún hefur ráðið
fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans
til aðstoðar við söluna.
OLIKR FRETTABLADIDIS

Kaupa meira í HB Granda
Kaupþing jók hlut sinn í HB Granda
í 30,9 prósent í gær eftir að SJ1,
dótturfélag Sjóvár, seldi bankanum rúmlega fimm prósenta hlut.
Bankinn er enn þá annar stærsti
hluthafinn í Granda á eftir Vogun
sem fer með tæp 35 prósent. Vogun
og tengdir aðilar ráða sennilega
um helmingi hlutafjár í Granda en
fyrir hlutnum fara þeir Árni Vilhjálmsson, stjórnarformaður HB
Granda, og Kristján Loftsson í
Hvali.
Miklar vangaveltur hafa verið
um hvað Kaupþing ætli sér með
fjárfestingu sinni í stærstu útgerð
landsins, en forsvarsmenn bankans hafa ekkert tjáð sig um þetta
mál. Bankinn hefur safnað bréfum
í útgerðarfélaginu nær linnulaust

frá vordögum árið 2005. Sumir
telja að bankinn vilji selja eignir út
úr Granda, til dæmis kvóta og fasteignir. Það verði varla gert nema í
sátt við ráðandi hluthafa.
Þá gæti söfnun bréfanna verið í
þeim tilgangi að selja hlutinn til
áhugasamra fjárfesta. Önnur stór
útgerðarfyrirtæki komi því vart
til greina þar sem aflahlutdeild
Granda stendur nærri kvótaþakinu.
Kristján Loftsson kvaðst hvorki
hafa heyrt í Kaupþingsmönnum né
vita hvaða áform þeir hefðu í huga.
„Eru þeir ekki bara að kaupa hlutabréf í góðu félagi?“
Í skýrslu sem greiningardeild
Kaupþings birti haustið 2003 sagði
meðal annars um varanlega fasta-
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Alfesca ofar vonum
Afkoma Alfesca á fyrsta fjórðungi reikningsárs síns var
neikvæð um 1,8 milljónir evra,
sem svarar til 161,6 milljóna
íslenskra króna. Er það nokkuð
betri afkoma en meðaltalsspá
greiningardeilda
bankanna
sem hljóðaði upp á um 215
milljóna króna tap.
Í tilkynningu frá Alfesca
kemur fram að sala á öllum
meginmarkaðssvæðum,
í
Frakklandi, í Bretlandi og á
Spáni, sem og í öllum afurðaflokkum, hafi verið góð á fjórðungnum. Nam hún um 112
milljónum evra, sem nemur
rúmum 10 milljörðum króna.

Söluaukningin nemur því 6,7
prósentum. Á kynningarfundi
uppgjörsins í gær benti Xavier
Govare, forstjóri Alfesca, á að
sé litið til þriggja af fjórum
megin afurðaflokkum Alfesca
nemur aukningin 17 prósentum milli ára.
Rekstur Alfesca hefur litast
mjög af háu afurðaverði á laxi,
sem náði sögulegu hámarki á
fjórðungnum. Það hefur lækkað og virðist vera að ná jafnvægi og er það fyrirtækinu,
sem nú er að ganga inn í mikilvægasta fjórðung ársins, afar
mikilvægt.
HHS

fjármuni Granda: „Fasteignir
félagsins voru bókfærðar á um
664 m.kr. í lok annars ársfjórðungs. Þar munar mest um Fiskiðjuverið á Norðurgarði sem og
fiskimjölsverksmiðjuna í Reykjavík. Greiningardeild áætlar að
töluverður munur sé á bókfærðu
verði eignanna og markaðsvirði
þeirra. Staðsetning vinnslunnar í
Norðurgarði er að margra mati
afar eftirsóknarverð ef horft er
nokkur ár fram í tímann.“
Í reikningum Granda fyrir árið
2005 nam bókfært virði allra fasteigna félagsins um 2,3 milljörðum
króna í árslok, hálfum milljarði
minna en fasteignamat þeirra og
2,2 milljörðum undir brunabótamati þeirra.
EÖA

Ná ekki væntingum
Uppgjör Icelandic Group fyrir
þriðja ársfjórðung var undir væntingum stjórnenda félagsins, þótt
ýmsar aðgerðir sem gripið hefur
verið til séu að byrja að bera árangur. Hagnaður nam 84 milljónum
króna á þriðja ársfjórðungi en hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta
(EBITDA) 1.202 milljónum króna.
Fimmtán prósenta aukning varð á
sölu miðað við þriðja ársfjórðung í
fyrra og nam hún 32,6 milljörðum
króna. Heildareignir félagsins í lok
september námu 83 milljörðum
króna. Eigið fé nam 17,3 milljörðum
króna og er eiginfjárhlutfallið 20,9
prósent samanborið við 16,9 prósent í ársbyrjun. Stafar aukning
eigin fjár af því að fyrirtækjakaup
ársins hafa verið fjármögnuð með
nýju eigin fé.
HHS
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2¾ÈA UTANRÅKISR¹ÈHERRA
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Þ

egar rætt er um stöðu Íslands á meðal þjóðanna í nafni
lýðveldisins gerist það endrum og sinnum að upphafningin er svo mikil að hún getur allt eins vakið brosviprur
sem virðingu. Stefnuræða utanríkisráðherra á Alþingi í
gær var hins vegar laus við þetta.
Ræðan hafði ekki að geyma nein afgerandi nýmæli. En hún fól
í sér mjög svo raunhæfa lýsingu á stöðu Íslands og markmiðum í
alþjóðasamfélaginu. Að því leyti var hún svolítið í þeim anda sem
Bjarni Benediktsson lýsti í síðustu ritgerð sinni. Þar sagði hann að
áhrif smáþjóða stæðu í öfugu hlutfalli við mælgi þeirra hjá Sameinuðu þjóðunum.
Utanríkisráðherra lýsti þeirri skoðun að utanríkisstefnan yrði
á næstu árum að taka mið af þeim breytingum sem eru að gerast
á norðurslóðum. Opnun nýrra siglingaleiða getur auðveldlega haft
áhrif á öryggisstöðu Íslands. Stefnuna í utanríkis- og öryggismálum þarf því að móta með hliðsjón af slíkri þróun.
Dómsmálaráðherra hafði fyrir skömmu frumkvæði að ráðstefnu sérfræðinga um margvíslegt öryggissamstarf þjóða við
Norður-Atlantshafið. Það framtak og sú lína sem utanríkisráðherra hefur nú lagt varðandi þetta viðfangsefni eru til marks um
að skynsamlegt og raunsætt mat á framtíðarþróun mála í næsta
umhverfi okkar ráði nýjum viðfangsefnum og áherslum.
Þá vék utanríkisráðherra að mikilvægi þess að skoða hvernig
styrkja megi samstarf okkar við Evrópusambandið í utanríkisog öryggismálum. Þetta er skynsamleg afstaða. Spurning er hins
vegar hvernig hún rímar við þá yfirlýsingu formanns Framsóknarflokksins að skjóta eigi öllum umræðum um nánara samstarf
við Evrópusambandið fram yfir árið 2010.
Þótt varnarsamningurinn við Bandaríkin hafi verið framlengdur er eðlilegt að við brotthvarf varnarliðsins verði hugað að nánara samstarfi við Evrópuþjóðir, ekki síst Noreg og Danmörku, um
ýmis verkefni á sviði öryggismála. Í þeim efnum gerist ekkert
eins og hendi sé veifað. En ræða ráðherra bendir til að ríkisstjórnin hafi metið þær aðstæður réttilega.
Hitt er annað að í ræðu ráðherra vantaði nokkuð sem ekki verður dregið öllu lengur að segja upphátt: Allt samstarf af því tagi
mun kosta peninga. Það mun kalla á val milli aðgerða á þessu sviði
og annarra viðfangsefna ríkisvaldsins. Stundum tala menn eins og
slíkt samstarf geti verið okkur að kostnaðarlausu. Það er óhollt að
láta umræðuna þróast á slíkum misskilningi.
Vægi bæði Norðurlandaráðs og Atlantshafsbandalagsins er
ekki það sama og áður. Virða verður að utanríkisráðherra á ekki
hægt um vik eins og sakir standa að leggja mat á breytta pólitíska
stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu í því ljósi. En vissulega hefði
það bætt ræðuna ef slíkt mat hefði komið fram.
Að sama skapi er athyglisvert að í umræðunum um skýrslu
utanríkisráðherra hélt formaður Samfylkingarinnar sérstöðu
flokksins varðandi Evrópusambandið mjög til hlés. Það bendir til
að sú spurning verði ekki átakamál í komandi kosningum.
Varðandi utanríkisviðskiptamálin greindi utanríkisráðherra
frá því að viðræður væru hafnar við Evrópusambandið um frekari gagnkvæmni vegna áforma um að lækka tolla á búvörur. Mikilvægt er að hagnýta slík áform til að knýja á um réttindi fyrir
Ísland að sama skapi. Þessari stefnuyfirlýsingu utanríkisráðherra
er þar af leiðandi vel tekið.
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RÁTT TIL AÈ BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

 KOSTNAÈ ANNARRA

.OTALEGUR HANDARJAÈAR

4RÒARKAPÅTALISTAR

®GMUNDUR *ËNASSON ÖINGFLOKKS
FORMAÈUR 6' KVARTAR UNDAN ÖVÅ
Å GREIN Å -ORGUNBLAÈINU Å G¾R AÈ
bMARGVÅSLEG STARFSEMI HEFUR VERIÈ
F¾RÈ UNDAN HANDARJAÈRI FULLTRÒA
ALMENNINGS OG Å HENDUR FJ¹RM¹LA
MANNAm 3VARAR HANN "JÎRGËLFI
'UÈMUNDSSYNI SEM HEFUR BEITT SÁR
FYRIR ÖVÅ AÈ FYRIRT¾KI STYRKI MENNINGU
OG ÅÖRËTTIR ®GMUNDUR SEGIR AÈ
bFJ¹RVEITINGAVALDIÈ ;HAFI VERIÈ=
F¾RT FR¹ FULLTRÒUM ALMENNINGS
TIL HANDHAFA FJ¹RMAGNSINSm ¶¹
M¹ SPYRJA ®GMUND HVORT EKKI
SÁ V¾NLEGRA AÈ MENN STYRKI
GOTT M¹LEFNI FYRIR EIGIN REIKN
ING ®GMUNDI FINNST SJ¹LFUM
LÅKLEGA AUÈVELDAST AÈ
GERA GËÈVERK ¹ KOSTNAÈ
ANNARRA

(ANDARJAÈAR FJ¹RMAGNSEIGENDA HEFUR
LENGI VERIÈ NYTSAMLEGUR b!NNARS
HAFA KAPÅTALISTARNIR REYNST MÁR BETUR
EN MÅNIR ELSKULEGU FLOKKSBR¾ÈUR
%INN SKENKTI MÁR  KRËNUR ÖEGAR ÁG
FËR AF LANDI BURT !NNAR GAF MÁR 
KRËNUR 3¹ ÖRIÈJI SENDI MÁR  KRËNA
VIRÈI EFTIR AÈ ÁG KOM TIL 3TOKKHËLMS
¡G SKAMMAST MÅN AUÈVITAÈ FYRIR
AÈ SEGJA FR¹ ÖESSU OG ÖÒ SKALT
EKKI HAFA H¹TT UM ÖAÈ ÖVÅ AÈ FR¹
SËSÅALÅSKU SJËNARMIÈI ER SAGAN
REGLULEGA LJËT m SKRIFAÈI ¶ËRBERGUR
¶ËRÈARSON Å BRÁFI TIL %RLENDS
Å 5NUHÒSI SUMARIÈ 
4VÅSKINNUNGUR Å VIÈHORFUM TIL
AUÈMANNA ER EKK
ERT MINNI Å DAG
EN ¹ ÖRIÈJA ¹RA
TUG ALDARINNAR

+APÅTALISTARNIR HAFA EKKI BARA VERIÈ
DUGLEGIR AÈ RÁTTA RITHÎFUNDUM OG
LISTAMÎNNUM AUR .Ò ÖR¾ÈA PRESTAR
ÖJËÈKIRKJUNNAR GRUNNSKËLA 'ARÈAB¾J
AR OG SINNA S¹LG¾SLU Å BOÈI 3UNDS
EHF SEM ER ÎFLUGT FJ¹RFESTINGARFÁLAG
!NDANS MENN F¹ LÅKA SINN SKERF
AF KAPÅTALINU ÖËTT FRAMFERÈI ÖJËÈ
KIRKJUNNAR SÁ VISSULEGA UMDEILT %N
LÅKA ER BIÈLAÈ TIL SKATTGREIÈENDA OG
LIGGUR UMSËKN UM TVEGGJA
MILLJËNA KRËNA STYRK TIL
STARFSINS FYRIR B¾JAR
STJËRN 'ARÈAB¾JAR %N
®GMUNDUR VILL LÅKLEGA
EINS OG AÈRIR Å 6' AÈ
TRÒBOÈINU SÁ STJËRNAÈ
AF bFULLTRÒUM ALMENN
INGSm
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Kalda stríðið sögunnar
Í

nýrri bók um kalda stríðið
segir bandaríski sagnfræðingurinn John Lewis Gaddis, að hann
eigi í erfiðleikum með að skýra
fyrir nemendum sínum í Yaleháskóla, að í heiminum hafi
geisað kalt stríð í röska hálfa öld,
þar sem risaveldin hafi hótað
hvort öðru gereyðingu með
kjarnorkusprengjum. Nemendur
horfa forviða á hann. Ég kannast
við þetta skilningsleysi af eigin
raun, ekki aðeins frá nemendum
mínum, sem flestir voru á
barnsaldri, þegar Berlínarmúrinn
féll 1989, heldur líka úr almennum umræðum, eins og fjölmiðlafárið í tilefni nýlegrar ritgerðar
dr. Þórs Whiteheads prófessors í
Þjóðmálum sýnir.
Þór rifjaði upp, að hér var
lengi hópur einlægra byltingarsinna, sem stofnaði 1930 kommúnistaflokk í nánu samráði við
valdhafa í Moskvu og hafði tögl
og hagldir í Sósíalistaflokknum,
sem starfaði í þrjátíu ár, frá 1938.
Þessi hópur beitti oft ofbeldi, til
dæmis í Gúttóslagnum 9.
nóvember 1932, þegar meiri hluti
lögreglunnar í Reykjavík lá
óvígur eftir, og hlutu sumir
lögregluþjónar örkuml af, en
bæjarstjórnin var neydd til að
hverfa frá sparnaðaraðgerðum
sínum. Bardaginn við Alþingishúsið 30. mars 1949, þegar þessi
hópur hugðist koma í veg fyrir
aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu, er annað dæmi.
Þór lýsti viðbrögðum hins
veikburða íslenska ríkis. Hermann Jónasson dómsmálaráðherra stofnaði eins konar
öryggisþjónustu 1939, og eftir
stríð réði Bjarni Benediktsson
dómsmálaráðherra tvo menn til
lögreglunnar í því skyni að
fylgjast með hættulegu fólki, ekki
síður flugumönnum úr sendiráði
Ráðstjórnarríkjanna en félögum í
Sósíalistaflokknum, en sannast
hefur, að flokkurinn þáði ekki
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aðeins ráð, heldur líka fé frá
valdhöfum í Moskvu. Lögreglan
fékk nokkrum sinnum í kalda
stríðinu heimild dómara til að
hlera síma þeirra, sem líklegir
þóttu til að vilja stofna til
óspekta, enda var lögreglan
fáliðuð og taldi sig vart ráða
undirbúningslaust við óeirðir.
Jafnframt fylgdist lögreglan með
æstustu sósíalistunum og skiptist
á upplýsingum (meðal annars um
þessa menn) við leyniþjónustur
vinaríkja okkar, aðallega Bandaríkjanna, sem ráku hér herstöð,
en þar þurfti vitaskuld að gæta
fyllsta öryggis.
Vegna oftúlkunar Stöðvar 2 á
ummælum Guðna Jóhannessonar
sagnfræðings komst á kreik, að
hér hefði starfað „leyniþjónusta
Sjálfstæðisflokksins“. Hinir
ólíklegustu menn spruttu síðan
upp og fullyrtu, að símar sínir
hefðu verið hleraðir. En hver
þurfti að hlera síma Jóns
Baldvins Hannibalssonar? Hann
sagði jafnan öllum allt í samtölum, en einkum fréttafólki.
Lofsvert er, að Guðni Jóhannesson skuli hafa leiðrétt opinberlega oftúlkunina á ummælum
sínum. Hann kveðst nú hafa
heimildir um, að dómsmálaráðherrar úr Sjálfstæðisflokknum
hefðu ekki einir vitað af öryggisþjónustu lögreglunnar, heldur til
dæmis framsóknarmaðurinn
Ólafur Jóhannesson, dómsmálaráðherra 1971-1978. Lítið hefur

farið fyrir þessari leiðréttingu í
umræðum.
Guðni vildi hafa það, sem
sannara reyndist. Hið sama
verður ekki sagt um Jón Ólafsson
heimspeking, sem gerði lítið úr
hættunni af íslenskum kommúnistum í blaðagrein. Þór Whitehead
svaraði Jóni nýlega rækilega og
eftirminnilega, rakti í sundur
rökleysur hans og leiddi hann
síðan sjálfan til vitnis, því að í
bók Jóns frá 1999, Kæru félagar,
sem er um tengsl íslenskra
sósíalista við valdhafa í Moskvu,
eru næg gögn lagðar fram um
það, að íslenskir kommúnistar
hugsuðu og hegðuðu sér svipað og
skoðanabræður þeirra erlendis.
Hvers vegna hefðu þeir átt að
vera þeim skárri? Hvers vegna
skyldi ekki taka þá alvarlega um
byltingarhug þeirra?
Össur Skarphéðinsson fór í
þessu máli sömu sneypuför og
Jón. Þór sagði frá því í Þjóðmálaritgerð sinni, að grennslast hefði
verið fyrir um það í kyrrþey
1990, hvort Svavar Gestsson hefði
haft óeðileg tengsl við austurþýsk yfirvöld. Össur spurði þá
fullur vandlætingar, hver hefði
gert þessa einstæðu árás á
íslenskan ráðherra. Hélt hann, að
„skrímsladeild Sjálfstæðisflokksins“ eins og hann orðaði það, væri
ábyrg. Þór svaraði að bragði, að
þeir Jón Baldvin Hannibalsson og
Steingrímur Hermannsson, sem
sátu þá með Svavari í ríkisstjórn,
hefðu falið íslenskum embættismanni að annast þessa eftirgrennslan, sem hefði ekki leitt
neitt misjafnt í ljós um Svavar.
Hitasóttarkenndur ákafinn í
þessum umræðum sýnir það, sem
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra hefur bent á, að kalda
stríðinu er ekki lokið á vettvangi
sögunnar. Með því að hagræða
sannleikanum vilja róttækir
vinstri menn bæta sér upp, að
þeir töpuðu stríðinu.

Dagskrá tileinkuð Sigurbirni biskupi
STEINAR BRAGI

HIÐ STÓRFENGLEGA

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

um Sigurbjörn og pólitíkina, dr. Margrét
Eggertsdóttir, rannsóknaprófessor á Árnastofnun, fjallar um sálmaskáldið og Guðrún Helgadóttir, rithöfundur og fyrrv. forseti Alþingis, mun segja frá því hvernig
sunnudaginn, 19. nóvember nk. kl. 10Sigurbjörn biskup hefur birst henni á opin14, verður dagskrá á Degi orðsins í
berum vettvangi.
Grafarvogskirkju, sem tileinkuð er SigurKl. 11 verður messa í Grafarvogskirkju,
birni biskupi Einarssyni.
þar sem Sigurbjörn biskup prédikar. Allir
Dagur orðsins er nú haldinn í fyrsta
sálmar messunnar verða eftir Sigurbjörn
sinn í Grafarvogskirkju. Í framtíðinni á
biskup. Biskup Íslands, herra Karl Sigurhann að verða árviss viðburður í kirkjunni.
Hann er hátíð Guðs orðs og útleggingar "*!2.) ¶«2 "*!2.!3/. björnsson, þjónar fyrir altari ásamt prestum safnaðarins.
þess.
Í hádeginu verður boðið upp á léttar veitingar.
Á þessum fyrsta Degi orðsins heiðrum við sérKl. 13-14 verður lesið úr verkum Sigurbjarnar
staklega Sigurbjörn biskup Einarsson. Hann fagnaði
biskups. Guðrún Ásmundsdóttir leikkona, Gunnar
95 ára afmæli sínu 30. júní síðastliðinn. Hann hefur
Stefánsson, dagskrárfulltrúi RÚV, Bryndís Pétursgefið út tvær bækur á þessu ári: Meðan þín náð, ræðudóttir leikkona, Hjörtur Pálsson, cand. mag., Halla
safn og Játningar Ágústínusar. Hann hefur verið einKjartansdóttir menntaskólakennari og Sigmundur
stakur boðberi kirkju og kristni í meira en sjö áraErnir Rúnarsson, fréttastjóri og skáld, lesa. Tónlist
tugi. Hann er sterkur prédikari, frábært sálmaskáld
verður flutt á milli lestra.
og mikilhæfur kennimaður. Honum verður hiklaust
Barnagæsla verður allan daginn í Grafarvogsskipað í flokk með þeim andans jöfrum öðrum sem
kirkju.
við Íslendingar eigum, eins og sr. Hallgrími PétursPrestar og sóknarnefnd safnaðarins vonast til þess
syni, meistara Vídalín og sr. Matthíasi Jochumssyni.
að sem flestir sjái sér fært að koma í GrafarvogsKl. 10-11 á sunnudagsmorgun verða flutt fjögur
kirkju á sunnudaginn kemur og heiðra Sigurbjörn
stutt erindi um Sigurbjörn biskup. Dr. Sigurður Árni
biskup með nærveru sinni.
Þórðarson, prestur í Neskirkju, fjallar um kennimanninn, dr. Svanur Kristjánsson prófessor fjallar
Höfundur er prestur í Grafarvogssókn.
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+RISTËFER KANN MEÈ FISKINN AÈ FARA
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Lostæti úr djúpinu á
einfaldan hátt
Gallerý Fiskur í Nethyl er bæði fiskbúð
og veitingastaður. Þar sér Kristófer
Ásmundsson um eldamennskuna.
Kristófer velur tvær fisktegundir úr borðinu
og bregður þeim á pönnu fyrir Fréttablaðið
um leið og hann útbýr meðlætið og útskýrir
það sem hann er að gera. Fyrst lýsir hann
fiskinum sem hann eldar fyrir okkur. „Annars vegar er ég með rauðsprettu sem er fiskur af lúðuætt og heitir skarkoli öðru nafni.
Þekkist á ryðblettunum á roðinu. Rauðsprettan er afar ljúffengur fiskur ef maður passar
eldunartímann.
Hins vegar er um að ræða keilu. Hún er af
ætt þorskfiska, dálítið þéttholda og svolítið
lík steinbít í áferð þegar búið er að elda hana

en ekki eins feit. Ef við setjum upp töflu
getum við hugsað okkur ýsuna með tvö prósent af fitu, keiluna fjögur prósent, steinbít
sex prósent og lúðu tólf prósent. Keilan er
þægilegur fiskur í matreiðslu því maður þarf
ekki að hafa miklar áhyggjur af ofeldun.“
Þegar rýnt er í matseðilinn á Gallerý fiski
sést að þar er fiskur í aðalhlutverki í sex forréttum og fimmtán aðalréttum og kemur ekki
á óvart. Einnig er þar grænmetissúpa, salat
og einn réttur án fisks fyrir utan eftirréttina.
Kristófer segir fólk koma til hans alls staðar að. „Þótt sumir haldi að það sé miklu
styttra að fara ofan af Höfða og niður í bæ
en öfugt þá hafa margir áttað sig á því að
Nethylur er nokkurn veginn miðsvæðis,“
segir hann brosandi. Uppskriftir Kristófers
má finna á síðu 2.
GUN FRETTABLADIDIS

Vorönn 2007
Getum bætt við nokkrum nemendum á vorönn 2007 og bendum sérstaklega á að enn eru laus pláss í verklegri snyrtifræði.
Umsóknum um skólavist þarf að skila á skrifstofu skólans
sem allra fyrst. Skrifstofa skólans er opin frá kl. 9 – 15.

Allar nánari upplýsingar á heimasíðu skólans, www.fb.is.
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, Austurbergi 5, 111 Reykjavík
Sími 570 5600, fax 567 0389, vefpóstur fb@fb.is
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(VÅTLAUK ¹ ALLTAF AÈ SETJA SÅÈASTAN ¹ PÎNNUNA ÖEGAR
TILGREINT ER Å UPPSKRIFT AÈ B¾TA EIGI VIÈ OLÅU HVÅTLAUK OG
LAUK -EÈ ÖVÅ AÈ SETJA HVÅTLAUKINN SÅÈAST BRENNUR HANN
EKKI VIÈ OG VERÈUR BETRI ¹ BRAGÈIÈ

Bakarí, bístró og kaffihús
!LHLIÈA VEISLUÖJËNUSTA
6EITINGA OG VEISLUÖJËNUSTA Å HJARTA -OSFELLSB¾JAR
3   OG  
VEISLUGARDUR VEISLUGARDURIS WWWVEISLUGARDURIS

Við Fjöruborðið

Eyrarbraut 3 • 825 Stokkseyri • S. 483 1550
www.fjorubordid.is • ).&/
ifno@fjorubordid.is
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Þórsbakarí-Bistró og café við
Ármúla mætir kröfum neytenda í nágrenninu
Þeir sem leggja leið sína um
Ármúlann í leit að góðu kaffi,
meðlæti og mat hafa hingað til
ekki haft erindi sem erfiði. En nú
hefur orðið breyting á. Þórsbakarí stendur við Ármúla 21 og þó
að það hafi ekki verið opið nema í
þrjár vikur og eigendurnir auglýsi lítið sem ekkert hefur verið
húsfyllir síðan. Þeir Gústaf Bergmann bakari og Ragnar Kristinsson kokkur sem reka saman Þórsbakarí eru að vonum hæstánægðir.
„Það bráðvantaði bakarí og léttan
veitingastað á þessu svæði,“ segir
Ragnar. „Hér eru þrjú hundruð
og fimmtíu fyrirtæki og starfsmenn þeirra ná örugglega á annað
þúsund.“ Staðurinn er sniðinn að
þörfum umhverfisins í orðsins
fyllstu merkingu. „Við fórum
rúntinn og spurðum fólkið á
vinnustöðunum hér í kring hvað
því fyndist vanta,“ segir Gústaf.
„Og niðurstaðan varð þessi staður.“
Þórsbakarí er bakarí, bistró og
kaffihús og hægt að fá léttan
heimilismat allan daginn, gott
kaffi og kökur og taka með sér ef
ekki vinnst tími til að borða á
staðnum. Þarna blandast saman
veitingastaður með léttum veitingum og góðu kaffi og fullbúið
bakarí þar sem hægt er að kaupa
brauð og kökur og ýmsar vörur til
heimilisins eins og mjólk og ost.
Hefð er fyrir veitingarekstri í
húsinu að Ármúla 21 en þetta er

fyrsta kaffihúsið þar. Staðurinn
er skemmtilega innréttaður og
notalegt að sitja þar að snæðingi
eða bara með kaffið. Brauðin eru
öll bökuð úr súrdeigi og spelti og
einnig er hægt að fá einstaklega

+AFFIHÒSIÈ STENDUR VIÈ RMÒLA EN Å
ÖESSU HÒSN¾ÈI ER HEFÈ FYRIR VEITINGA
REKSTRI

6IÈSKIPTAVINIRNIR ERU H¾ST¹N¾GÈIR MEÈ
¶ËRSBAKARÅ

'ÒSTAF "ERGMANN OG 2AGNAR +RISTINSSON ERU AFAR ¹N¾GÈIR MEÈ MËTTÎKURNAR SEM
¶ËRSBAKARÅ HEFUR FENGIÈ
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Veislusalurinn Rúgbrauðsgerðin ehf
Borgartúni 6 • 105 Reykjavík •Sími 517-6545
www.rugbraudsgerdin.is

góðar beyglur en Gústaf lærði
beyglugerð í Bandaríkjunum og
bakaði m.a. beyglurnar fyrir
Reykjavík Bagel Company.
Þeir félagar stefna að því að
gera Þórsbakarí að samkomustað
fyrir þá sem vinna í kring. „Við
höfum sótt um vínveitingaleyfi
og stefnum að því að geta leigt
staðinn út en við höfum fengið
fyrirspurnir frá fyrirtækjunum í
kring hvort hægt sé að halda hér
starfmannapartí.“ Það er greinilegt að Þórsbakarí bætir úr brýnni
þörf á Ármúlasvæðinu og eflaust
eiga margir eftir að leggja leið
sína þangað til að ná sér í holl
brauð og gott kaffi í leiðinni.
BRYNHILDUR FRETTABLADIDIS

%INFALT ÒR DJÒPUNUM
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+EILA ¹ OFNSTEIKTU RËTARGR¾NMETI
MEÈ BASILRJËMASËSU
2AUÈSPRETTA MEÈ BALSAMIKTËMÎT
UM OG FETAOSTI BAKAÈRI KARTÎFLU
OG FERSKU SALATI
&92)2 &*«2!
 KÅLË RAUÈSPRETTA BEINLAUS MEÈ ROÈI
OLÅA TIL STEIKINGAR
 RAUÈLAUKUR
SM¹ BALSAMIKEDIK
 FERSKIR TËMATAR
 MATSKEIÈAR FETAOSTUR
SALT OG PIPAR
NOKKUR SYKURKORN
+ARTAFLAN ER BÎKUÈ Å OFNI
2AUÈSPRETTAN ER BRÒNUÈ Å OLÅU ¹ PÎNNU OG SETT Å  MÅNÒTUR
Å OFN ¹  GR¹ÈUM ¶¹ ER HÒN bTIPTOPm ELDUÈ
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 G AF KEILU
 GULRËFA MEÈALSTËR
 S¾T KARTAFLA MEÈALSTËR
 SELLERÅRËT
HVÅTLAUKSOLÅA
SM¹ ÖURRKAÈAR KRYDDJURTIR AF EINHVERJU TAGI
'R¾NMETIÈ ER SKR¾LT OG SKORIÈ Å TENINGA (R¾RT SAMAN VIÈ
KRYDDJURTIRNAR TIL AÈ F¹ ÎRLÅTINN KEIM AF ÖEIM 3ETT Å ELDFAST
FORM OG HVÅTLAUKSOLÅU SKVETT YFIR "AKAÈ Å H¹LFTÅMA

3«3!.
FISKSOÈ VATN FISKKRAFTURKJÒKLINGAKRAFTURGR¾NMETISKRAFTUR
SALT OG PIPAR
 PELI RJËMI
ÎRLÅTIÈ HVÅTVÅN EF VIÈ EIGUM ÖAÈ TIL ANNARS  MATSKEIÈ
HVÅTVÅNSEDIK
MAISENAMJÎL TIL AÈ ÖYKKJA SËSUNA ÎRLÅTIÈ
FERSK BASILIKA

2AUÈLAUKURINN ER GRËFSAXAÈUR STEIKTUR AÈEINS Å OLÅU
BALSAMIKEDIK SAXAÈIR TËMATAR FETAOSTUR SALT OG PIPAR SETT
¹ PÎNNUNA ÖAÈ ER SËSAN 3M¹ SYKRI STR¹È YFIR TIL AÈ TAKA
MESTU SÕRUNA 3MAKKAÈ TIL

+EILAN ER SKORIN Å H¾FILEGA BITA OG VELT UPP ÒR HVEITI 3TEIKT
Å OLÅU ¹ PÎNNU 3ÅÈAN SETT Å  MÅNÒTUR INN Å  GR¹ÈU
HEITAN OFN

"ORIÈ FRAM MEÈ BAKAÈRI KARTÎFLU OG FERSKU SALATI

"ORIN FRAM ¹ GR¾NMETI OG MEÈ BASILRJËMASËSUNNI
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Gómsætar verðlaunakökur
Ragnar Atlason bakaranemi
hlaut gullverðlaun í nemakeppni Evrópusamtaka Hótelog ferðamálaskóla sem haldin
var á Írlandi.
Ragnar keppti fyrir hönd Menntaskólans í Kópavogi þar sem hann
er búinn með tvo þriðju hluta bakaranámsins og tekur lokasprettinn eftir áramótin. Hann er núna á
samningi í Sigurjónsbakaríi í
Reykjanesbæ og mætir þar klukkan fimm á morgnana eins og lög
gera ráð fyrir.
Á Írlandi keppti hann með Íranum
James Dunn og ber honum vel
söguna. „Við hjálpuðumst að við
að baka fjórar kökusortir til að
bera fram með dæmigerðu síðdegistei breskra hefðarkvenna,“
segir hann glaðlega og gefur okkur
svo uppskrift að þeim tveimur
tegundum sem sem hann lagði til.

(VÅT SÒKKULAÈIKAKA MEÈ HIND
BERJUM
 G HVÅTT SÒKKULAÈI
 G SMJÎR
Brætt saman í hitaþolinni skál yfir
vatnsbaði.
 G EGGJAHVÅTUR
 G SYKUR
Þeytt saman þar til það er orðið
stíft eins og marengs.
Þessu tvennu er svo blandað
saman varlega með sleif. Að því
loknu er eftirtöldu bætt í hræruna
í þessarri röð:
 G HVEITI SIGTAÈ
 EGGJARAUÈUR
 G FROSIN HINDBER SÎXUÈ
Hrærunni er skipt í 6 form sem
eru 6x3x6. Bakast við 185° í vatnsbaði með yfirplötum í 40 mínútur.
Gæti þurft lengri tíma ef ekki er
blástur á ofninum.

(ËTEL 'EYSIR HEFUR BÒIÈ TIL MATSEÈIL OG DAGSKR¹ FYRIR JËLAHLAÈBORÈIÈ SITT Å ¹R
&2¡44!",!¨)¨%).!2

3ÒKKULAÈIKAKA MEÈ HINDBERJUM

Hlaðborð á Hótel Geysi

GANAGE HJÒPUR
 G MJËLKURSÒKKULAÈI SM¹TT
SAXAÈ 
 G GLÒKËSI
 G RJËMI

Hótel Geysir er komið í rétta
jólaskapið. Jólahlaðborðið
hefst í lok nóvember með tilheyrandi skemmtanahöldum.

Rjómi og glúkósi hitað saman í
potti að suðu. Hellt yfir súkkulaðið,
hrært í af og til. Þegar hjúpurinn
er orðinn volgur er honum sprautað yfir kökurnar á kælirekka.

-ÎNDLURÒLLUTERTA MEÈ MANGË
PASSION FYLLINGU
 G MÎNDLUR
 G HESLIHNETUR
 G SYKUR
Malað saman í matvinnsluvél.
 G SYKUR
 G EGGJAHVÅTUR
Þeytt stíft saman.
Mjölinu er blandað varlega saman
við marengsinn. Þessu er síðan

2AGNAR ¹SAMT *AMES $UNN SEM SAMAN
N¹ÈU GL¾SILEGUM ¹RANGRI Å BAKARANEMA
KEPPNINNI

sprautað á plötu í rendur. Bakað
við 200° í 5-10 mínútur.

-ANGËFYLLING
 G RJËMI
 G MANGËPURÁ
 G PASSIONPURÁ
 STK MATARLÅMSBLAÈ
Rjóminn er stífþeyttur. Matarlímið látið liggja í köldu vatni í 20
mínútur. Mangó- og passionmaukið hitað upp í 65° og matarlíminu
bætt við. Þetta er síðan kælt og
sett saman við rjómann. Þessu er
smurt inn í marengsinn og rúllað
upp.

-ANGËSËSA

-ARENSRÒLLUTERTA MEÈ MANGËPASSION
FYLLINGU

'OTT OG GIRNILEGT

 GR MANGËPURÁ
 GR PASSIONPURÁ
 GR SYKUR
Soðið vel saman og svo kælt. Sósunni er sprautað yfir marengsrúlluna. Rúllutertan að lokum skorin í
6 sneiðar.

&AGMENN Å FËÈURLEIT
²4 !¨ "/2¨! -%¨ ,)/.%,

Kaffi Vín
,!5'!6%') 
 ¹RI HUNDSINS  ÒTSKRIFUÈUST 3IGURÈUR %GGERTSSON OG
¶ORBJÎRN 3IGURBJÎRNSSON ÒR (¹SKËLA ¥SLANDS OG HLUTU RÁTTINDI
TIL ÖESS AÈ BERA TITILINN FAGMAÈUR &AGMENNIRNIR RÁÈUST STRAX Å
SITT FYRSTA VERKEFNI AÈ GERA ÒTTEKT ¹ FËÈRI ÖVÅ SEM BOÈIÈ ER UPP
¹ Å H¹DEGINU ¹ ,AUGAVEGINUM
!LLIR STAÈIR SKULU METNIR ALLIR RÁTTIR SKULU ETNIR 6IÈ M¾TUM
¹ SÁRHVERN STAÈ MEÈ OPINN HUGA ÖANDAR NASIR OG SMURT
VÁLINDA 6IÈ G¾TUM ÖESS AÈ M¾TA ËN¾RÈIR TIL LEIKS SVO AÈ YTRI
AÈST¾ÈUR MENGI EKKI DËMGREIND OKKAR
"ORÈAÈ 'ÒLLASSÒPA MEÈ SLATTA AF GÒLLASI KARTÎFLUM OG
GR¾NMETI OG BRAUÈ ¹BËT ¹ B¾ÈI
'¾ÈI F¾ÈIS -IKIL G¾ÈI GOTT BRAGÈ OG GN¾GÈ MATAR Å
SÒPUNNI "RAUÈIÈ LUNGAMJÒKT OG HEITT BËTIN VAR ¹ HINN
BËGINN EKKI SÎMU KOSTUM G¾DD 3ÒPAN VAR VOLG OG BRAUÈIÈ
VANBAKAÈ ¶AÈ ER GREINILEGA EKKI GERT R¹È FYRIR ¹BËT ¹ RÁTT
ÖENNAN &AGMENN M¾LA EKKI MEÈ ¹BËT ÖVÅ HÒN SPILLIR FYRIR
ANNARS LJËMANDI UPPLIFUN
6ERÈ 3ÒPA OG NÕBAKAÈ ¹  BËTIN GERIR VERÈIÈ HL¾GILEGT
¶JËNUSTA !LVEG MEIRIH¹TTAR !LLAR ËSKIR UPPFYLLTAR (EIÈARLEG
ÖJËNUSTA OG LAUS VIÈ TILGERÈ
3TEMNING b(IGH SCHOOL HANG OUTm &ULLT AF UNGU FËLKI SEM
HELDUR AÈ ÖAÈ HAFI SKOÈANIR ¶¾GILEGA D¹LEIÈANDI GÅTARTËNLIST
Å GR¾JUNUM ËJAFNIR VEGGIR OG EITURSÒRAR MYNDIR HALDA MANNI Å
LEIÈSLUNAUTN ¹ MEÈAN SN¾TT ER
$OLLAN 2AUÈLEITUR BL¾R GEFUR EXËTÅSKA AFSKILUNARSTEMNINGU
3ÒRA ÖVAGST¾KJUNA N¾R LÅTIL VIFTA ¹ VEGG EKKI AÈ LÅFGA UPP ¹
%KKI LAUST VIÈ AÈ MANNI LÅÈI ÖAR EINS OG Å BÅËMYND
&AGMENN ÖAKKA FËÈRIÈ

+%..!2!%).+5..
500  -!2'! &)3+!  &)3+!2 !&  -®'5,%'5-

Frá lokum nóvember og fram að
jólum stendur Hótel Geysir fyrir
jólahlaðborði og jólaskemmtunum.
Ýmsar hljómsveitir og skemmtikraftar koma fram á jólahlaðborðinu, þar á meðal Stebbi og Eyfi,
hljómsveitin Karma og sérstakar
skemmtanir verða fyrir börnin.

Matseðillinn er ekki af verri
endanum en meðal þess sem boðið
verður upp á er hreindýrapaté
með pistasíum, höfrungur jakitory,
gin- og einiberjaleginn lax, krónhjörtur vafinn villisveppum, rauðvínsleginn héri, laufabrauð, flatkökur,
hverabrauð,
ásamt
viðeigandi sósum og meðlæti svo
fátt eitt sé nefnt.
Hvað varðar jólahlaðborðin
gildir sú hin gullna regla, að fyrstur kemur fyrstur fær.
JËA
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Hollusta og ferskleiki í fyrirrúmi á
bistro-staðnum B5
Nýr matseðill hefur verið tekinn í notkun á B5 í Bankastræti 5,
með áherslu á nokkuð léttari og hollari mat en áður.
„Við vildum gera ákveðnar áherslubreytingar á matseðlinum, með það
fyrir augum að færa hann nær þeim bistro-stað sem við gefum okkur út
fyrir að vera,“ segir Tómas Bolli Hafþórsson, rekstraraðili B5.
„Bistro-matur er talsvert léttari heldur en hefðbundinn veitingahúsamatur og okkur fannst síðan við hæfi að hafa hann í hollari kantinum,“
heldur Tómas áfram og bætir við að engu að síður standi viðskiptavinum
hamborgarinn af gamla matseðlinum enn til boða ásamt nokkrum af vinsælustu réttunum.
Að sögn Tómasar verður mikið lagt upp úr ferskleika í matseldinni á
B5 og reglulega skipt um rétti til að halda matseðlinum fljótandi.
„Allt er þetta gert til að fanga betur það rólega og vinalega andrúmsloft sem við viljum að mæti gestum okkar,“ útskýrir Tómas. „Enda þarf
að huga vel að öllum atriðum til að halda úti góðum bistro-stað.“
Í tilefni af áðurnefndri breytingu var kokkur B5, Ólafur Sólimann
Lárusson, svo vingjarnlegur að elda þrjá rétti fyrir lesendur, til að gefa
dálítið sýnishorn af þeim kræsingum sem þar eru á boðstólum.
ROALD FRETTABLADIDIS

)..)(!,$
 G HR¹SYKUR
 ML VATN
 G KASRO HUNANG
 G DÎKKT SÒKKULAÈI 
 ML RJËMI
 MSK GRAND MARNIER

!¨&%2¨
(R¹SYKRI HUNANGI OG VATNI
BLANDAÈ SAMAN Å POTTI OG SOÈIÈ Å
SÅRËP +¾LT AÈEINS
3ÒKKULAÈI B¾TT ÒT Å OG BLANDAÈ
VEL SAMAN
"LÎNDUNNI ER B¾TT SAMAN VIÈ
RJËMANN ¹SAMT GRAND MARNIER
3ETT Å RJËMASPRAUTU OG K¾LT
3PRAUTAÈ Å SK¹LAR

-9.$6),(%,-

IaakbW_ci

-%¨,4)
*ARÈARBER

Ef_]h©dc[j_i#bWiW]dW
)..)(!,$
 STK LÅTIL CHILI
 STK SKALOTTLAUKUR
 RIF HVÅTLAUKUR
 STK LIME
 G SPÅNAT FERSKT
 G RICOTTA OSTUR
 STK FERSK LASAGNA BLÎÈ
 MSK FERSKT BASIL
 MSK SMJÎR
 G PARMESAN
SALT OG PIPAR
ËLÅFUOLÅA
FERSKUR PARMESAN OSTUR
!¨&%2¨
#HILI SKALOTTLAUKUR OG HVÅTLAUKUR
SM¹TT SAXAÈ OG STEIKT Å SMJÎRI
3PÅNATI B¾TT ÒT Å OG BLANDAÈ SAMAN
+RYDDAÈ MEÈ SALTI OG SVÎRTUM PIPAR
ÒR KVÎRN
,IME KREIST OG EINGÎNGU SAFI NOTAÈUR
2ICOTTA BASIL PARMESAN OG LIME SAFA
B¾TT ÒT Å
,ASAGNA BLÎÈIN SKORIN Å ÖRENNT OG
SOÈIN Å SÎLTU VATNI MEÈ ËLÅFUOLÅU ÒT Å Å
  MÅNÒTUR
"LÎÈIN ÖERRUÈ
,ASAGNA BLAÈ SETT ¹ DISK OG  G AF
SPÅNATMAUKI SETT ¹ OG SVO KOLL AF KOLLI
0ARMESAN OSTUR YFIR ÖVÅ MEIRA ÖEIM

MUN BBETRA
3ËSA BORIN FRAM Å SK¹L M
3«3!.
 MSK SKALOTTLAUKUR
 ML MJËLK
 ML RJËMI
 G SMJÎR
 G HVEITI
 MSK BASIL
 G MASCARPONE
FERSKT MÒSKAT
SALT OG GRËFMALAÈUR PIPA
%,$5.!2!¨&%2¨
"R¾ÈIÈ SMJÎRIÈ Å POTTI
SM¹TT OG STEIKIÈ Å POTTINU
4AKIÈ POTTINN AF B¾TIÈ
BLANDIÈ VEL SAMAN
3ETJIÈ MJËLKINA ¹SAMT RJ
POTT OG L¹TIÈ SUÈUNA KOM
AF HITANUM OG L¹TIÈ KËLNA
3MJÎRBOLLUNNI B¾TT ÒT Å
HANA VEL UPP Å VÎKVANUM
3UÈAN L¹TIN KOMA UPP M
(R¾RIÈ VEL ¹ MEÈAN BEÈ
SUÈUNNI
3OÈIÈ Å T¾PAR  MÅNÒTU
V¾GAN HITA
-ASCARPONE ÖEYTT SAM
"ASIL SETT ÒT Å AÈ SÅÈUSTU
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4IL HNÅFS OG SKEIÈAR
'5¨2². *«(!..3$«44)2

&ISKUR MEÈ RËTUM
¥ TILRAUNAELDHÒSI VERÈA STUNDUM ËV¾NTAR UPPGÎTVANIR 0ÎRUN HR¹EFNA GERIST EINS OG AF SJ¹LFU SÁR EÈA FYRIR GALDUR ¶ESSI RÁTTUR
ER ÖANNIG TILKOMINN &YRIRVARALAUST ¹KV¹ÈU VANDLEGA BAKAÈAR RAUÈRËFUR SPÅNAT OG S¾TAR KARTÎFLUR AÈ STÅGA DANS VIÈ GLAÈLEGAN
SÅTRUSFISK Å FLAUELSMJÒKUM KARTÎFLUFELDI ²R VAR LITRÅK OG SNILLDARGËÈ HOLLUSTUM¹LTÅÈ
 MEÈALSTËR RAUÈRËFA
 MEÈALSTËR S¾T KARTAFLA
 G FERSKT SPÅNAT
 G HVÅTUR FISKUR ÕSA ÖORSKUR EÈA
LÒÈA
 DL HREINT JËGÒRT EÈA AB MJËLK
3AFI OG RIFINN BÎRKUR AF  SÅTRËNU
ËLÅFUOLÅA
  MSK KARTÎFLUSTÎPPUDUFT
3ALT OG PIPAR
 !FHÕÈIÈ RAUÈRËFUNA OG S¾TU KART
ÎFLUNA SKERIÈ Å SNEIÈAR OG SNEIÈARNAR
SÅÈAN Å TVENNT
3ETJIÈ SPÅNATIÈ OG ANNAÈ GR¾N
METI Å OFNFAST FAT (ELLIÈ   MSK AF
ËLÅFUOLÅU YFIR GR¾NMETIÈ SALTIÈ OG
PIPRIÈ OG BLANDIÈ ÎLLU VEL SAMAN Å
FATINU "AKIÈ GR¾NMETIÈ Å  GR¹ÈU
HEITUM OFNI Å UM  MÅNÒTUR
 2OÈFLETTIÈ OG BEINHREINSIÈ FISKINN
OG SKERIÈ HANN Å BITA 3ETJIÈ BITANA
Å SK¹L OG KREISTIÈ SÅTRËNUSAFANN YFIR
3ALTIÈ OG PIPRIÈ OG RÅFIÈ SÅTRËNUBÎRK
INN YFIR FISKINN ,¹TIÈ FISKINN LIGGJA Å
SÅTRËNULEGINUM Å  MÅNÒTUR

&ISKUR ¹ GR¾NMETISBEÈI

 (R¾RIÈ KARTÎFLUSTÎPPUDUFTINU
SAMAN VIÈ JËGÒRTINA ÖANNIG AÈ ÒR VERÈI ÖYKKT MAUK 3MYRJIÈ KARTÎFLUMAUKINU OFAN ¹ FISKBITANA OG RAÈIÈ ÖEIM ÖVÅ N¾ST OFAN ¹
GR¾NMETIÈ OG BAKIÈ ALLT ¹FRAM Å OFNINUM Å  MÅNÒTUR EÈA ÖANGAÈ TIL FISKURINN ER ELDAÈUR Å GEGN OG GR¾NMETIÈ LÅKA

 RIF HVÅTLAUKUR
 ML HVÅTVÅN
 TSK TURMERIK
 ML RJËMI
 G SMJÎR
 MSK SAXAÈ BASIL
 MSK SAXAÈ DILL
 MSK SAXAÈ KËRÅANDER
HNÅFSODDUR SAFFRAN
 MSK ËLÅFUOLÅA
KJÒKLINGAKRAFTUR
SALT OG SVARTUR PIPAR ÒR KVÎRN
3-*®2"/,,!
 G SMJÎR
 G HVEITI
-%¨,4)
,AX
3KÎTUSELUR
,ÒÈA
(ÎRPUSKEL
2¾KJUR
'ULR¾TUR BABY MAÅS SMJÎRBAUNIR
SKORIÈ FREKAR FÅNT
'ËÈAR STEINLAUSAR ËLÅFUR

OG HREINSIÈ FR¾ BURT

Gæði og aftur gæði...
Hvað getum við svo sem sagt?

%,$5.!2!¨&%2¨
(ITIÈ OLÅUNA Å POTTI
,ÁTTSTEIKIÈ FISKBEININ ¹SAMT
GR¾NMETINU OG KRYDDIÈ MEÈ SALTI
OG SVÎRTUM GRËFMÎLUÈUM PIPAR
+RYDDJURTUM B¾TT ÒT Å ¹SAMT
HVÅTVÅNI
,OKIÈ SETT ¹ POTTINN OG L¹TIÈ
KRAUMA Å UM   MÅN
+ÎLDU VATNI HELLT ÒT Å SVO RÁTT FLJËTI
YFIR 3UÈAN L¹TIN KOMA UPP
3JËÈIÈ VIÈ V¾GAN HITA Å  MÅN OG
L¹TIÈ SVO STANDA Å ÖRJ¹ KLUKKUTÅMA
3IGTIÈ OG PRESSIÈ BEININ SVO AÈ
MEGNIÈ AF SAFANUM LEKI ÒR
3OÈIÈ SETT Å POTT OG SMJÎRBOLLUNNI
HR¾RT ÒT Å ¹ÈUR EN SUÈAN KEMUR
UPP ,¹TIÈ SJËÈA Å  MÅN VIÈ MJÎG
V¾GAN HITA !THUGIÈ AÈ HR¾RA
ÖARF MJÎG REGLULEGA Å SÒPUNNI ÖAR
TIL SMJÎRBOLLAN HEFUR SAMLAGAST
SOÈINU
2JËMA SAFFRAN TURMERIKI B¾TT ÒT
Å ¹SAMT KJÒKLINGAKRAFTI EF ÖESS ÖARF

Hinn heimsþekkti
Budweiser Budvar
er seldur til 52 landa
víðs vegar um heiminn.
Vinsældir hans eru
ekki síst að þakka
þeirri staðreynd
að hann er bruggaður
á einum stað og eingöngu
úr bestu fáanlegu hráefnum.
Hann er alltaf, alls staðar
jafn góður.

LÉTTÖL

UPPÁHALDSBJÓR MARGRA KYNSLÓÐA

;



¶ÅN VERSLUN ER MEÈ TOPPTILBOÈIÈ ÖESSA VIKU
¶RJ¹R LITLAR 4RËPÅFERNUR SEM TIL ÖESSA HAFA KOSTAÈ SAMTALS  ERU NÒ ¹ 
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Skautaholl.is
  



4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

Opið frá kl. 13 00 allar helgar

Jólafötin komin!

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

Laugarvegur 101 • 4thfloorhotel.is

4ILBOÈSVERÈ
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6ERÈ ¹ÈUR

"AYONSKINKA Å NETI

3VÅNAHAMBORGARHRYGGUR

¥SFUGL KJÒLLI 4EX -EX V¾NGIR

-ATFUGL KJÒKLINGABRINGUR

-YLLU OKKAR BRAUÈ  G

-YLLU NAANBRAUÈ MINI  STK

-YLLU NAANBRAUÈ MINI MHVÅTLAUKKËRÅAND  STK  
.¹TTÒRA VÎFFLUMIX  G

.¹TTÒRA JURTARJËMI  ML

#APRÅ SÒKKULAÈIBITAR  G













-ËA KJÒKLINGAL¾RI MAGNPK
-ËA KJÒKLINGAV¾NGIR MAGNPK
'OÈA GRÅSABËGUR
'OÈA GRÅSAHNAKKI LÁTTREYKTUR
'OURMET UNGNAUTASNITSEL
'OURMET UNGNAUTAGÒLLAS
'OÈA ""1 GRÅSARIF
'OÈA BACONBÒÈINGUR
'OÈA SVIÈ FROSIN Å POKA
3PRITE :ERO3PRITE  L

,AMBASÒPUKJÎT  FL
,AMBASVIÈ  FL
,AMBABËGUR HEILL
&ERSKT BLANDAÈ HAKK
"ËNUS ÕSUBITAR ROÈ OG BEINLAUSIR
"ËNUS ÕSUNAGGAR  G
-YLLU JËLAKÎKUR  G
+ELLOGGS KORNFLEKS  KG
%3 PÅTUBRAUÈ  STK
3OYA SHAKE  ML

6ÎRUTEGUND

Vetrartilboð

1. nóvember - 1. maí
kr. 5.900
kr. 7.900
kr. 5.000 á mann
kr. 14.000 2 nætur í hjónaherbergi

Útvegum miða á leiksýningar og jólahlaðborð













6ÎRUTEGUND

1 mán til 9 ára

1 manns herbergi
2ja manna herbergi
Hópar 10+
Helgarferð

6ERÈ ¹ÈUR













6ÎRUTEGUND

Falleg föt á ﬂotta krakka

4thﬂoorhotel

4ILBOÈSVERÈ

"+ GRÅSABËGUR REYKTUR OG ÒRBEINAÈUR
"+ OSTAPYLSUR
"+ HAMBORGARAR  STK MBRAUÈI
$ALOON KÅNARÒLLUR  G
$ALOON 3HOO 6AN RÒLLUR  G
$ALOON VORRÒLLUR  G
&ITTY SAMLOKUBRAUÈ  G
(JËNABANDS¾LA  G
!UNT -ABLES MUFFINS  G
4RËPÅ  PK APPELSÅNU EPLA OG TRÅË
/ETKER DESERTSËSA  G

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

3VÅNABËGUR ÒR KJÎTBORÈI
3VÅNAKËTILETTUR ÒR KJÎTBORÈI
3VÅNAHNAKKI ÒR KJÎTBORÈI
&OLALDAINNRAL¾RI ÒR KJÎTBORÈI
-ATFUGL KJÒKLINGUR L¾RILEGGUR
"ERJABLANDA FROSIN   KG
%UROMIX GR¾NMETI FROSIÈ   KG
+JÎRÅS FROSTPINNAR HEIMILISPAKKNING
&RËN PIPARKÎKUDEIG  G
&RËN SÒKKULAÈIBITADEIG  G

6ÎRUTEGUND

20% afsláttur af
gluggatjaldahreinsun
í nóvember

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

,AMBA 2IB EYE GRAND MARINER
,AMB .ASI GORENG
&OLALDA INNRAL¾RI
&OLALDAFILET
&OLALDALUNDIR
&OLALDA PIPARSTEIK
,AMBAL¾RISSNEIÈAR
-ËA KJÒKLINGALEGGIR MAGNPK
%ÈALF REYKTUR LAX HEIL FLÎK
%ÈALF GRAFLAX HEIL FLÎK

6ÎRUTEGUND

Góð hreinsun - góð þjónusta
4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

"AYONSKINKA
(AMBORGARHRYGGUR MBEINI
(EILL FERSKUR KJÒKLINGUR
.ETTË SAMLOKUBRAUÈ GRËF
-YLLU SKÒFFUKAKA
.¹TTÒRA ELDHÒSPAPPÅR  RL
.¹TTÒRA 7# PAPPÅR  RL
.¹TTÒRA MATAROLÅA  L
.¹TTÒRA APPELSÅNUSAFI  L
.¹TTÒRA EPLASAFI  L

6ÎRUTEGUND

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

www.bjorg.is
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,AMBAHRYGGUR ÒR KJÎTBORÈI
,AMBAKËTILETTUR ÒR KJÎTBORÈI
"EN AND *ERRYS ÅS  ML
(AGKAUPS KARTÎFLUR GULLAUGA  KG
(AGKAUPS KARTÎFLUR RAUÈAR  KG
(AGKAUPS KARTÎFLUR 0REMIERE  KG
¥TÎLSK -ARGARITA PIZZA  Å PK
$ELFÅ OSTUR  G
(RËKUR  G

4ILBOÈSVERÈ
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Fín föt á fínu verði
Herrafataverslun Birgis auglýsir lagersölu þar sem hægt
er að fá nýjar vörur með allt
að 70 prósent afslætti.
Á lagersölunni ætti að vera hægt
að fá nokkurn veginn allt sem
þarf til að klæða herramann. Þar
með taldar buxur, bæði galla- og
sparibuxur, skyrtur, bindi, peys-

ur, boli, staka jakka, frakka og
aðrar yfirhafnir, og svo auðvitað
jakkaföt.
Herrafataverslun Birgis er í
Fákafeni 11 við hliðina á Hróa
hetti. Síminn er 553 1170 en verslunin er opin frá 12.00 til 18.00.
-EIRA AÈ SEGJA *AMES "OND G¾TI FUNDIÈ
EITTHVAÈ VIÈ SITT H¾FI HJ¹ "IRGI
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LAGERSALAN
Skór og föt
Hin heimsfræga
lagersala heldur áfram
að Vínlandsleið 2–4, Grafarholti
(húsið við hliðina á Toppskónum)

Gríðarlegt úrval af fatnaði
og skóm
*ËLIN KOMA SNEMMA Å 2AFT¾KJAVERZLUN ¥SLANDS

Hraustleg jólatilboð
Raftækjaverzlun Íslands er
með „hraustleg jólatilboð“ í
gangi þessa dagana.
Raftækjaverzlun Íslands býður upp
á fjölda raf- og heimilistækja.
Meðal þess sem nú er á tilboði er
LG fartölva sem fullyrt er að sé
hljóðlátasta fartölvan á markaðnum. Hún kostar 79.900 krónur en sé
tekið tölvukaupalán hjá TM kostar
hún 3.048 krónur á mánuði í 36 mánuði.

Mikið af smátækjum eins og
kaffivélum, brauðvélum, grillofnum, vöfflujárnum, handþeyturum
og fleiru fást með 20 til 40 prósent
afslætti vegna þess að starfsfólk
raftækjaverslunarinnar er komið í
jólaskap.
Fjörutíu prósenta afsláttur er af
ýmsum pottum og pönnum, IAR
frystikistur eru á tilboði og kosta
frá 29.900 og LG þvottavél og þurrkari kosta saman 176.500 krónur.
Einnig er hægt að fá 140x60x63 cm
kæliskáp með frysti á 39.990.
TG

 AFSL¹TTUR AF ÎLLUM JËLAVÎRUM
¥ DAG FÎSTUDAG ER H¾GT AÈ GERA
GËÈ KAUP ¹ JËLASKRAUTI Å "LËMAVALI
3KÒTUVOGI  "OÈIÈ ER UPP ¹ 
PRËSENTA AFSL¹TT AF ÎLLUM JËLAVÎRUM
Å BÒÈINNI ¶EIR SEM ERU AÈ HALDA SÅN
FYRSTU JËL OG VANTAR KANNSKI MEIRA
JËLAGLINGUR ¾TTU AÈ NOTA T¾KIF¾RIÈ
TIL AÈ B¾TA VIÈ SAFNIÈ

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

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

Vínlandsleið 2–4 • Grafarholti
sími 660 1759

Ecco • Blend
Leðurstígvél
Barnaskór • Sandalar
Strigaskór
Tískuföt • Herraföt
Gallabuxur
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Sorgleg viðskiptasaga
bókmenntanemans
Smári Gunnarsson, bókmenntanemi og meðlimur
Stúdentaleikhússins, segist
eiga að baki hálf sorglega viðskiptasögu. Slæmu kaupin séu
mun fleiri en þau góðu.
„Ég setti eitt sinn átján þúsund
krónur í pýramídafyrirtæki og
ætli það verði ekki að flokkast
sem mín allra versta fjárfesting,“
segir Smári og kennir reynsluleysi og skorti á árafjölda um.
„Ég sá þann pening aldrei aftur
og vonin um skjóta ávöxtun hvarf
út í veður og vind.“
Þetta var ekki í eina skiptið
sem Smári lét gabbast af alþjóðlegum gróðamaskínum. Þegar
hann var að taka sín fyrstu skref








2!

á netinu poppaði upp gluggi sem
tilkynnti honum að hann væri viðskiptavinur númer 100.000 og
hann hefði unnið verðlaun. „Ég
var himinlifandi með það og
hringdi til Bandaríkjanna til að
nálgast verðlaunin mín. Símtalið
kostaði engan átján þúsund kall
en var samt hin mesta tíma- og
peningaeyðsla því auðvitað var
þetta tómt rugl,“ segir Smári og
hlær.
Smári á í mestu vandræðum
með að telja upp góðu kaupin en
staldrar loks við körfuboltahringinn í herberginu hans. „Ég fékk
hann á eBay og hann er algjörlega að standa fyrir sínu. Hversu
margir geta sagt að þeir séu með
körfuboltavöll inni í herberginu
hjá sér?“ segir Smári og ekki er
laust við að örli fyrir kaldhæðni í

röddinni. „Svo er náttúrulega gosbrunnurinn sem ég keypti í
útskriftarferð minni með Menntaskólanum við Sund í Portúgal. Það
voru frábær kaup.“
Brunnurinn
er
hannaður
þannig að hægt er að nota hann
innanhúss, og er þá helst notaður
í stofunni. „Hann var gjöf handamömmu og ég var ægilega ánægður með hann, alveg þangað til ég
komst að því að ég þyrfti að halda
á honum í fluginu heim,“ segir
Smári. „Gosbrunnurinn er fimm
kíló þannig að hann breyttist í
frekar slæm kaup á flugvellinum.“
Brunnurinn komst þó alla leið
heim og er mikil prýði af honum í
stofunni heima þar sem vatnið
gjálfrar í honum allan sólarhringinn.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

LÍFSKÚNSTNERINN FRÍMANN GUNNARSSON • Elskar Sally Field

SIRKUS
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HUGRÚN HARÐAR
BYRJUÐ MEÐ
BALLA FÖNK [2]
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Halla Vilhjálms
X-FACTOR-KYNNIRINN TEKUR EKKI ÞÁTT Í TILFINNINGAKLÁMI

BJÖRK MEÐ MOLUNUM

Prumpar eins
og við hin

RÍKASTI MAÐUR ÍSLANDS

Bjöggi býr í
einkaþotunni

BOOTCAMP-BRÆÐUR

Blóðeitrun í
Bandaríkjunum

2

17.11.06

Tæknileg
mistök hjá
breiðbaki

G

etur Árni
Johnsen ekki
bara sagst sjá
eftir þessu og allir eru
sáttir. Þetta viðtal við
hann í fréttunum á RÚV í
vikunni var gjörsamlega
út í hött. Tæknileg mistök
og breitt bak. Hvernig
getur fjárdráttur, umboðssvik og mútur talist
vera tæknileg mistök?

L

angflestir kjósendur Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi líta svo á
að menn eigi skilið annað tækifæri.
Og auðvitað eiga menn skilið annað
tækifæri. En það sem fer í taugarnar á mér
og mörgum öðrum er að hann hefur ekki
sýnt iðrun. Segist þó sjá eftir þessu en
virðist um leið vera með lygaramerki. Ekki
sannfærandi.

FÖSTUDAGUR [-7°]

SUNNUDAGUR [-4°]

LAUGARDAGUR [-4°]

EKKERT HÆFT Í SKILNAÐARSÖGUNUM UM BJÖRGÓLF THOR:

Býr í einkaþotunni
Ásgeir Friðgeirsson, upplýsingafulltrúi Björgólfs Thors
Guðmundssonar, ríkasta
manns Íslands, segir
ekkert hæft í þeim
sögusögnum að
Björgólfur sé að skilja
við konu sína,
Kristínu
Ólafsdóttur
kvikmyndagerðarmann. Þrálátur
orðrómur hefur
verið um meinta
erfiðleika hjónanna og
EIGINKONAN
Kristín Ólafsdóttir.

nú síðast gengu þær sögur að Kristín
hefði sótt um skilnað við Björgólf.
„Af og frá,“ segir upplýsingafulltrúinn og bætir við að
kjaftagang sem þennan
megi hugsanlega rekja til
þess hversu miklum
tíma Björgólfur eyðir
fjarri eiginkonu sinni
vegna vinnu. „Ef
Björgólfur býr
einhversstaðar þá er
það í einkaþotu sinni,“
segir Ásgeir.
Það er greinilega ekki
tekið út með sældinni
að vera margfaldur

milljarðamæringur enda í mörg horn að líta hjá
Björgólfi. Kristín kona hans hefur þó ekki setið
auðum höndum á meðan eiginmaðurinn sinnir
fyrirtækjum sínum um allan
heim. Síðustu ár hefur
hún meðal annars
framleitt og leikstýrt
heimildarmyndinni
How do you like
Iceland auk þess sem
hún ól Björgólfi
soninn Daníel Darra.
BJÖRGÓLFUR THOR
BJÖRGÓLFSSON

ÓÐINSGATA 5 Heimili Björgólfs
og Kristínar á Íslandi.

Æ

i þetta er alltaf sama tuggan. En
tökum annað dæmi. Ef lögreglumaður yrði tekinn í tollinum með
nokkur kíló af kókaíni. Yrði dæmdur og sæti
inni fyrir. Myndu stuðningsmenn Árna
Johnsen vilja þann mann aftur í lögregluna?
Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn eigi eftir að
tapa á þessari þrjósku Árna.

P

rófkjörssigurinn kom kannski
mörgum á óvart. En Árni er bara
þingmaður af gamla skólanum. Þú
hringir bara í þingmanninn og það er búið
að malbika hjá þér innkeyrsluna daginn eftir.
Annars deildi Árni titlinum maður vikunnar
með öðrum. Runólfi Ágústssyni, rektor á
Bifröst.

O

ft hafa menn lent í leiðinlegum
málum. En Runólfur neyddist til að
halda hálfgerðan blaðamannafund
á Bifröst í vikunni. Nokkrir nafnlausir
nemendur ásaka hann um slæma hegðun í
starfi. Hann á að hafa sofið hjá nemendum,
haldið brjáluð pókerpartí í miðri viku og
veðjað við nemanda um byggingu stúdentagarða. Sá á víst að hafa unnið veðmálið og
sloppið við að greiða skólagjöld.

N

ú veit ég ekkert hvað er rétt í
þessu máli. Finnst samt undarlegt
að Runólfur svari ekki fyrir þetta.
Það skiptir engu máli hvort bréf nemendanna sé nafnlaust eða ekki. Það sem skiptir
máli er hvort ásakanirnar séu sannar eða
ekki. Það hefur ekki enn komið í ljós. En
þangað til vonum við bara að Runólfur sé
með jafn breitt bak og Árni Johnsen, og
þetta séu bara tæknileg mistök.

HEIMILIÐ Ef Björgólfur býr einhversstaðar er það í einkaþotunni sinni.

Frímann Gunnarsson mælir með ...
Tónlist

Bók
Rit enska heimspekingsins og sálfræðingsins Joseph Blunden eru hátt skrifuð
hjá mér. „Why Happy?“, „The Joy of
Sadness“, „Let your Mind accelerate and
prosper through depressin“, og sérstaklega rit hans um uppeldi, „The darkness
we seek in our children“. Eins er ég mjög
spenntur að bíða eftir nýrri ævisögu frá John Major, ritaða
af sama höfundi og ævisaga Margaret Thatcher „Lady“.

Hector Berlioz og Elgar koma ósjálfrátt upp í hugann,
stórkostleg tónskáld báðir tveir. Sérstaklega dáðist ég að
Berlioz fyrir að láta engan segja sér fyrir verkum, ef verkið
kallar á 600 hundruð hljóðfæraleikara þá skulu það vera
600! Ég hlusta lítið á síbyljuna sem dynur yfir okkur í dag,
en ég man þó eftir einu lagi, „We built this City“ með
hljómsveitinni Starship, það hitti á einhvern streng í mér.
Og svo get ég auðvitað ekki látið hjá líða að nefna Beethoven, að ná að
skapa öll þessi verk þrátt fyrir þetta hræðilega heyrnarleysi.

Kvikmynd
Ég er sérstaklega hrifinn af leikkonunni Sally Field og reyni að sjá allt sem
hún leikur í, er þó sérstaklega hrifinn af „Not without my Children“. Nú og
svo hefur bandaríski leikarinn Lou Diamond Philips alltaf átt sitt pláss eftir
að ég sá hann í La Bamba. Svo var ég alltaf hrifinn af „Cannibal Island“
Holocaust“, annars finnst mér vera alltof mikið ofbeldi í bíómyndum
núorðið ...

Breki Logason

NÝJASTA PARIÐ Í BÆNUM:

Fönkari og fegurðardrolla
ÍSLENSK TÍSKUHÖNNUN 2006

Þrjátíu og átta úrvalsverk sýna
fjölbreytni og sköpunarkraft
íslenska tískugeirans.

Tískuhönnun í Þjóðmenningarhúsinu
Þjóðmenningarhúsið
Hverﬁsgötu 15, sími: 545 1400
www.thjodmenning.is

Strætisvagnar aka um
Hverﬁsgötu.

Sýningar – leiðsögn – veitingar – verslun
Opið daglega frá kl. 11 til 17

Bílastæðahús handan
götunnar.

Baldur Baldursson, betur þekktur sem Balli Fönk, og
fegurðardrottningin Hugrún Harðardóttir eru nýjasta
parið í bænum. Balli sem sér um Fönkþáttinn á X-inu
977 er einnig textasmiður á auglýsingastofunni
Fíton. Hann hefur verið áberandi í plöggbransanum undanfarin ár og sá meðal annars um
tónlistartímaritið Vamm á árum áður. Hugrún er
fyrrverandi fegurðardrottning og er frá Selfossi.
Hún vinnur á hárgreiðslustofunni Salon Veh og
var áður kærasta Halla Bachmann, trommara
Oxford. Halli er einmitt bróðir Hanna, trommara
Skítamórals, en þeir bræður ætla að flytja til
Kaupmannahafnar nú eftir áramót.

NÝTT PAR! Balli
Fönk og Hugrún Harðar.

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

Álver fyrir iðnaðarmenn

Iðnaðarmannadagur
Alcoa Fjarðaáls
laugardaginn 25. nóvember
Atvinnutækifæri, námstækifæri,
þjónustusamningar
Laugardaginn 25. nóvember opnum við dyrnar fyrir
iðnaðarmönnum og iðnnemum. Við förum í skoðunarferð um álverið og kynnum starfsemina í framtíðinni. Á
kynningarfundi verður fjallað sérstaklega um atvinnuog námstækifæri iðnaðarmanna hjá Alcoa Fjarðaáli og
þjónustusamninga sem fyrirtækið mun gera við
verktaka.

Skoðunarferð um álverið kl. 12:30
Kl. 12:30 verður lagt af stað í skoðunarferðina frá
bílastæðinu við álverslóðina. Þar sem gera þarf ráð fyrir
öryggisbúnaði eru þátttakendur vinsamlegast beðnir um
að skrá sig í skoðunarferðina á alcoa@alcoa.is eða í
síma 470 7900.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ALC 34010 11/2006

Kynningarfundur kl. 14:00
Kl. 14:00 byrjum við kynningarfund í Veislumiðstöðinni
(Barbeque Center) í starfsmannaþorpinu á Haga við
Reyðarfjörð. Við fáum góða gesti í heimsókn til okkar,
ræðum málin saman og njótum léttra veitinga.
Formlegri dagskrá lýkur um kl. 16:00.

Rútuferðir
Við bjóðum upp á rútuferðir
frá Akureyri, Húsavík, Höfn,
Norðfirði, Eskifirði, Stöðvarfirði, Fáskrúðsfirði,
Egilsstöðum og Reyðarfirði.
Hægt er að skrá sig í rútuferð
og fá nánari upplýsingar í
síma 470 7900 og á alcoa.is.

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

Kerskálakrani

Rafvirkjar (8 störf)
og vélvirkjar (9 störf)
Við leitum að faglærðum rafvirkjum og vélvirkjum til að sinna
viðhaldi tækja og búnaðar í hátæknivæddu álveri Alcoa
Fjarðaáls við Reyðarfjörð. Faglegur metnaður og stöðug þróun
verða leiðarljós okkar inn í framtíðina. Unnið er í teymum
samkvæmt stöðluðum verkferlum og ýtrustu öryggiskröfum.
Verkefni hvers starfsmanns verða fjölbreytt og mikið er lagt
upp úr starfsþróun og símenntun.

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember.
Viðkomandi þurfa að geta hafið störf 1. janúar
2007 eða síðar.
Hægt er að sækja um störfin á capacent.is
(áður IMG-Mannafl). Nánari upplýsingar fást á
www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur
(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og
Helgu S. Guðmundsdóttur (helga.snaedal@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

www.alcoa.is
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Ég var að heyra ...
Að treilerinn fyrir kvikmyndina Children of men með
hinum stórfína Clive
Owen skarti lagi Sigur
Rósar Hoppa í polla /
Að einn af fáum ungum
framsóknarmönnum á
landinu, Jóhann Skagfjörð, sé upprennandi
tónlistarmaður. Hefur hann nú samið lag um
sjálfan Gillzenegger sem hægt er að nálgast á
myspace.com/joiskag / Að hinn
heimsfrægi hiphopplötusnúður DP-One
verði á Nasa á laugardagskvöldið. Hann
hefur meðal annars
spilað með ekki
ómerkari mönnum en
Run DMC og Talib Kweli /
Að stuttmyndin Presturinn,
djákninn og brúðguminn sem tilnefnd er til
Edduverðlaunanna, hafi verið gerð á örfáum
dögum. Það var Footloose-stjarnan Þorvaldur
Davíð sem fékk hugmyndina á mánudegi og var
myndin tilbúin á föstudegi /
Að Tekinn með Auðuni
Blöndal sé vinsælli en
Spaugstofan í aldurshópnum 12-29 ára /
Óli Geir, hinn svipti
herra Ísland, fer
kringum landið með
Splashpartíið sitt og
verður það fyrsta á Akureyri
um aðra helgi. Það hefur hins vegar vakið athygli
að einungis er 18 ára aldurstakmark þótt partíið
sé haldið á skemmtistöðunum Capone & 1929 á
Akureyri / Að afmælistónleikadiskur Bubba
Morthens 06.06.06 sé
uppseldur hjá útgefanda.

BOOTCAMP-STRÁKARNIR KALLA EKKI ALLT ÖMMU SÍNA:

Bootcampbræður fengu
blóðeitrun í Bandaríkjunum
„Þetta var frábær upplifun,“ segir Róbert
Traustason einn stofnenda Bootcamp, sem
fór ásamt þeim Arnaldi Birgi Konráðssyni og
Evert Víglundssyni Bootcamp-þjálfurum til
Virginíu í Bandaríkjunum á námskeið sem
haldið var af fyrrverandi sérsveitarmönnum
bandaríska flotans. Námskeiðið sem var
vikulangt var uppbyggt eins og sex mánaða
inntökuskilyrði í þessa sérsveit og ætlað til að
gefa innsýn í hvernig sú þjálfun er í raun. „Við
sáum þarna tækifæri til að láta pína okkur
áfram á svipaðan hátt og við gerum daglega í
starfi okkar,“ segir Róbert.
„Allir dagar byrjuðu á líkamsæfingum klukkan
fimm á morgnana og síðan tók við stíf keyrsla
fram á nótt.“ Strákarnir voru þó ekki eingöngu
í líkamsæfingum heldur var mikið um
sérhæfða þjálfun sem sveitirnar eru þekktar
fyrir. Meðal annars köfuðu þeir mikið, lærðu
landhernað, stukku í fallhlíf úr þrettán þúsund
fetum og skutu af fjölbreyttum vopnum.

„Allt þetta var stórskemmtilegt. Að
okkar mati var líkamlegi þátturinn meiri
skemmtun en erfiði enda störfum við
allir við þetta og vorum vel undirbúnir
fyrir námskeiðið. Við höfum allir
lúmskt gaman af að láta pína okkur og
því var þetta frábær upplifun frá
upphafi til enda. Við leggjum líka mikla
áherslu á að hafa sjálfir prófað allt það
sem við kennum á námskeiðinu eða
eitthvað meira. Það var ástæðan fyrir
því að við fórum út í þetta.“
Meðal þess sem þátttakendur á
námskeiðinu kláruðu var tveggja daga
leiðangur um skóglendi og fen þar
sem þeir þurftu að lifa af landinu og
afla sér matar. Var þeim m.a. skylt að
ræna lifandi kjúklingum af bóndabýli til
að seðja hungrið. Í þessum tiltekna
leiðangri fengu þeir að finna fyrir
stungum moskítóflugna. „Þær átu

Bootcamp-þjálfarar:
Róbert Traustason og Arnaldur Birgir
Konráðsson.

okkur nánast lifandi. Við vorum sífellt að
berja þær af okkur og þær virtust frekar
laðast að flugnafælunni en fælast frá. Útbrot
frá 300 stungum vörðu í einhverja daga en
um viku eftir að þau hurfu fengu tveir okkar
blóðeitrun af öllum stungunum. Það var þó
lítið gjald fyrir upplifunina sem þessi ferð
var.“
Strákarnir eru nú önnum kafnir við að þjálfa
landann enda hefur Bootcamp-æði gengið
yfir Ísland síðustu tvö ár og æfa meira en
þúsund Íslendingar Bootcamp og fjölgar
þeim stöðugt.

Stöð 2 Bylgjan og 40 mínútumyndir
Gamlir og nýir starfsmenn
4
1
Stöðvar 2 og Bylgjunnar hittust á
Nasa um helgina. Þar var glatt á
hjalla og gamlar sögur rifjaðar
upp. Einnig voru sýndar 40
einnar mínútu myndir í Hafnarhúsinu vegna 40 ára afmælis
félags kvikmyndagerðarmanna.

2

6
4 Guðmundur Kristjánsson, Guðbergur Davíð,
Halldóra Káradóttir. 5 Sverrir Björnsson, Sigrún
Gylfadóttir og Elín Helga Sveinbjörnsdóttir.
6 Gunnar B. Guðmundsson og sjálfur Besti.
7 Gunnar Páll Ólafsson og Kolbrún
Kristjánsdóttir.

3

5

7

1 Toggi Tempo og Eiríkur Jónsson. 2 Þóra
Kristín Ásgeirsdóttir, Heimir Már Pétursson, Ómar
Ragnarsson og Hjördís Rut Sigurjónsdóttir.
3 Róbert Marshall og Stormurinn.

Blue Lagoon gjafakort

Bláa lónið

Húðvörur

Spa meðferðir

Upplýsingar í síma 420-8832 eða á bluelagoon@bluelagoon.is
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MARKMIÐ: Þú ert James Bond og átt að finna Bláa
demantinn sem stolið var af forsetafrúnni, Dorrit Moussiaef.
Þú lendir á Keflavíkurflugvelli og verður að finna demantinn
sem fyrst svo Dorrit geti verið með hann á Sykurmolatónleikunum í kvöld.



demantsins
REGLUR: Virkar eins og Lúdó. Þú verður reyndar að

14

4

HAFNARFJÖRÐUR Þú

11

10

verður veðurtepptur í kratabælinu
og þarft að leita skjóls hjá
Björgvini Halldórssyni. Hann
segir við þig með sinni einstöku
röddu: „There is no GO, until
BO says GO.“ Mátt ekki fara af
stað fyrr en þú færð 6.

16

varð eftir á Bessastöðum. Þú þarft að komast
niður á Austurvöll.
Hringur skutlar þér
áleiðis á hjólinu. Fram
um fjóra reiti.

17

15
DILLON Þú stekkur

26

25

24

22

inn á Dillon til að pissa.
Þar eru tónleikar með
Bigga í Maus. Þú drepst
úr leiðindum. Farðu
aftur á upphafsreit.

23

20

18
LAUGAVEGUR Dekkið á hjóli
Hrings springur skyndilega. Þú
ert á rölti framhjá GK þegar Arnar
Gauti stekkur út alveg brjálaður.
Tískulöggan sektar þig fyrir að vera í
jakkafötum úr Dressmann Smáralind. Aftur um 1 reit.

LAUGARDALSHÖLL
LANDSBANKI AÐALÚTIBÚ AUSTURSTRÆTI

29

Þú sérð kexbaróninn með bindishnútinn á tröppum
bankans. Þar er hann að plotta með Björgólfi. Af orðum
þeirra má skilja að þeir ætli að kaupa West Ham með Bláa
demanti Dorritar. Þér tekst að ná demantinum sem er falinn
á bak við bindishnút Eggerts. Farðu beint á endareit.

31

30

Aveda hártískusýning
Jo Mckay, sérfræðingur í hárlitun, og Alex Dinter,
sérfræðingur í klippingum og nýkrýndur hárgreiðslumaður ársins í Þýskalandi fyrir herraklippingar, hafa
verið á Íslandi þessa vikuna á vegum Aveda til þess að
kenna íslenskum fagmönnum nýjustu strauma og
stefnur í hártískunni. Nýjasta tískulínan kallast „retro
active“ en innblástur hennar, eins og nafnið gefur
tilkynna, er fenginn frá tískulínum fyrri tíma með
nútímalegri útfærslu.
Hárlitirnir sem nú eru ráðandi, fyrir þá sem vilja fylgjast
með tískunni, eru búrgúndírauðir, fjólubláir og
súkkulaðilitir tónar, bæði ljósir og dökkir. Á vori
komandi verða pastellitir og kaldir tónar í ljósu hári

17.11.06
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19

27

28
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GO

HLEMMUR Bíllinn

AUSTURVÖLLUR Þú villist inn á
Nasa þar sem verið er að taka upp
Í sjöunda himni með Hemma Gunn
… Kemst á sporið þegar Hemmi
gefur þér mikilvægar upplýsingar.
„Veriði hress … ekkert
stress … og borðiði
KEX.“
Fram um 3 reiti.

Kolbeinsson í Bláa lóninu. Hann er
óþekkjanlegur með allan þennan kísil í
andlitinu en gefur þér góðar upplýsingar
um hvernig eigi að haga sér í 101.
Farðu 3 reiti áfram.

5

12

KÓPAVOGUR Þú lendir í
hremmingum á Goldfinger. Konurnar
hans Geira sýna þér mikinn áhuga
og áður en þú veist af eru smókingfötin komin í pant. Geiri skutlar þér í
Smáralindina á gula Hummernum.
Þar kaupir þú ný föt í Dressmann.
Farðu 1 reit áfram.

BESSASTAÐIR Ætlar að fá nánari
upplýsingar um Bláa demantinn. Eftir
nokkra Martini og eftirköstin af
Goldfinger gerist þú ágengur og klípur
Dorrit í rassinn. Forsetinn tekur þig
með vestfirsku togarafangbragði og
sendir þig á slysó. Aftur um 2 reiti.

6

BLÁA LÓNIÐ Þú hittir Ásgeir

Jóhann Benediktsson
sýslumaður gerir
upptækar allar Martiniflöskurnar þínar. Þú
situr hjá í 2 umferðir.

2

13

3

FLUGSTÖÐIN

1

áberandi. Klipping dagsins er svokölluð „bob-lína“ í
mörgum útfærslum. „Bob“ klippingin á rætur sínar að
rekja til ársins 1909 en þá klippti franskur fagmaður
viðskiptavin sinn eftir túlkun sinni á málverkum af
Jóhönnu af Örk. Klippingin var vinsæl meðal almennings árið 1920 og óhætt er að segja að línan hafi vakið
mikla athygli. Hún kemur til dæmis fyrir í titli og
smásögu F. Scott Fitzgerald, „Bernice bobs her hair“,
en sú saga varð til úr bréfi Fitzgeralds til systur sinnar
þar sem hann var að gefa henni ráð um hvernig hún
gæti orðið meira aðlaðandi fyrir væntanlega vonbiðla.
Það er því óhætt að segja að sagan, tískan og listin
séu grunnur Aveda-línunnar nú í haust og vetur.

32

33

Sigtryggur Baldursson er
að telja í þegar þú birtist.
Dorrit verður svakalega ánægð
og fyrirgefur rassaklípið fyrr
um daginn. Þið takið saman
Luftgítar og farið í sleik.

21

ENDAREITUR

BYRJUNARREITUR

redda þér teningi. Klipptu svo út karlana tvo hér á síðunni
og notaðu sem leikmenn í spilinu. Góða skemmtun!

Sérfræðingarnir Jo Mackay, lengst til vinstri og
Alex Dinter, lengst til hægri ásamt módelum sínum.
Flottustu litirnir Búrgúndí, súkkulaði,
fjólublár og hvítur! Flottustu litirnir í bænum í dag.

Súkkulaðibrúnt hár
með ljósri hreyfingu.
Herraklippingin vann
fyrstu verðlaun í
Þýskalandi.

SIRKUS
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Tek ekki þátt
í tilfinningaklámi

DANSARINN, SÖNG- OG LEIKKONAN HALLA VILHJÁLMSDÓTTIR KOM HEIM TIL ÍSLANDS FYRIR EINU
ÁRI EFTIR NÁM Í BRETLANDI OG STJÓRNAR NÚ STÆRSTA SJÓNVARPSÞÆTTI ÍSLANDSSÖGUNNAR
Halla Vilhjálmsdóttir fer í eróbikk til þess
að slaka á. Hún útskrifaðist úr söng-,
dans- og leiklistarnámi frá Bretlandi fyrir
ári síðan og hefur verið á milljón síðan þá.
Átta ára byrjaði hún að vinna að því að ná
markmiði sínu sem var að verða allt það
sem hún er. Sirkus hitti þessa gullfallegu
stelpu og komst að því að þetta eina ár er
aðeins stutt stopp. Ísland er einfaldlega of
lítið fyrir Höllu Vilhjálmsdóttur.
„Ég er sko Simmi og Jói en passa mig samt á að vera ekki
þeir. Ég gerði það meira að segja viljandi að horfa á enga
Idol-þætti,“ segir Halla um starf sitt sem kynnir í nýju Xfactor þáttunum en sá fyrsti verður frumsýndur á Stöð 2 í
kvöld.
„Hæ. Hvað bjóstu við einhverjum öðrum?,“ segir Halla
brosandi við barþjóninn á Vegamótum sem færir henni
kaffibolla.
„Já. Það eru nú margir farnir að drekka þetta.“
„Ég innleiddi sko sojakaffi hérna, skoraði á þá opinberlega.
Það er náttúrulega skandall að þurfa að fara annað til að fá
sér sojakaffi en á uppáhaldskaffihúsið sitt...

braut og eina stefnu. Það eru fáir teknir inn og þarfir þeirra
eru mótaðar að kerfi skólans. Úti getur maður betur púslað
saman því sem maður þarf að læra,“ segir Halla sem þó
sótti um Leiklistarskólann hér heima en fékk neitun.
„Ég var komin inn úti þegar ég sótti um hérna heima. Mig
langaði bara að vita hvort ég kæmist inn. Svo var ekki og
það er ekkert að því. Mér hefur að minnsta kosti gengið
vel.“
Það hefur oft verið sagt að þeir sem læri erlendis eigi
minni möguleika í leikhúsunum hér heima. Er eitthvað
til í því?
„Ég hef ekki kynnst því. Ég kom heim af því að ég var að fá
svo góð tilboð hérna heima. Það var hringt í mig mánaðarlega meðan ég var í náminu. Ég held að þetta sé líka að
breytast og að opnast meira. Þetta á heldur ekki við mig

En hvernig er Halla samanborið við kollega sína sem
lært hafa hérna heima?
„Ég get nátúrulega ekki sagt neitt slæmt um skóla sem ég
komst ekki einu sinni inn í. Það væri bara asnalegt. Það
eina sem mér finnst er að hér er bara einn skóli, með eina
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Halla hefur náð að fóta sig ágætlega í bransanum eftir að
hún kom heim. En hvernig er þetta umhverfi. Þarf maður
ekki að sleikja sig upp við kóngana í bransanum o.s.frv.?
„Þetta er svolítið spillt og maður er alltaf að hneykslast á
hinu og þessu. Auðvitað er betra að vera frændi einhvers og
þetta gengur mikið út á það hérna. Bransinn er samt opinn
fyrir því að prófa ný talent. Úti myndir þú til dæmis aldrei
hoppa beint inn í aðalhlutverk eins og ég hef gert. Þú yrðir
fyrst settur sem aðstoðardansari annars aðstoðardansara
og færir ekki inn á svið nema einhver myndi fótbrotna. Það
þarf til dæmis ekkert annað að gerast en að ég eða Þorvaldur verðum veik þá er engin Footloose-sýning. Pressan er því
mikil hér heima.“
Halla kom heim fyrir ári og hefur verið mjög áberandi síðan
þá. Hefur leikið í kvikmynd, stærsta söngleiknum og nú
stærsta sjónvarpsþættinum. Hvað ætlarðu eiginlega að gera
næstu fjörutíu árin?
„Það er einfalt svar. Ég klára bara bransann og svo fer ég
aftur út. Ég neita samt flestum hlutverkum sem mér eru
boðin og passa mig á að vera ekki líka í auglýsingum. Ég
myndi samt ekki taka svona mikið að mér ef ég ætlaði að
vera hér. Ég ætla út aftur með flottasta CV sem hefur sést
og ég er með það. Það eina sem ég á eftir er að stjórna
sjónvarpsþætti og X-Factor er stærsti þátturinn í Bretlandi,“
segir Halla sem ætlar út á næsta ári.

Halla segist ekki snerta mjólkurvörur átta klukkustundum
fyrir söng eða mikið tal. „Annars er ég mjög laus við hjátrú
og segi hiklaust gangi þér vel, þó ég sé slegin tilbaka,“
segir Halla sem menntaði sig í Bretlandi. Þar tók hún
söng-, dans- og leiklistarnám. „Ef þú kemur í prufu og
getur allt, þá færðu djobbið. Þetta er ekkert flóknara en
það. Ef ég ætti sjéns á námskeiði í skósmíðum þá færi ég
á það. Maður þarf nefnilega alltaf að gera eitthvað sérstakt
og það er bara best að kunna sem mest.“
Halla sérhæfði sig í sviðsbardaga úti í Bretlandi og
útskrifaðist með hæstu mögulegu einkunn í því. „Ég lærði
að kýla, skylmast með breiðsverði og svona Kill-Bill-stæla
einhverja. Það nýttist mér til dæmis mjög vel í kvikmyndinni
Astrópíu sem ég lék í sumar.“

vegna þess að ég var svo mikið að vinna áður en ég fór út
og það má segja að ég hafi verið komin aðeins inn í
bransann. Hann vissi þó af mér og fylgdist með mér meðan
ég var úti. Þú færð líka bara þau djobb sem henta þér. Ég er
kannski búin að vera aðeins of mikið í söngleikjum en ég var
mjög skýr á því úti að ég vildi ekki verða söngleikjastjarna,
og lagði mesta áherslu á leiklistina.“

„Ég kom heim af því að ég var að
fá svo góð tilboð hérna heima.
Það var hringt í mig mánaðarlega
meðan ég var í náminu.“

Hún er með umboðsmann í Bretlandi en það gerist lítið á
meðan hún er hér heima. Hún hefur engu að síður unnið
fyrir sjónvarpsstöðvar eins og BBC og gerði grínþáttaseríu
fyrir ITV. „Það hefur aflað mér góðra kontakta. Svo komst ég
nálægt því að fá aðalhlutverkið í Dungeons & Dragons 2.
Við vorum tvær eftir en hin stelpan fékk djobbið. Ég færi
ekki út ef mér fyndist ekki ástæða til þess.“
Halla er í sambandi með Kristjáni Ra. Kristjánssyni, en hann
er einn framleiðandi Footloose. Því liggur beint við að spyrja
hvort hún ætli ein út?
Halla hugsar sig vel um áður en hún svarar. Og segir síðan:
„Það kemur bara í ljós.“
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„UM DAGINN GAT ÉG EKKI TEKIÐ VIÐTAL. ÉG GRENJAÐI SVO MIKIÐ AF ÞVÍ AÐ EINN STRÁKURINN SÖNG
SVO VEL. ÉG ER NÚ YFIRLEITT HARÐUR NAGLI OG FÓR EKKI EINU SINNI AÐ GRENJA YFIR TITANIC. EN
ÞETTA VAR BARA ALVEG ÓTRÚLEGT.“
Halla er greinilega mjög meðvituð um hvað hún er að
gera og er með nokkurra ára plan. En hvenær byrjaði
hún að hugsa svona taktískt?
„Þegar ég var átta ára. Þá lék ég í Medeu, grískum
harmleik, í Iðnó og var búin að ákveða að verða söngkona
og hafa dansinn samhliða því. Í því leikriti lék ég með mörgum reyndum leikurum sem spurðu hvað ég ætlaði að verða
þegar ég yrði stór. Ég svaraði að ég ætlaði að verða
söngkona, dansari og leikari. Þá var bara hlegið og sagt að
ég gæti ekki gert þetta allt saman. Ég fékk til dæmis
viljandi himinháar einkunnir á samræmdu prófunum til að
geta farið niður í Kvennó og tekið hann á þremur árum.
Það er einsdæmi í sögu skólans, en ég fékk að hoppa yfir
eitt ár.“
Hversu langt ertu komin í planinu?
„Ég er kannski búin að ná markmiðinu en núna er bara að
halda þessu við og þroskast sem er mjög erfitt.“
Ætlarðu að verða heimsfræg og forrík?
„Nei, mér finnst það ekki vera eftirsóknarvert. Hver vill vera
í þessu stressi og alltaf á milli tannanna á fólki, lesandi
einhverja lygi um sjálfa sig. Hversu eftirsóknarvert er það
eiginlega?.“
En það er ekki alltaf æðislega frábært að vera leikkona
að reyna að meika það. Hvað er stærsta áfallið sem
Halla hefur orðið fyrir á þessum stutta ferli sínum?.
Hún hugsar sig lengi um, horfir út í loftið en segir síðan:
„Kannski helst þegar ég hef yfirkeyrt mig og fundið fyrir
því. Einu sinni horfði ég á dagbókina mína og sá að ég
var með 16 gigg á þremur dögum. Ég fékk bara hroll
og hugsaði hvernig litla músin ætti að komast í gegnum
þetta. Það kemur reglulega fyrir að ég sest niður og
spyr mig hvernig ég eigi að fara að þessu.“
Hvað gerirðu þá til þess að slaka á?
„Ég fer í bað. Hangi þar með ilmkerti, olíur og
Jamie Cullum í I-podinum. Svo fer ég í nudd og
læt taka á mér. Stundum þarf að draga mig upp á
bekk og hnoða mig saman svo ég verði að
manneskju aftur. Svo þegar það er búið hamast
ég í eróbikk í Baðhúsinu...“

grenjaði svo mikið af því að einn strákurinn söng svo vel.
Ég er nú yfirleitt harður nagli og fór ekki einu sinni að
grenja yfir Titanic. En þetta var bara alveg ótrúlegt.“
Þetta er nú þitt persónulegasta hlutverk er það ekki.
Þú ert bara að leika Höllu Vilhjálms að taka viðtöl við
fólk?
„Jú þetta er í fyrsta skipti sem ég leik sjálfa migog hiklaust
mest krefjandi af því sem ég hef gert. Ég sit kannski
tímunum saman og er að ákveða hvað ég ætla að segja.
Það eru erfið fótspor sem ég er að feta í vegna þess að
margir eiga eftir að bera mig
saman við Simma og
Jóa. Það versta er
nefnilega að
ég er með
ömurlegan

húmor. Þeir spila líka mikið saman en ég hef engan á móti
mér.“
Raunveruleikaþættir spila mikið með tilfinningar og oft
er mikið grátið og vonbrigðin eru oft mikil. Finnurðu
mikið fyrir því?
„Já ég geri það en ég tek engan þátt í tilfinningaklámi. En
það þýðir ekki að þetta verði verra sjónvarpsefni. Keppendur verða reiðir og segja fyndna hluti. Ef einhver vill faðma
mig þá geri ég það. En ég er ekki að kreista fram einhver
tár. Ég hef endað inni á klósetti í faðmlögum við gullfallega
sænska bombu og það náðist ekki á filmu,“ segir Halla
hlæjandi.
En eru pródúsentarnir ekkert að biðja um það?
„Nei þetta er svo gott efni sem við erum með. Ég þarf
efkki að vera neinn gervi sálfræðingur til þess að
þetta virki. Við látum frammistöðuna frekar halda
þessu uppi en tilfinningarnar.“
Halla segist erfiðast þegar fólk fær höfnun
því hún taki það svo inn á sig. En eftir
áramót verður X-factor í beinni frá
Vetrargarðinum.
„Ég á nú ekki eftir að höndla það og
verð örugglega alltaf grenjandi eins
og einhver fáviti.“
En hvað gerist ef X-Factor
floppar?
„Þetta floppar ekki.“

LJÓSMYNDIR: Björg Vigfúsdóttir
HÁR: Erla Eyþórsdótir- Feima
FÖRÐUN: Anna Kristín
TEXTI: Andri og Breki

Þú ferð sem sagt í eróbikk til þess að slaka
á?
„Já ég er svo ofvirk,“ segir Halla og hlær að
sjálfri sér. „Nei, ég fer líka í gufu og heitu
laugina sem er alveg himneskt.“
Kanntu ekki að gera ekki
neitt?
`“Nei.....eða jú til þess að gera
ekki neitt þá nota ég sjónvarp.
Ég set það í óvernju mikinn
forgang.“
Horfirðu þá á Oc og svona
þætti?
„Nei...oj...ojj....ojjj...O.C...er
ekki í lagi.....“
So you think you can
dance?
„Nei ég hef takmarkaða
þolinmæði í það. En KF Nörd
finnst mér vera algjör snilld.“
Heldurðu að X-Factor eigi
eftir að vera góður þáttur?
„Já ég held það. Einfaldlega
vegna þess að hæfileikarnir
eru framar öllum vonum. Ég
fékk bara sjokk.“
En eru ekki allir búnir að
fara í Idolið sem geta
eitthvað?
„Nei, nei. Það er náttúrulega búið að kemba 1624 ára og annað Idol
myndi ekki virka. En
þetta er gáfaðasta
framhaldshugmynd
sem ég hef heyrt um.
Ég get nú sagt ykkur
að um daginn gat ég
ekki tekið viðtal. Ég

SIRKUS
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tíska

tískumolar
HELGU ÓLAFSDÓTTUR

STEINUNN

Uppáhalds
UPPÁHALD
BAUM UND
PFERDGARTEN
Hinar dönsku Rikke Baum og Helle Pferdgarten
eru bestu vinkonur mínar þessa stundina. Fötin
þeirra eru alger draumur í dós og þau eru efst,
efst og sérstaklega efst á óskalistanum mínum
núna þar sem jólalínan var að detta inn.
Silkikjólar, æðislegar skyrtur með púffi, tjulli
eða blöðruermum, stuttir jakkar með gylltum
blæ, geggjaðar gallabuxur og buxur í smókingstíl. Ég get ekki hætt … kaflar, kjólar, kökur,
keipar og krúttlegar peysur eru málið fyrir
jólapartíin, jólin og áramótin. Baum und
Pferdgarten fást í Ilse Jacobsen Garðatorgi.

Steinunn Sigurðardóttir hannar
undurfögur föt undir sínu nafni.
Prjónaflíkurnar hennar eru
sannkölluð listaverk. Í Kjörgarði á
Laugavegi er Steinunn með litla
verslun þar sem línan hennar
STEINUNN og aðrir fagrir hlutir
eru seldir. Ég mæli með
STEINUNN-ilínunni í alla

Vivienne
3
Vestwood
Anglomanía-línan hennar
Vivienne Vestwood fæst í
KronKron. Þessi lína er
algerlega einstök hvað
varðar snið, efnisval og
hönnun. Jakkarnir og
kjólarnir eru guðdómlegir.
Það er ekki annað hægt en
að elska þessa rauðhærðu
bresku fyrrverandi pönkdrottningu og allt sem hún gerir.

SPORTMAX
Litla systir MAX MARA heitir
SPORTMAX. Sport systirin litla er
hipp og kúl, en nær samt sem áður að
hafa ítalskan klassa yfir sér. Ég mæli með
dökkfjölubláum kjól eða síðri tiger-prjónapeysu
frá SPORTMAX, punkturinn yfir i-ið eru svo
æðislegar MAX MARA prjónasokkabuxur eða
sokkar. Kíkið á ungana í MaxMara fjölskyldunni í
GK Reykjavík.

DIESEL
All Saints
Það var mjög svo hressilegt að fá
All Saints til Íslands. Stelpulínan er
mjög hrá, dökkir og mattir litir með
smá ljúfu ívafi, sniðin eru mjög
óvenjulega falleg. Strákalínan er vel
hrist blanda af breskum herramanni
og rok´n´roll gæja. Sem sagt All
Saints er öðruvísi en ómissandi.

06.10.06

Ég hef átt „ég elska að hata“ samband
við Diesel. Á endanum er ekki annað
hægt en að „elska að elska“ fötin frá
Diesel. Gallabuxur frá Diesel hafa
læðst inn í fataskápinn minn árum
saman. Það er erfitt að halda sér á
toppnum en Diesel hefur virkilega tekist
það. Það er greinilega ekkert gefið eftir þar
innanhúss hvort sem það eru gallabuxur
eða aðrar flíkur, því Diesel-pylsuendarnir
eru alltaf troðfullir af rúsínum. Nálgist það
nýjasta nýtt frá Diesel í Sautján og Retro.

SIRKUS
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Hérna er nú ein sem er
hefur alltaf given Brit Brit
a run for her money*
þegar það kemur að
ósmekklegheitum en
tenniströllið Venus
Williams ákvað að mixa
saman Cruellu de Ville
dalmatíu-ógeði* við
einhvern monster kjól girlfriend stick to tennis
yo ... ímyndið ykkur að
hún vill endilega þegar
hún hættir að spila tennis
hella sér í fatahönnunina
NEIIII plís ekki gera okkur
það farðu frekar bara að
kenna tennis eða hvernig
á að kremja Gatorade
dollur milli tennis-læranna
á þér með því einu að
hnerra!

17.11.06
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JJ og SP
synir þeirra, Jayden James
yngri og Sean Preston
that´s a whole lot of
Red bull and Cheetos
dude
það er soldið mikið af Red
Bull-orkudrykknum og
Cheetos-ostasnakkinu

Það er varla víst hægt
að komast hjá því að
nefna TomKat enda
eru þau að fara að
skella sér í hnapphelduna núna um helgina
eða saying goodbye to
planet Earth* eins og
Kate veit en best finnst
mér að gestalistinn er
voða hush hush* who
cares en finnst ykkur
hann ekki sjúklega
happy á svipinn á
myndinni! „Veii ég er
að fara gifta mig á
laugardaginn“- gleðin
skín alveg út úr
augnum á honum!
Best fannst mér samt
að Kate fór að versla

mmm the pieces de
resistance
og rúsínan í pylsuendanum
JJ
yngsta barnið sem fæddist
núna í sept
Snap no you did´nt
Neiiiii hættu nú alveg!!
heima-klammara
heimatilbúin erótík sem
tekin hefur verið upp á
myndbandsfilmu
contender
keppinautur
Nic the stick
Nicole Ritchie

gastric bypass
maga hjáveita, að láta hefta
á sér mallaling svo ekki

saying goodbye to
planet Earth
kveðja venjulegt líf á
jörðinni þar sem hún er
að fara út í geim

sé hægt að stöffa hann af
mat í tíma og ótíma

hush hush
uss uss leyndó

OMG = Oh my god
guð minn góður

sexy lingerí
æsandi nærföt

lard
fita

given Brit Brit a run for
her money
látið hana Britney svitna
fyrir titlinum „Miss ósmart“
Cruellu de Ville
dalmatíu-ógeði
Cruella var Grimmhildur
eða sem sagt vondi kallinn í
101 Dalmatíuhundum og
hún vildi svona jakka

bucks
dollarar
flamin E.T gay
logandi geimveru homs
world domination
dagskrána
heimsyfirráða dagskrána
sína

girlfriend stick to
tennis yo
haltu þig við tennis væna

but there is nuthin goin
on in the pants
afar lítið að gerast í
buxunum

fyrir D og G konur
sem nota brjóstahaldara
stærðina D og G sem þykir
vera vel útilátinn rekki!

Nuff said
nóg sagt

úzzza klassa
geislar af sér mikla fágun
og þokka

En það eru bara
ekki allir með
tærnar þar sem
hún vinkona mín á
Myspace Katie
Price er með
hælana þegar það
kemur að því að
úzzza klassa* eða
þannig! Hérna er
hún að selja
brjóstahaldara- og
nærbuxnalínuna sína, í ASDA nota bene
hahahahahhah töff, sem allir passa í ekki satt
(fyrir D og G konur*) ... hver er ekki með stærri
brjóllur en rass? Og hvað gerði hún til að
gulltryggja það að ná til allra aldurshópa - dró
drusluna hana mömmu sína með ... það var
rétt!!

mad props to ya Way-Jay
brjáluð virðing til þín samt
Wacko Jacko eins og hann
er kallaður

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

7

6
sér sexy lingerí* fyrir meira en 3000 bucks* sem
Tom á aldrei eftir að sjá hana í sökum áhugaleysis enda flamin E.T gay* úhahahahahahahahahahah!!!! Hann verður bara of busy að renna yfir
world domination dagskrána sína þegar það er
kominn háttatími!

LÆRÐU LINGÓIÐ

K-Fed og Brit Brit
Kevin Federline og
Britney Spears

4

„ÞÓTT VÍÐA VÆRI LEITAÐ ÞÁ
VÆRI VARLA ÓSMARTARI KONU
AÐ FINNA EÐA JÚ OK ... ELLY Í Q4U
ER STERKUR CONTENDER*!!“

5

Þetta finnst mér í
senn ótrúlegt en
trúlegt því hvernig í
ósköpunum fór Nic
the stick* að því að
grennast um hlass af lard* á
engum tíma - hún missti
svona 20-30 kíló á sjö
mánuðum eða varla það en
nú er lausn á þessu ...
sögurnar segja að hún hafi
farið gastric bypass*!!!
OMG* Hún er auðvitað að
bæta aðeins á sig og
enginn trúir því nema það
sé eitthvað voða kinky á bak
við það eins og þetta ... en
hún er orðin fyllri í framan
og lítur betur út en áður en
eins og við vitum fer
pressan að tala um að hún
sé orðin of feit! Þú mátt
ekki fara í þessa aðgerð
nema þú sért minnst 50
kílóum of feitur og ég
stórefast að læknar leyfi
aðgerðina hégómans vegna
enda neitar hún þessu.

En skvísan var sem sagt smart í korter og datt svo aftur
í það að vera hún sjálf cheezy poof með opna
munninn, derhúfu og jólasveinahúfu og mmm the
pieces de resistance*
prjónuð rúllukraga
magapeysa!!!!
YESSSSS ÞAÐ
VAR LAGIÐ BRIT þótt víða væri leitað
þá væri varla
ósmartari konu að
finna eða jú ok ... Elly
Q4U er sterkur
contender*!!

2

Það er sko engum blöðum
um það að fletta að þetta
verði ljótt með K-Fed og
Brit Brit*... hún er búin að
lofa fjölmiðlum að fá
ókeypis myndir af JJ og SP*
svo að K-Fed fái ekki
grænan eyri úr hennar
sjóðum sem reyndar hafa
hrapað úr 100 mills í 35
mills á einu ári ... púfff that´s
a whole lot of Red bull and
Cheetos dude!* Greyið ...
sögurnar svoleiðis streyma
inn af þeim og við erum að
tala um að það nýjasta sé
að hún hafi látið taka JJ*
með keisara af því að hún
hafi fengið svæsinn
kynsjúkdóm frá eiginmanni
sínum! Snap no you didn´t*
Kev!!!! Úff en það lítur út
fyrir að hann ætli að reyna
að taka á öllu sem hann „á“
til að klóra smá pening af
Brit og segist nú ætla að
selja heima-klammara* með
þeim til að græða eitthvað!
Ahhh love - það er gaman
að þessu!

3

1

DD unit um hollywoodstjörnurnar

Ehhh he hemm þykir leitt að
segja þér það Jacko but there is
nuthin goin on in the pants*!
Nuff said og flott hár ... ef þú ert
Cher! Man ég elska hann samt
... mad props to ya Way-Jay!*

SIRKUS
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um helgina
TEKINN SIGURÐUR KÁRI KRISTJÁNSSON
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Ég er e
„Þetta lítur
svolítið út eins og
þú tímir ekki að
kaupa þetta.“

Sigurður Kári Kristjánsson alþingismaður mætti til
Sævars Karls í Bankastrætinu. Þar átti hann að fá ein
jakkaföt með afslætti en endaði með jakkaföt og
skyrtur fyrir mörg hundruð þúsund krónur. Tekinn.

„Segðu að þú
vitir að hann sé
í framsóknarflokknum.“

„Ég tími því
alveg. Ég er
enginn plebbi.“

„Hehehehehehehehehehehe.“

„Mér finnst
þú svolítið
dónaleg.“

SYKURMOLARNIR HALDA 20 ÁRA AFMÆLISTÓNLEIKA Í HÖLLINNI Í KVÖLD

FROSTI
MÆLIR MEÐ

1

SPRENGJUHÖLLIN
Tímarnir
Okkar

Þetta lag er
náttúrulega
bara eitt stórt
partí. Einfalt, grípandi og hel
sniðugt. Sprengjuhöllin er
nýja uppáhaldshljómsveitin
mín. HELL YEAH!

2

RADIO 4
Picking Things Up On The
Scene

Dans-pönksveitin Radio 4
með annan góðan singul af
Enemies Like This.

3

HOOKER SWING
Dirty Love (In A Pickup Truck)

Annað gott íslenskt sem þú
heyrir bara á X-inu 977.
Hooker Swing er graðasta
rokksveitin á Íslandi í dag.

Björk borðar súpu og
rekur við eins og við
„Þetta er jú tuttugu ára afmæli
Smekkleysu og útgáfu þessa lags
sem heitir Afmæli. Í leiðinni er þetta
náttúrulega brunakonsert fyrir
útgáfufélagið,“ segir Sigtryggur Baldursson, trommari Sykurmolanna, sem
koma fram í Laugardalshöllinni í
kvöld.
„Smekkleysa hefur nú gefið mikið út
af plötum sem seljast ekki. Það
verður einhver að gera það og við
höfum tekið þetta á okkur. Fólk hefur
ekki sýnt þessu mikinn skilning og
sérstaklega ekki bankarnir. Við höfum
reyndar notið stuðnings Landsbankans í sumum verkefnum en svona
almennt séð hefur þetta félag safnað
skuldum,“ segir Sigtryggur og
undirstrikar að útgáfufélagið
Smekkleysa hafi alltaf verið rekið
áfram á hugsjóninni einni saman.
„Sykurmolarnir eru síðan stofnaðir
eingöngu til þess að græða peninga.
Þess vegna erum við að koma saman
aftur, til þess að græða peninga,“
segir Sigtryggur og hlær. „Nei ég er
nú bara „talking out of my ass“.“
Hann segir Sykurmolana hafa verið
nokkurs konar poppdeild Smekkleysu sem var fyrirtæki sem vildi bara
gefa út vafasamar ljóðabækur og fólk
sem prumpaði í flöskur. „Einhver varð
að búa til peninga og það var mjög
meðvituð aðgerð að setja saman

Mættu þangað ...

FM957

HEIÐAR AUSTMANN

MÆLIR MEÐ

1

NELLY FURTADO
All good things come to an end

Nýjasti smellurinn
frá Nelly Furtado,
Þetta lag er
töluvert rólegra
heldur en fyrri tvö lögin sem
hafa verið gefin út af plötunni en
þetta er samt melódískt og á
eftir að gera fína hluti á
næstunni, sjáðu til !!

2

stórri stjörnu og Björk er?
„Nei, það er nú bara aðallega fyndið.
Við náttúrulega lítum ekki á hana
sem einhverja dívu eins og svo
margir gera. Hún mætir ennþá á
Smekkleysufundi, fær sér súpu og
rekur við eins og við hinir,“ segir
Sigtryggur og hlær.
Tónleikarnir fara fram í Laugardalshöllinni í kvöld eins og fyrr segir. En á
að taka einhver ný lög? „Nei við
erum ekkert í þeim bransa. Þetta er
bara sama gamla prógrammið en svo
tökum við líka nokkur prakkaralög
sem eru ekkert endilega á „greatest
hits“-plötunni.“

Minnsirkus.is blogg vikunnar

How to save a life

Lag sem fylgir eftir vinsældum
lagsins „Over My Head“ sem
gerði frábæra hluti á FM957
fyrir nokkrum
vikum. Þetta lag
hefur verið að
klifra upp
vinsældarlistana í Bandaríkjunum undanfarið
og nú er komið að Íslandi.

Sykurmolarnir Verða í höllinni í kvöld á 20 ára afmæli Smekkleysu.

popphljómsveit. Það kom okkur
síðan rosalega mikið á óvart hvað
þetta virkaði,“ segir Sigtryggur en
Sykurmolarnir hafa selt í kringum
milljón plötur.
„Sykurmolarnir koma saman
reglulega. Og þá ekki til þess að
spila heldur rekum við útgáfufélagið
saman og hittumst vegna þess. Ég
átti nú samt erfitt með að þurrka
aulaglottið af mér á laugardaginn
þegar við spiluðum þetta í gegn.
Þetta er nefnilega alveg stjúpid
gaman.“
En er ekki skrýtið að spila inni í
bílskúr gömul Sykurmolalög með jafn

FRAY

3

BEYONCÉ
Irreplaceable

Þægilegur og
rólegur smellur
frá Beyoncé
sem fjallar um sambandsslit.
Þetta lag er að finna á plötunni
B-Day sem kom út fyrir nokkrum
vikum. Án efa eitt af sterkari
lögunum á plötunni, flott lag.

Hlustaðu á þetta yfir jólin ...

Þú snertir mig ... ég snerti
þig!!! aha ;)
„Ég var að koma af balli
og get engan veginn
sofið því ég sver að
rúmið snýst í hringi! það
er ekkert sniðugt.“
Blondieblond.minnsirkus.is

Á

laugardaginn klukkan 21 er árlegt útgáfuteiti Senu í Listasafni Reykjavíkur. Það er
Casino Royale/James Bond þema og því ættu
allir að mæta í svörtu og hvítu. Smirnoff sér um
kokteilana sem fljóta allt kvöldið. Margeir, Jón
Atli og Jóel Pálsson sjá um músíkina. Húsið
verður upplýst og
playstation 3 á staðnum.
Miðinn í partíið er svart og
gyllt spil. Aldrei að vita
nema Bond-bíllinn, Aston
Martin, verði á svæðinu.
Reddaðu þér miða í þetta
gigg. Verður örugglega
gaman.

17.11.06

Smá pælingar
„Hef verið að velta þessu með samband
soldið mikið fyrir mér núna upp á síðkastið
og orðinu „ÁSTFANGINN“ þetta er lítið orð
með stóra merkingu! Ég meina, hvenær er
maður ástfanginn? Eftir viku, mánuð, hálft
ár, ár? Ég veit það ekki? Hvernig veit maður
að maður 45 ástfanginn? Ég hef það á
tilfinningunni að fólk segist vera ástfangið,
bara til að segja það, bara til að gleðja sig.
Hætt saman eftir mánuð, tvo daga að jafna
sig. Þetta er sjálfsblekking og smá neisti í
sálartetrið. En hey, það er bara mín hlið á
málinu. Það eru svo margir farnir að nota
þetta upp úr þurru !“
Bebbilina.minnsirkus.is

Síðasta helgin vááá ...
„Nú annars var þetta bara gaman ... en svo
á sunnudeginum lenti minn í því ... þegar ég
fór út í bílinn minn, var búið að brjótast inn í
hann og stela öllu sem hægt var að taka ...
og er það svona bömmerinn sem ég fékk
eftir helgina, en til
mikillar lukku náðust
þeir sem þetta gerðu
... og voru þeir með
svo mikið af drasli að
það tekur nokkra
daga að finna út hvað
er mitt ... en vonandi
kemur það ...“
Insomnia.minnsirkus.is

J

ól og Blíða er jólaplata Baggalútsmanna í
ár. Hún kemur út í næstu viku en þeir hafa
slegið í gegn yfir hátíðarnar síðustu ár með
hnitnum jólasmellum. Jól og blíða inniheldur
meðal annars smellina Kósíheit par exelans,
Sagan af Jesúsi og Gamlárspartý. Sirkus
mælir hiklaust með þessari á fóninn yfir
piparkökubakstrinum í ár.

SIRKUS

ENGAR BIÐRAÐIR!
KAUPTU ÞÉR MIÐA Á FLOTTUSTU
MYND ÁRSINS Á MIDI.IS

NÚ GETUR ÞÚ LOKSINS KEYPT ÞÉR BÍÓMIÐA Á NETINU
Á ALLAR MYNDIR SEM SÝNDAR ERU Í SMÁRABÍÓI OG
REGNBOGANUM. TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Í TÍMA!

stelpubögg með

Siggu Dögg

Skilyrtur losti

É

g hafði fundið hann. Hann var
skemmtilegur, gáfaður, blíður
og myndarlegur. Hann var í góðri
vinnu, hafði ferðast um heiminn og
átti sína eigin íbúð.
Hann var fullkominn! En ...
Það er alltaf en. Hann var vinur
minn og bara vinur. Engin fiðrildi.
Mér fannst hann álíka kynferðislegur og kertavax. Ég skildi hvað aðrar
stelpur sáu við hann því hann var jú
fullkominn en ég bara sá það ekki.

M

inn vinkonuhópur hefur mikið
velt þessu fyrir sér. Við
höfum fundið hinn fullkomna strák
sem við gætum átt fullkomið
samband með en hann kveikir álíka
mikið í okkur eins og eldspýta í roki.
Það sem vantar er lostinn. Þegar
hann er settur í þetta samhengi þá
spyr maður sig hversu miklu máli
losti og hrifning skiptir í raun og
veru. Kannski er þetta nútímavandamál þar sem gamla góða
„skynsemin“ hefur þurft að víkja fyrir
eldheitri ástríðu, fiðrildum og
ómögulegri rómantík.
Ef ég væri skynsöm, ætti ég þá ekki
að byrja með besta vini mínum?

F

lestir kannast við Pavlov og
hundinn hans sem slefaði.
Jákvæðar skilyrðingar og refsingar
eru hluti af lífi okkar og umhverfi.
Ég ákvað að athuga hvort ég gæti
leikið á þessar nútímakenndir þar
sem samböndin mín hafa flest öll
byrjað á losta og endað í ástarsorg. Ég hafði engu að tapa á því
að vera svolítið „skynsöm“...

É

g fékk þá afbragðs hugmynd
að skilyrða sjálfa mig til að
laðast kynferðislega að vini mínum.
Þannig gæti ég auðveldað líf mitt til
muna og tryggt mig fyrir einmanaleika og ástarsorg. Ég taldi mig hafa
fundið svarið við lífsgátunni miklu.

Í

næstu bókabúð var haldið og
fjárfest í nokkrum vel völdum
bláum blöðum, skærum og límstifti.
Ég arkaði heim á leið og hóf að
föndra í skjóli nætur, stæltir og
sveittir líkamar voru nú komnir með
andlit vinar míns. Næstu kvöld var
slökkt á símanum, kveikt á kertum
og róleg tónlist sett á „fóninn“.

P

lanið gekk ekki alveg nógu vel
og ég var orðin óþolinmóð.
Ég mundi eftir lögmálinu: „Þú
girnist þá sem þú umgengst
reglulega.“ Ég lagði lykkju á leið
mína til að rekast á vin minn. Ég
hringdi í hann annan hvern dag og
sendi honum tölvupóst og sms
þess á milli.
Það var vissulega farið að hitna á
milli okkar ...

Þ

ví miður þá uppskar ég
einungis óbeit vinar míns á
mér og mitt á honum. Ég gat ekki
hugsað mér að deila með honum
kaffibolla, hvað þá rekkju.
Mér hafði tekist að snúa lögmálum
skilyrðinga mér í óhag. Losti og
ástríða eru greinilega ekki tilfinningar sem ung mær getur ráðskast
með né sleppt úr lífi sínu.
Ég er því „óskynsöm“ og undir
stjórn heitra kennda, ég verð að
sætta mig við ástarsorg og orð
ömmu minnar : „Þetta gerist bara
þegar það á að gerast.“

Nú styttist í jólin og Fréttablaðið gefur
út veglegt jólablað 30. nóvember.
Jólablað Fréttablaðsins verður stútfullt af skemmtilegu jólaefni.
Í blaðinu má sjá fólk á öllum aldri undirbúa jólin, uppskriftir
að jólamat - bæði hefðbundnar og óhefðbundnar - og allrahanda
jólakökur og kræsingar. Þetta er blað sem nauðsynlegt verður að
hafa við höndina og sækja hugmyndir í alla liðlanga jólaföstuna.
Föndur - kort - siðir - tré - konfekt - skraut - kökur - glögg - sokkar - dúkar súkkulaði - piparkökuhús - englar - kransar - kúlur... svo fátt eitt sé nefnt!

102.000 EINTÖK MEÐ FRÉTTABLAÐINU
Upplýsingar veita:
Ruth Bergsdótir • Sími 550 5876 • GSM 694 4103 • ruth@frettabladid.is eða
Helga Kristjánsdóttir • Sími 550 5821 • GSM 695 0044 • helga@frett.is
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3IGNATURE ¾TLAR AÈ FLYTJA ÒR +IRKJU
LUNDINUM Å NÕTT HÒSN¾ÈI EFTIR
¹RAMËTIN OG VILL SELJA SEM MEST
¹ÈUR TIL AÈ GETA FYLLT NÕJA HÒS
N¾ÈIÈ MEÈ NÕJUM VÎRUM ÖEGAR
ÖAR AÈ KEMUR ¶ESS VEGNA ERU
ÎLL SËFASETT BORÈSTOFUSETT STAKIR
SËFAR OG STËLAR ¹ ALLT AÈ SJÎTÅU
PRËSENTA AFSL¾TTI ÒT NËVEMBER
5M VANDAÈA VÎRU ER AÈ R¾ÈA SVO
ÖAÈ ER ËMAKSINS VERT AÈ BREGÈA
SÁR Å +IRKJULUNDINN ¹ÈUR EN NËV
EMBER ER ÒTI

Vandaðar peysur

Skrifstofuhúsgögn

Allar peysur með merkinu Iceland
Design eru á 30 prósenta
afslætti í Rammagerðinni.

Innx í Faxafeni býður afslátt af
skrifstofuhúsgögnum.
Skrifstofufólki er nú boðið að
heimsækja Innx í Faxafeni, setjast að samningaborðinu og semja
um nýtt fundarborð og stóla. Innx
er með gott úrval af fundarborðum en borðin frá þeim hafa verið
vinsæl sökum þess að þau eru
hækkanleg. Því má, á lengri fundum, hækka borðið í standandi
stöðu en það er gert með því að
styðja á einn hnapp.
Þessa dagana býður Innx Mesh
skrifstofustóla með 25 prósenta
afslætti og einnig fást Boss og
Big Boss stólarnir með sama
afslætti. Auk þessa er verslunin
með sérstakt tilboðsverð á fund-

Rammagerðin
er
með
einkaumboð fyrir fallegar
peysur sem hannaðar eru
af Gerði Kristjánsdóttur.
Þær eru nú á 30 prósenta
afslætti. Peysurnar eru
ýmist úr hreinni ull eða
ull blandaðri með eðalefnum. Yfir 20 gerðir eru seldar
í Rammagerðinni í Hafnarstræti. Verðið án afsláttar er
frá 11.990 upp í 19.900.
%IN AF MÎRGUM GL¾SIPEYSUM
2AMMAGERÈARINNAR

&UNDARBORÈIN HJ¹ )NNX ERU H¾KKANLEG
OG VINNUV¾N

arborði úr hlyni. Borðið fæst á
aðeins 19.440 krónur.
Þeir sem eru að leitast eftir því
að bæta fundaraðstöðuna á vinnustaðnum sínum ættu að líta inn hjá
Innx og gera góð kaup.
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OF 3NAIGE RAFT¾KJUM ÖEGAR ÖAU
ERU KEYPT MEÈ INNRÁTTINGUM
SEM F¹ST ¹ GËÈU VERÈI ¶AÈ ER UM
AÈ GERA AÈ M¾TA MEÈ M¹L AF
ELDHÒSI BAÈI ÖVOTTAHÒSI ANDDYRI
EÈA SVEFNHERBERGI Å VERSLUNINA
ÖAR SEM BOÈIÈ ER UPP ¹ HÎNNUN
TEIKNUN OG HAGST¾TT TILBOÈ Å
GL¾SILEGA DANSKA INNRÁTTINGU OG
FULLKOMIN RAFT¾KI 4ILBOÈSDÎGUM
LÕKUR  NËVEMBER 6ERSLUNIN ER
OPIN VIRKA DAGA FR¹ KL 
 OG LAUGARDAGA FR¹ KL
  %INNIG ER H¾GT AÈ
HAFA SAMBAND Å SÅMA  

$EKK ¹ TILBOÈI
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(J¹ "ÅLKË ER NÒ 
PRËSENTA AFSL¹TTUR
VEITTUR AF DEKKJ
UM ²RVALIÈ ER
GOTT ÖAR SEM
VETRAR HEILS¹RS
NAGLA OG LOFT
BËLUDEKK ERU ¹
BOÈSTËLUM
(J¹ "ÅLKË ER EINNIG
BOÈIÈ UPP ¹ SMUR
ÖJËNUSTU ALÖRIF OG RAFGEYMA ¶AÈ
ER UM AÈ GERA AÈ RENNA VIÈ ¹
3MIÈJUVEGI OG KYNNA SÁR M¹LIÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR ER H¾GT AÈ
F¹ MEÈ ÖVÅ AÈ HRINGJA Å SÅMA
  EÈA FARA INN ¹ SÅÈUNA
WWWBILKOIS

,AGERSALA HJ¹
$RÅFU )CEWEAR
(,µ*!2 6%42!2&,¥+52
(¾GT ER AÈ GERA FR¹B¾R KAUP ¹
FLÅSPEYSUM VETTLINGUM ULLARHÒF
UM OG BËMULLARPEYSUM
¹ LAGERSÎLU $RÅFU
)CEWEAR 3UÈ
URHRAUNI C Å
'ARÈAB¾ ¶AÈ
ERU EINUNGIS
ÖRJÒ VERÈ Å GANGI
 KR  KR
OG  KR $RÅFA
ER OPIN Å DAG OG ¹
MORGUN LAUGARDAG FR¹
KLUKKAN  TIL  

VERSLUNIN LÚR BÝÐUR GLÆSILEG

OPNUNARTILBOÐ
HÁGÆÐA RÚM
MEÐ 100 STILLINGUM

BJÓÐUM VÖNDUÐ ÍTÖLSK RÚM
BYGGÐ Á TÆKNINÝJUNGUM SEM
FÆRA ÞÉR ENN MEIRI ÞÆGINDI

Rúm með sérhönnuðum
lofthólfum og íburðarmiklu
Rayon-áklæði. Auk þess skartar
hún WhisperFlo loftflæðiskerfi
með 100 stafrænt stjórnuðum
stillingum hvoru megin sem þú
ert í rúminu.
Áklæðið er silkimjúkt en háþróað
og veitir vörn gegn örverum og
ofnæmisvöldum. Þetta eru
þægindi sem þig dreymir um og
með tækni sem þú hefur varla
heyrt um.

TILBOÐS
VERÐ

30%

AFSLÁTTUR

Majesty Queen rúm (153x203)
með gafli (eins og á mynd)

Vandaðir amerískir svefnsófar
með heilsudýnu. Við bjóðum
þennan í tveimur stærðum og
tveimur litum. Veldu aðeins það
besta fyrir þína gesti.

KR. 124.600.-

KR. 99.900.-

KR. 90.300.-

VERÐ ÁÐUR KR. 119.900.-

VERÐ ÁÐUR KR. 178.000.Rúm án gafls.

VERÐ ÁÐUR KR. 129.000.-

• Fimm stærðir af rúmum
• Þrjár tegundir af göflum

VIÐ ÞÖKKUM FYRIR FRÁBÆRAR VIÐTÖKUR OG HÖFUM BÆTT VIÐ
FLEIRUM OPNUNARTILBOÐUM - SJÓN ER SÖGU RÍKARI
ATH. VIÐ HÖFUM EINNIG OPIÐ Á SUNNUDÖGUM
HLÍÐASMÁRI 1 • 201 KÓPAVOGUR
SÍMI 554 6969 • FAX 554 3100
WWW.LUR.IS • LUR@LUR.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁN - FÖS 10:00 - 18:00
LAU 11:00 - 16:00 • SUN 13:00 - 16:00
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#ITROEN "ERLINGO -30 SKRD 
EK  KM CC BEINSKIPTUR
SETT VERÈ  KR 3 

.ISSAN )NTERSTAR SKRD EK
 KM CC BEINSKIPTUR $IESEL
SETT VERÈ  KR 3  

#ITROEN "ERLINGO 6AN SKRD  EK
 KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3  

&ORD 4RANSIT 3 SKRD  EK
 KM CC BEINSKIPTUR $IESEL
SETT VERÈ  KR 3  

#ITROEN "ERLINGO 6AN SKRD EK
 KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3  

4OYOTA ,AND #RUISER  SKRD 
EK  KM CC SJ¹LFSKIPTUR
$IESEL SETT VERÈ  KR 4ILBOÈ
 KR 3  

6OLVO 3 4 !7$ SKRD  EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3  

&ORD &OCUS (IGH 3ERIES SKRD 
EK  KM CC BEINSKIPTUR
SETT VERÈ  KR 3  

&ORD &OCUS !MBIENTE SKRD 
EK  KM CC BEINSKIPTUR
SETT VERÈ  KR 3  

4OYOTA #OROLLA 8,) SKRD  EK
 KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3  

4OYOTA #OROLLA 8 SKRD EK
 KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3  

4OYOTA !VENSIS 4ERRA SKRD  EK
 KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3 

&ORD & +ING 2ANCH SKRD 
EK  KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3  

&ORD 3PORT 4RACK 8,4 SKRD  EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3  

'-# 3IERRA  SKRD  EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3  

&ORD &OCUS 4REND SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR $IESEL
SETT VERÈ  KR 3  

(YUNDAI (  SKRD EK 
KM CC BEINSKIPTUR $IESEL SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR 3
 

&ORD & ,ARIAT SKRD EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR $IESEL
SETT VERÈ  KR 3  

&ORD & ,ARIAT SKRD  EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR $IESEL
SETT VERÈ  KR 3  

--# , SKRD  EK 
KM CC BEINSKIPTUR $IESEL SETT
VERÈ  KR 3  

--# 0AJERO SKRD  EK 
KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 3  

&ORD & SKRD  EK 
KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 3  

&ORD &OCUS # -AX SKRD  EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR $IESEL
SETT VERÈ  KR 3  

.ISSAN 4ERRANO )) SKRD  EK
 KM CC SJ¹LFSKIPTUR $IESEL
SETT VERÈ  KR 3  

"RIMBORG
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIMBORGIS

"RIMBORG
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIMBORGIS

"RIMBORG
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIMBORGIS

"RIMBORG
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIMBORGIS

"RIMBORG
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIMBORGIS

"RIMBORG
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIMBORGIS
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4IL SÎLU 2ENAULT #ENIC k SSK EKINN 
ÖÒS .Õ HEILS¹RSDEKK 5PPL ", 3ELFOSSI
S     
.ÕJIR 'RAND #HEROKEE  L (%-)
&ULLBÒNIR BÅLAR ¹ FR¹B¾RU VERÈI "ÅLAR TIL
SÕNIS ¹ STAÈNUM 3KOÈUM SKIPTI JA
¹RA ¹BYRGÈ

"ÅLASALA ¥SLANDS
3KËGARHLÅÈ   2VK
3ÅMI  
WWWBILASALAISLANDSIS

3UBARO )MPRESA ¹RG k EK Ö
2EYKLAUS !ÈEINS  EIGENDUR SETT VERÈ
Ö 3ELST ¹ Ö 5PPL Å S 


4OYOTA ,!.$#25)3%2  68 ¹RG 
EKÖÒSKM $¥3%, 6ERÈ ÖÒSKR

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

4ILBOÈ

(ONDA !CCORD 3PORT ¹RG l %K
 KM  ÖÒS STGR -ÎGULEIKI
¹  L¹NI 5PPL Å S   
 

-EGANE 3PORT 4OURER ¹RG


 ÖÒS ÒT OG YFIRTAKA HVÅLANDI L¹N
 ÖÒS ¹ M¹N %NN Å FULLRI ¹BYRGÈ
3ILFURGR¹R !THSKIPTI ¹ ËDÕRARI 5PPL Å
SÅMA  

"-7  $ %
RGERÈ  %KINN ÖKM
6ERÈ 

6/,6/ 6 !7$ #2/33 #/5.429
RGERÈ  %KINN  ÖMÅLUR 
MANNA 6ERÈ 

67 4/5!2%' 6
%KINN  ÖKM 6ERÈ 

67 0!33!4 ()'(,).%
RGERÈ  %KINN  ÖKM
6ERÈ 

4/9/4! 9!2)3 4%22!
RGERÈ  %KINN  ÖKM
6ERÈ 

4/9/4! ,!.$ #25)3%2  68
RGERÈ  %KINN  ÖKM
6ERÈ 

4/9/4! !9'/ ("
¹RGERÈ  %KINN  ÖKM
6ERÈ 

4/9/4! !6%.3)3 664 )
¹RGERÈ  %KINN  ÖKM
6ERÈ 

2!.'% 2/6%2 30/24 (3%  
¹RGERÈ  %KINN  ÖMÅLUR 6ERÈ


2!.'% 2/6%2 (3%  
¹RGERÈ  %KINN  ÖKM
6ERÈ 

.)33!. 4%22!./ )) 32 
¹RGERÈ  %KINN  ÖKM
6ERÈ 

-"%.: - -,
¹RGERÈ  %KINN  %KINN
 ÖKM 6ERÈ 

-"%.: %  #$) !6!.4'!2$%
%KINN  ÖKM 6ERÈ 

- "%.: 6)4/  #$)
¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
6ERÈ 

3ANTA &E NÕJI BÅLLINN
$IESEL SSK RG k

'RAND #HEROKEE ,4$ ¹RG k 6  
MEÈ ÎLLU m FELGUR 3ÁRSMÅÈAÈ PÒST
.ITRO KERFI #A  (Î /FL OFL 6ERÈ
 Ö HV  Ö 5PPL Å S 

2ENAULT -EGANE #OUPE ¹RG 
EK  ÖKM 6ERÈ  Ö HVÅLANDI
 Ö !FBORGANIR  ÖÒS ¹ M¹NUÈI
&LOTTUR BÅLL MEÈ FILMUM ¹LFELGUM OG
GLERTOPP 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG
SKR¹ 3  
2ENAULT -ASTER NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA HVÅTUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

%K  ÖÒSKM DBL¹R SPOILER FILMUR F¾ST
GEGN YFIRTÎKU ¹ BÅLASAMNINGS SKIPTI
KOMA TIL GREINA (EILS¹RSDEKK ¹ ¹LFELG
UM AUKADEKK ¹ ¹LFELGUM -JÎG VEL
MEÈ FARINN 5PPL Å SÅMA  

4), 3®,5

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

+4+/1  !'%* 6')1!-7
6'-.&8(".'%,/0-

!34/. -!24). RGERÈ  %KINN 
ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 
"ÅLLINN ER ¹ STAÈNUM

(ÎFÈAHÎLLIN
+LETTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWHOFDAHOLLINIS

+4+/* -0%.!-#3% !'%**
6').&8(".'%,/0-  8$1:(* %
  6'-8)8*07%

6ERKTAKAR OG IÈNAÈAR
MENN

- "ENS 3PRINTER ¹RGERÈ  EKINN
AÈEINS  ÖÒSKM SJ¹LFSKIPTUR ¹LHÒS
GÎNGUHURÈIR HILLUR ¹ LÎMUM OG
BORÈ 3T¾RÈ KASSA LENGD  M H¾È
 M BREIDD  M  L¹NAÈ VERÈ
 MVSK    


+4+/* -0%.!-13!'%* 5  2#+*  !'%** 6')
6').&8(".'%,/0-1!-7  '-:((:  '-.&8(".'%,/0--9//*<-:((8#;70
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"REIÈAN EHF
3ÅMI  

"ÅLAR TIL SÎLU

4OYOTA ,ANC #RUISER  68 NÕSKR
   %KINN  ÖKM 3SK
,EÈUR¹KL¾ÈI "AKKSKYNJARI (RAÈASTILLIR
6ERÈ  HVKR  
EIGENDUR FR¹ UPPHAFI

.ÕJA BÅLAHÎLLIN
%IRHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWNOTADIRBILARIS

0/(* !-/0-+  !'%** 
6')!%*.'%,/0-1!-7 !*%#*
.'%,/%

&!-+ !28-#!-7!'%**
 6')1!-7 '-

&ORSTJËRABÅLL TIL SÎLU 4OYOTA ,AND #RUSER
 68 ¹RG k %K Ö "REYTTUR F
m 6ERÈ Ö 3TGR TILBOÈ ËSKAST !TH
AÈ SETJA UPP Å ÅBÒÈ SEM M¹ ÖARFNAST
STANDSETNINGAR EÈA SUMARHÒS %NGIN
BÅLASKIPTI 5PPL Å S  

&!-+,+-/!%*.'%,/0- 
1!-7 

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

6OLVO 3 7$

6OLVO 3 WD TÒRBË ¹RG  EKINN
ÖKM BÅLL MEÈ ÎLLU  HÎ  
TÒRBË VÁL (ENTAR VEL FYRIR VETURINN &¾ST
GEGN YFIRTÎKU ¹ L¹NI Ö 3ÅMI 


+4+/* -0%.!-#3 .&8("
.'%,/0-!'%** 6')1!-7  .'%,/%
8; <--%'+)/%(#-!%*

&/2$ %3#!0% ,)-)4%$ 8
¹RGERÈ  EKINN  ÖKM VERÈ


#!$),,!# %3#!,!$%
%KINN  ÖKM 6ERÈ 

.)33!. 0!42/, '2 ¹RGERÈ 
%KINN  ÖKM 6ERÈ 

'+ /1%)%!*/!+)%  #:-
!'%** 6')1!-7 .'%,/%8
; <--%'+)/%(#-!%*

4/9/4! 9!2)3 3/,  3*,&3+)0452
RGERÈ   DYRA EKINN Ö SETT
Ö 4),"/¨ Ö 5PPL Å S 


.ÕR *EEP 'RAND #HEROKEE /VERLAND  ,
(EMI 3VARTUR GR¹ LEÈUR OG RÒSKINSINN
RÁTTING VIÈARSTÕRI BAKKSKYNJARI GLERLÒGA
ALLT RAFKNÒIÈ MINNI ¹ S¾TUM ÖVERBÎND
¹ ÖAKBOGA OFL OFL 4IL SÕNIS ¹ STAÈNUM
6ERÈ  ÖÒS

,!.$ 2/6%2 $)3#/6%29 ,2 (3%
¹RGERÈ  %KINN  ÖKM 6ERÈ
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"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR b0ICKUPm $OUBLE #AP DIESEL
X MEÈ HÒSI 6ERÈHUGMYND UNDIR 
ÖÒS 5PPL Å S  
4OYOTA ,ANDCRUISER l EK  ÖÒS
%INN EIG m 'OODYEAR GËÈ Å AKSTRI OG
VIRKA VEL Å SNJË 4ILBÒINN ¹ FJÎLL 6ERÈ  
M 3ÅMI  

"ÅLL ËSKAST Å SKIPTUM FYRIR
ÅBÒÈ

-JÎG FALLEG ÅBÒÈ ¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLA
GEYMSLU Å GËÈU HÒSI SAMTALS   FM
6ERÈ   HV   4ILBÒINN AÈ TAKA BÅL
¹ VERÈBILINU   MILLJËNIR UPPÅ 5PPL Å
S  

,ÒXUSBÅLL

"-7  SSK SILFURLITAÈUR AÈGERÈAR
STÕRI OG MARGT FLEIRA RG  M 
VÁL &¾ST GEGN Ö KR OG YFIRTÎKU ¹
L¹NI 5PPL Å S  

*EPPAR

  ÖÒS
'ËÈ KAUP ËDÕR OG FLOTTUR BÅLL -AZDA 
 GÅRA ¹RGERÈ  EKINN  ÖÒSUND
,ISTAVERÈ ¹ ÖESSUM BÅL ER  ÖÒSUND EN
SELST ¹  ÖÒSUND STAÈGREITT UPPLÕSINGAR
Å SÅMA     
4IL SÎLU -AZDA  ¹RG k EK  ÖÒS Å
GËÈU LAGI ¹  ÖÒS 5PPL Å S  

4OYOTA VERÈHRUN .ÕR 4OYOTA TORF¾RUJ
EPPI FR¹ +R  4ACOMA FR¹
+R  2UNNER !MERÅSKUR
,ANDCRUISER FR¹ +R  %INNIG
2!6 OG (I,UX  4URBO DÅSEL SJ¹LF
SKIPTUR MEÈ LEÈRI OG HLAÈINN AUKABÒN
AÈI ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

  ÖÒS

4IL SÎLU .ISSAN !LMERA ¹RG k EK 
ÖÒS 3J¹LFSK SK k VETRAR OG SUMARDEKK
FYLGJA 5PPLÕSINGAR Å S  
67 0OLO  V ÖÒS TILBOÈ  ÖÒS
STGR %K  ÖÒS 3KOÈAÈUR k 3 

3UBARU )MPREZA ¹RG k EK  ÖÒS
LÅTUR EKKERT SÁRSTAKLEGA VEL ÒT 3 

0ONTIAC 4RANSPORTER ¹RG k SK k 6ERÈ
 ÖÒS 4OYOTA #OROLLA ¹RG k VERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

4OYOTA !VENSIS STATION   k SSK EK
Ö ¶JËNUSTUBËK FR¹ UPPHAFI 'ËÈUR
"ÅLL UPPL Å S  
- "ENZ %  SJ¹LFSKIPTUR ¹RG k 6EL
MEÈ FARINN 5PPL Å S  

0ALLBÅLA VERÈHRUN .ÕR &ORD & FR¹
+R  &ORD & DÅSEL 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

67 0OLO ¹RG k TIL SÎLU

-JÎG VEL MEÈ FARIN !STRA k  SSK
EKIN  Ö ¶ETTA ER BILL SEM ÖARF AÈ SJ¹
3ÅMI  

*EEP VERÈHRUN .ÕLEGIR 'RAND #HEROKEE
  MEÈ NÕJA ÒTLITINU FR¹ +R
 ,IBERTY JEPPINN FR¹ KR
 BENZÅN EÈA DÅSEL .ÕJIR
*EEP FR¹ VERKSMIÈJU FR¹ +R 
(AGST¾ÈUR DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM
4IL SÎLU -ITSHUBIHI 0AJERO LONG k  
DIESEL MEÈ ÒRBR¾DDRI VÁL 5PPL Å SÅMA
  «SKA EFTIR TILBOÈI

 MILLJËNIR
--# 0AJERO ¹RG k  DIES
EL SJ¹LFSK EKINN ÖKM ER ¹ m
DEKKJUM ,ISTAVERÈ CA  &¾ST ¹
 STGR 3  

4IL SÎLU EINSTAKLEGA GOTT EINTAK AF 0OLO
k BÅLLINN ER EKINN AÈEINS  ÖÒS KM
ER MEÈ NÕRRI SSK OG NÕ YFIRFARNI VÁL
«TRÒLEGA GOTT EINTAK ¹ ËTRÒLEGA GËÈU
VERÈI 5PPL Å S  

4), 3®,5

&ORD %XPLORER 8,4 ¹RG k 'ULLFALLEGUR
BÅLL  S¾TA ALLT Å RAFMAGNI m FELGUR
STIGBRETTI OFL OFL OFL 6ERÈ  ÖÒS
%KINN ÖÒS MÅL 3KOÈA SKIPTI B¾ÈI ¹
DÕRARI OG ËDÕRARI .¹NARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  

0ALLBÅLAR

0AJERO 'LS ¹RG k DIESEL EKIN 
Ö 6ERÈ  Ö %NGIN SKIPTI UPPL Å S
 

  ÖÒS

'L¾SILEGUR -ERCEDES "ENZ -, 
)NSPIRATION ¹RG  CC EK Ö
KM ,EÈUR OG LÒGA 2AFMAGN Å S¾TUM
FILMUR CD MAGASÅN '03 %30 OMFL "ÅLL
Å TOPP STANDI 6ERÈ Ö !4( 4ILBOÈ
 STGR "ÅLLIS S  

&ORD & ,ARIAT  +EYRÈUR
KM %INN MEÈ ÎLLU PALLHÒS
SETT  'OTT STAÈGREIÈSLUVERÈ
-JÎG GOTT EINTAK 3  

35"!25 ,%'!#9  34!4)/. 
%K ÖKM SSK AKSTURSTALVA ¹LFELGUR GEISLASPILARI HITI Å
S¾TUM OFL 6ERÈ  ÖÒS "ÅLAL¹N  ÖÒS AFB  ÖÒS ¹ M¹N
4IL SÎLU DEKURBÅLL -BENS k EK Ö
SSK VIÈHALDSBËK OG REIKNINGAR MEÈF
SUMARVETRARDEKK #$ SAML¾SINGAR
TOPPBÅLL SETT VERÈ  Ö 5PPL SÅMA
 

-ERCEDES "ENZ -,   3ILFRAÈUR
CC %K ÖKM 3SK LEÈURS¾TI
TOPPLÒGA
DR¹TTARBEISLI STIGBRETTI CD
MAGASÅN HITI MINNI OG RAFMAGN Å
S¾TUM LOFTK¾LING '03 %30 STÎÈUG
LEIKAKERFI ÖJËNUSTUBËK !4( AÈEINS
KM SÅÈAN SEINASTA ÖJËNUSTUSKOÈ
UN 'L¾SILEGUR BÅLL Å TOPP STAND 6ERÈ
¶ !4( 4),"/¨ Ö "ÅLAHORNIÈ
S  

  MILLJËNIR

(/.$! !##/2$ #/-&/24 
%K  ÖKM BSK FILMUR SPOILERKITT SPOILER n KRËMFELGUR
GEISLASPILARI OFL 6ERÈ  ÖÒS

!5$) !   ¹RG k SK k EK 
ÖÒS NÕYFIRFARINN HJ¹ (EKLU OG Å TOPP
STANDI LOW PROFILE VETRAR OG SUMAR
DEKK ¹ ¹LFELGUM TOPPLÒGA FJARSTART #$
MAGASIN MJÎG GËÈUR BÅLL 6ERÈ 
ÖÒS UPPL Å S  

4), 3®,5
-!:$!  (" RG 
%K ÖKM BSK GEISLASPILARI HITI Å S¾TUM AKSTURSTALVA
¹LFELGUR OFL 6ERÈ  ÖÒS 4),"/¨  ÖÒS

&ORD VERÈHRUN &ORD %XPLORER MEÈ NÕJA
ÒTLITINU   FR¹ +R 
3PLÒNKUNÕR FR¹ VERKSMIÈJU &ORD %XPLORER
3PORT 4RACK FR¹ +R  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
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

4OYOTA ,ANDCRUSIER 68 ¹RG k EKINN
 Ö %NGIN SKIPTI VERÈ  Ö 5PPL
Å S  

$ODGE $URANGO 3,4 k EKINN  ÖÒS
M   VÁL 6ERÈ  ÖÒS 3KIPTI ¹
MINNI  ËDÕRARI BÅL 5PPL Å SÅMA 


3UZUKI 3IDEKICK  EK  .Õ
SKOÈAÈUR VERÈ  KR 3 


4), 3®,5
4/9/4! ,!.$ #25)3%2  68 
%K ÖKM SSK LEÈUR AKSTURSTALVA ¹LFELGUR GEISLASPILARI OFL
6ERÈ  ÖÒS 4),"/¨  ¶ÒS

"¥,!"!.+)..
3  
WWWBILABANKINNIS
"ÅLAKJARNANUM o "REIÈHÎFÈA
3ÎLUMENN  VAR (ALLGRÅMSSON p !XEL "ERGMANN p RNI ¶ËR *ËNSSON

$ODGE VERÈHRUN $ODGE 2!- PALLBÅLL
¹RSINS Å 53! -IKIL BURÈAR OG DR¹TT
ARGETA $ÅSEL OG BENZÅNVÁLAR &R¹ +R
 FYRIR SPLÒNKUNÕJA BÅLA FR¹
VERKSMIÈJU (AGST¾ÈUR DOLLAR OG HEILD
SÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈ
HRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG
NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

6ÎRUBÅLAR

- "ENS  $ k +RANI k EK 
Ö (LIÈARSTURTUR VÎKVAÒTT F FLEYG 
MANNA 6  ÖÒS VSK 5PPL Å S
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"ÅLAPARTASALAN S

-ËTORHJËL

(LJËÈF¾RI

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

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

%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

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

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

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

+ERRUR
!UKAHLUTIR Å BÅLA

"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

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

3JËNVARP

0ARTAR S  

'L¾SILEGUR OG ËDÕR FERÈA
FÁLAGI

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

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

,YFTARAR

!UÈVELT AÈ LEGGJA T¾KIÈ SAMAN OG F¾RA
MILLI STAÈA 6¾NTANLEGT NK M¹NUDAG
4AKMARKAÈ MAGN 6ERÈ FR¹  ÖÒS
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

%INS ¹RS GÅTAR STENDUR TIL BOÈA GEGN
GJALDI MA FYLGIR TASKA MEÈ 5PPL Å S
 

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

4IL BYGGINGA

0ARTASALAN 3ÅMI  

3MÅÈUM KERRUR FYRIR VÁLSLEÈA OG FJËRHJËL
5PPL Å S  

(JËLBARÈAR

6INNUVÁLAR

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

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

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

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

$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  

4IL SÎLU

3NJËKEÈJUR

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

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

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 


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


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

&ELLIVEGGIR ®RYGGISHLIÈ 3ËLHÕSAHURÈIR
!DDCO %HF 3   ADDCO ADDCO
IS !UÈBREKKU   +ËP

6ERSLUN
4IL SÎLU NÕ VETRARDEKK  2 NEGL
ANLEG VERÈ ¹ÈUR  4ILBOÈ 
5PPLÕS Å SÅMA  

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

4IL SÎLU SEM NÕ m (ANKOOK .AGLADEKK
3T¾RÈ XX 3ELST ¹ H¹LFVIRÈI EÈA
ÖÒS 5PPL Å SÅMA  
4IL SÎLU NÕLEG NAGLADEKK  2
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA 


0ALESTÅNUKLÒTAR MUSSUR KJËLAR OG
KRAGALAUSAR SKYRTUR 3T¾RÈIR MINI FYRIR
MÕFLUGUR TIL JUMBO FYRIR FÅLEFLDAR Å ÎLLUM
MÎGULEGUM LITUM (J¹ VERSLUN &RIDU
4HOMAS "RÎTTUBREKKU 'RJËTAÖORPI
"EST VARÈVEITTA LEYNDARM¹L B¾JARINS

4IL SÎLU  MJÎG LÅTIÈ NOTUÈ NEGLD DEKK ¹
ST¹LFELGU MEÈ HJËLKOPPUM ¹ 67 0ASSAT
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

6ARAHLUTIR

4IL SÎLU ËDÕRT HJËNARÒM VEL MEÈ FARIÈ
5PPL Å S     

,YFTARAHJËLBARÈAR FR¹
4RELLEBORG
Å ÒRVALI  FLESTAR GERÈIR LYFTARA LOFTFYLLTIR
EÈA GEGNHEILIR SVARTIR EÈA HVÅTIR STRIKA
FRÅIR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN
FR¹ *¹RNH¹LSI  2VK SÅMI  
.JARÈARNESI   !KUREYRI SÅMI 


4IL SÎLU  VOLTA  VOLTA OG  VOLTA
VANDAÈIR DÅËÈULJËSAKROSSAR ¹ LEIÈI MEÈ
EÈA ¹N RAFGEYMIS OG HLEÈSLUT¾KIS
3M¹SALA 6ÁLAVERKST¾ÈI *3 6ESTURHRAUNI
 'ARÈB¾ 3     
 

(EIMILIST¾KI
¥SSK¹PUR TIL SÎLU
(¹LFS¹RS LÅTIÈ NOTAÈUR ÅSSK¹PUR F¾ST SELD
UR 5PPL Å S  

4), 3®,5

(/'67ç, +9$56(0(5
%NGINN REYKUR OG ENGIN LYKT
(EIMSENDING OG UPPSETNING
¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
VERÈ TVÎFALDUR KR EINS OG ¹ MYNDINNI
VERÈ EINFALDUR KR
5PPL     
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(ÒSAVIÈHALD

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR
3P¹SÅMINN   2¾È DRAUMAR OG
SP¹I Å TARROT %R VIÈ SÅMANN ALLA DAGA FR¹
  3TÅNA ,ËA

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

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

(ANNA S    
ALLA DAGA 6ISA-ASTER

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

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

.UDD

3P¹I Å SPIL TEK FËLK HEIM R¾È EINNIG
DRAUMA 4ÅMAP Å S   3TELLA

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

-ÒRARAR
-ÒRVIÈGERÈIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VINNU VIÈ MÒRV
IÈGERÈIR OG FLÅSALAGNIR &ÎST VERÈTILBOÈ
3  

2AFVIRKJUN

6ANTAR AÈ LEIGJA LITLA ÅBÒÈ SEM FYRST
HELST MIÈSV¾ÈIS Å 2VK 2UTH SÅMI 

&YRIRT¾KI ËSKAR EFTIR AÈ TAKA   HERB
ÅBÒÈ ¹ LEIGU Å AUSTURHLUTA 26+ EÈA
+ËPAVOGI 3  
(AUST TILBOÈ ¹ HEITUM POTTUM %IGUM
ÎRF¹A "EACHCOMBER HEITA POTTA EFTIR
&IMM ¹RA ¹BYRGÈ &RÅ HEIMSENDING
HVERT ¹ LAND SEM ER 3ENDUM B¾KLINGA
SAMD¾GURS «SKUM HUNDRUÈUM NÕRRA
POTTAEIGENDA ¹ ¥SLANDI TIL HAMINGJU MEÈ
POTTINN SINN -EÈ VON UM AÈ ÖIÈ NJËTIÈ
VEL OG TAKK FYRIR VIÈSKIPTIN /PIÈ ALLA
DAGA FR¹  TIL  !LLAR N¹NARI UPPL Å
S   EÈA MVEHF HIVEIS
&,¥3!2 M FR¹  KR TIL SÎLU Å
+OLAPORTINU GLERAUGNAB¹SNUM ËDÕR
ARI EN M¹LNING ¹ GËLFIÈ

)ÈNAÈUR

(REINGERNINGAR

3TÒDÅË EÈA JA HERBERGJA ÅBÒÈ ËSKAST
'REIÈSLUGETA   ÖÒS ¹ M¹N 3 


.¹MSKEIÈ
+ONUR HORMËAR OG ËTÅMAB¾R ÎLDR
UN (INN GEYPI VINS¾LI FYRIRLESTUR MEÈ
¶ORBJÎRGAR (AFSTEINSDËTTUR N¾RINGAR
ÖERAPISTA FYRIR KONUR UM KONUR !UKA
KVÎLD NËV KL   Å (EILSUHÒSINU
,¹GMÒLA  ,ÅFALDUR N¹TTÒRULEG ÎLDRUN
SJÒKLEG ÎLDRUN MATUR B¾TIEFNI OG KREM
FYRIR HORMËNA BOÈEFNI OG HÒÈ "OÈIÈ
VERÈUR UPP ¹ LÁTTAR AFRËDÅTÅSKAR VEITINGAR
6ERÈ KR  "ËKUN STRAKS Å SÅMA 
 EÈA TOBBA GRUNNREGLURCOM
WWWGRUNNREGLURCOM

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

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

&YRIR VEIÈIMENN

(EIMILIST¾KI

(JËL

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

"ÅLSKÒR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR Å PARKET OG FLÅSA
LAGNIR 5PPL Å S   MILLI  

-ÒRBROT

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

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

"ÅLSKÒR ËSKAST TIL AÈ GERA UPP GAMLAN
BÅL ÖARF AÈ HAFA RAFMAGN VATN OG HITA
3  

4RÁSMÅÈI
'ET B¾TT VIÈ MIG VERKEFNUM Å FLÅSALÎGN
UM PARKETLÎGNUM OG UPPSETNINGU INN
RÁTTINGA 5PPLÕSINGAR SÅMI  

(ESTAMENNSKA
4ÅU HESTA HÒS Å (LÅÈARÖÒFUM Å (FJ TIL
SÎLU 5PPL Å S     

6ILTU NÕTT BAÈHERBERGI ELDHÒS EÈA
BREYTINGAR INNANHÒSS STRAX FYRIR JËL
)ÈNAÈARMANNATEYMI VANTAR VERKEFNI
SM¹ OG STËR Å NËV OG DES %RUM RÎSKIR
OG ÖRÅFUM EFTIR OKKUR WWWHUSVERKIS
3  

3MIÈUR

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

"ËKHALD
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  
"ËKHALD ¹RSUPPGJÎR LAUN SKATTAM¹L
 ¹RA REYNSLA 2EKSTRARR¹ÈGJÎF 3IGURÈUR
3IGURÈARSON SÅMI  

!TVINNA Å BOÈI
(EILSUVÎRUR

4ÎLVUR

$ÕRAHALD

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

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

6EFHÕSING WWWIS

3P¹DËMAR

"ËKHALD SKATTSKIL FJ¹RM¹LAÖJ STOFNUN
FÁLAGA 3-#/ REIKNINGSHALD OG R¹ÈGJÎF
3  

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS "ETRI LÅÈAN
OG FULLKOMIN ÖYNGDARSTJËRNUN 2¹ÈGJÎF
AÈHALD OG EFTIRFYLGNI 2AGGA EINKAÖJ¹LFARI
OG (ERBALIFE DREIFINGARAÈILI WWWHEILSU
FRETTIRISRAGGA GSM 

-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWISRANNVEIG
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

-EINDÕRAVARNIR
3UÈURLANDS

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

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

®RLAGALÅNAN   
 

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

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

-IESZKANIE DO WYNA
JOECIA

4IL LEIGU EINBÕLISHÒS ¹ !KUREYRI ,AUST
STRAX 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
3NYRTILEG FM STUDIO SV  2EGLUSEMI
ÎRUGGAR GREIÈSLUR SKILYRÈI  ÖÒS M
R H HÒSSJËÈ S  

,ÅKAMSR¾KT
(¾TTU AÈ REYKJA ¹  MÅN (AFÈU SAM
BAND Å SÅMA   6IÈ LOSUM ÖIG VIÈ
NÅKËTÅNÖÎRFINA WWWHEILSURADIS

4IL SÎLU EÈA LEIGU 'L¾SILEG N¾R M
FASTEIGN TIL SÎLU EÈA LEIGU 3KIPTIST Å TV¾R
M ÅBÒÈIR ANNARRI FYLGIR M AUKA
ÅBÒÈVINNUSTOFA 4IL GREINA KEMUR AÈ
LEIGJA ÒT AÈ HLUTA EÈA ÎLLU LEITI MEÈ EÈA
¹N HÒSGAGNA TIL FYRIRT¾KIS EÈA ÎÈRUM
TRAUSTUM AÈILA 3KEMMTILEGA STAÈSETT
UMKRINGT ÒTIVISTARSV¾ÈUM NEÈST Å
"REIÈHOLTI N¹L¾GT -JËDD SKËLAR KIRKJUR
ÅÖRËTTAMIÈSTÎÈ OG VERSLANIR Å GÎNGU
FJARL¾GÈ .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ VEFNUM
WWWPULSINNCOMHUS

'3-  

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

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

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

4ILSÎLUHREINR¾KTAÈIR,ANGHUNDAHVOLPAR
UNDAN INNFLUTTUM FORELDRUM MËÈIR
+ANADÅSKUR MEISTARI ¾TTBËKARF¾RÈIR
ÎRMERKTIR OG HEILSUFARSSKOÈAÈIR 5PPL Å
S  

 HVOLPAR TIL SÎLU ¥SL FJ¹RHUNDAR  TÅKUR
OG  RAKKI TIL SÎLU .¹NAR Å S   OG
¹ DYRALANDISDYR 3ËLBJÎRT

"ORDER 4ERRIER
FR¹B¾RIR FJÎLSKYLDUHUNDAR

4VEIR HVOLPAR TIL SÎLU ¾TTBËK (2&¥
TRYGGÈIR HJ¹ 6¥3 AGRIA 5PPL Å S 


6ILTU VINNA AÈRA HVERJA HELGI
FR¹   (¾FNISKRÎFUR  ¹RA
EÈA ELDRI DUGNAÈUR STUNDVÅSI
SNYRTIMENNSKA
5MSËKNIR BERIST ¹ HS FOODCO
IS

®2,!'!,¥.!.

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS S STA  

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

-EINDÕRAVARNIR

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR

6EFSÅÈULAUSNIR IS

(EIMASÅÈUR¹ÈGJÎF WWWIS

OG FELLIHÕSI OG HÒS
BÅLAR

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

(ÒSAVIÈHALD

.ÒNA ER GËÈUR TÅMI TIL AÈ KLIPPA SETJUM
LÅKA UPP JËLASERÅUR OG HREINSUM ÖAK
RENNUR (ÁR F¾RÈU ALLA VIÈHALDSÖJËNUSTU
¹ EINUM STAÈ FYRIR GARÈINN 'ARÈLIST S
  WWWGARDLISTIS

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈARMENN
5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3  
WWWGEYMSLAEITTIS
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

4ÎKUM AÈ OKKUR ALMENN HEIMILISÖRIF OG
STËRHREINGERNINGAR FYRIR JËLIN 5PPL Å S
    

'ARÈYRKJA

4IL LEIGU NÕLEGT  FM IÈNAÈARHÒS
N¾ÈI VIÈ ,ËNSBRAUT  (FN 3KRIFTSTWC
GEYMSLA CA  FM  -ÎGULEIKI ¹ MILLI
LOFTI VIÈ LANGTÅMASAMNING ,EIGUVERÈ
 KR PR FERM
VSK ,AUST  JAN
 5PPL Å S   'UNNAR

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

,¹TTU MIG UM PÒLIÈ .ÕBYGGINGAR FLUTN
INGSÖRIF OG FYRIRT¾KI %INNIG JËLAÖRIF &ÎST
VERÈTILBOÈ 3  

4ÎKUM AÈ OKKUR FLUTNINGS ÖRIF HEIM
ILISÖRIF JËLA HREINGERNINGAR OFL 6ÎNDUÈ
OG GËÈ ÖJËNUSTA 5PPL Å S  
  

!TVINNUHÒSN¾ÈI

®KUKENNSLA

(REINGERUM FYRIR HEIMILI FYRIRT¾KI HÒS
FÁLÎG OG SKËLA %INNIG FLUTNINGÖRIF OG
TEPPAHREINSUN 3ÅMAR    


2¾STINGAR

 ¹RA REGLUSAMUR HELGARPABBI ËSKAR
EFTIR HERBERGI EÈA STÒDÅËÅBÒÈ Å 2VK
ËDÕRT 5PPL Å S  

+ENNSLA
6ANTAR STUÈNING Å AÈ LESA YFIR ENSKU Å 
KLST "ORGAÈ  KR ¹ TÅMANN 3 
   

(REINGERNINGAÖJËNUSTA

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

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
«SKA EFTIR OPNU RÕMI ¹ EFSTU H¾È MEÈ
GËÈRI LOFTH¾È CA   M ¹ STËR
2VK SV¾ÈI 5PPL Å SÅMA  

6ÎÈVASLAKANDI OG SPENNULOSANDI NUDD
EINNIG GRENNANDI SOG¾ÈAMEÈFERÈ 3
 

«SKASP¹ FR¹   3  

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR M¹LNINGAR MÒR
FLÅSA OG SMÅÈAVINNU 5PPL Å S 


µMISLEGT

4IL LEIGU NÕSTANDSETT  HERB ÅBÒÈ ¹ 
H¾È JARÈH¾È Å ¶INGHOLTUNUM 3ÁR
INNGANGUR SÁR HITI SÁR ÖVOTTAHERB SËFA
SETT OFL Å STOFU GETUR FYLGT 2EGLUSEMI
¹SKILIN 3  
3TUDIOÅBÒÈIR Å (AFNARFIRÈI TIL LEIGU 3 
    MILLI KL  OG 

 ÖÒS ¹ M¹NUÈI

FM ÅBÒÈ TIL LEIGU Å (FJ MEÈ HÒSGÎGN
UM HITI  RAFM  M¹N FYRIRFRAM 5PPL
Å S   EFTIR KL 

«SKAR EFTIR H¾FILEIKARÅKUM
MIÈLUM OG LESURUM ¹ LÅNUNA
$RAUMR¹ÈENDUR ERU SÁRSTAKLEGA
BOÈNIR VELKOMNIR TIL STARFA ¹
LÅNUNNI
6INSAMLEGA SENDIÈ UMSËKN ¹
BJORK NTIS EÈA HRINGIÈ Å SÅMA
 

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

3MART

3TARFSFËLK

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

+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND
«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN
FAST STARF Å VERSLUN OKKAR
4VÅSKIPTAR VAKTIR %KKI YNGRI ENN
 ¹RA
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

3TAFSFËLK ËSKAST Å AÈHLYNNINGU
3TARF    VIRKA DAGA
.ÕTT VEITINGAHÒS Å MIÈB¾NUM MEÈ
¹HERSLU ¹ LÅFR¾NA F¾ÈU ËSKAR EFTIR STARFS
FËLKI Å SAL OG ELDHÒS 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
  OG   EÈA SENDIÈ
UMSËKN ¹ MAAT SIMNETIS

#AFE 6ICTOR
#AFE 6ICTOR ËSKAR EFTIR HRESSUM
OG DUGLEGUM BARÖJËNUM OG
FËLKI Å SAL ¹ HELGARVAKTIR
5PPL VEITIR "ALDUR Å S 
 EÈA SENDIÈ UMSËKN ¹
BALDUR VICTORIS

"ORGARNES «SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFS
MANN TIL AFGREIÈSLUSTARFA ,YFTARAPRËF
SKILYRÈI 5M AÈ R¾ÈA VAKTAVINNU
5PPLÕSINGAR VEITIR 2EYNIR 'UÈMUNDSSON
STARFSMANNASTJËRI Å SÅMA   REYN
IR LIMTREVIRNETIS 5MSËKNIR ¹ WWW
LIMTREVIRNETIS

6EITINGAHÒSIÈ
¹S

+EILUHÎLLIN ®SKJUHLÅÈ
ËSKAR EFTIR VAKTSTJËRUM
¥ HELGARVINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   OG
INN ¹ WWWKEILUHOLLINIS

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

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

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

%INKAM¹L

.ÕTT SPENNANDI SKEMMTILEGT OG FJÎL
BREYTT T¾KIF¾RI +ÅKTU ¹ WWWPENINGAR
COM
«SKUM AÈ R¹ÈA LEIÈBEINENDUR Å VINNU
Å LEIKSKËLANN 'ULLBORG VIÈ 2EKAGRANDA
5PPLÕSINGAR VEITIR LEIKSKËLASTJËRI Å SÅMA
  EÈA  

(RËI (ÎTTUR +ËPAVOGI

+AFFIHÒS

(ELGASTARFSMAÈUR ËSKAST Å BAKARÅ OG
KAFFIHÒS 5PPL GEFUR 3AGA Å SÅMA 
 3ANDHOLT ,AUGAVEGI

-¹LARAR

«SKAR EFTIR STARFSMANNI Å SKILA
STÎÈU 6INNUTÅMI CA 
 ALLA VIRKA DAGA
5PPL VEITIR +RISTÅN Å S 
 EÈA  

6ANTAR M¹LARA EÈA MANN VANA M¹LNING
ARVINNU 5PPL Å S  

2¾STING

3AMVISKU OG REGLUS UNGUR MAÈUR LEITAR
AÈ HLUTASTARFI "YRJA STRAX 3  

3ÅMASPJALL  

%RTU EINMANNA ¹ NËTTINNI (RINGDU Å
MIG ÁG VIL VERA VINKONA Å ÖÅN Å HEITU
SÅMASPJALLI /PIÈ ALLA SËLAHRINGINN
3YSTA "IRTA OG ,ILJA

!TVINNA ËSKAST

2¾STINGAÖJËNUSTAN SF AUGLÕSIR
LAUST  R¾STINGASTARF ¹
MORGNANA
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
'UÈFINNA ¹ SKRIFSTOFUTÅMA Å
SÅMA  

%RT ÖÒ KARLMAÈUR 6ILTU L¹TA DEKRA VIÈ
ÖIG (AFÈU SAMBAND Å SÅMA  
+ARLMENN L¹TIÈ LÅÈA ÒR YKKUR Å NOTALEGU
NUDDI .AUTN OG VELLÅÈAN 3  

%LDER 'ERMAN WOMAN IS JOB HUNTING
IN )CELAND 3HE IS FRIENDLY VERY RELIABLE
AND HAS VARIED INTERESTS BUT SHE CANlT
YET SPEAK ICELANDIC 'IVE YOU OFFER TO
PHONE NUMBER   PLEASE

.OTALEGT NUDD 5PPL Å S  

3TARFSFËLK ËSKAST
(RÅSARTEIGUR6INNUTÅMI FR¹ 
 ,¾KJARGATA FR¹ 
 (ALLABREKKA FR¹ 
 (ENTAR FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI
5PPL Å S   EÈA ¹ WWW
KORNIDIS

&!34%)'.)2

    

0ÅPULAGNIR

3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å
VEITINGASAL





,,
 ,0.),/ 


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

   

$#%1%&*- '! &2!2"

$AGVINNA GËÈ LAUN FYRIR RÁTTA
AÈILA
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EKKI Å
SÅMA #AFÁ -ILANË &AXAFENI 

3TARFSFËLK ËSKAST

4),+9..).'!2

3(% *5%))&%#8)* %)#

&AGLAGNIR EHF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
PÅPULAGNINGAMENN VEGNA AUKINNA
UMSVIFA 5PPL Å SÅMA  
3TEINAR

 #$7%+(# *25",2 %%"+'% )$
,%*((29)7( 2&#* 
4)"2(* (9) 5 %% 029)5*, $
02+$"$+()*("#* #( %

-OSFELLSBAKARÅ
(¹ALEITISBRAUT

0ÅTAN 3KIPHOLTI

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

(RESST FËLK ¹ 0ÅTUNNI ER AÈ LEITA
AÈ LIÈSAUKA Å KVÎLD OG HELGAR
VINNU 5NNIÈ ER ¹ REGLULEGUM
VÎKTUM Å GËÈU FYRIRT¾KI
5MSËKNIR ¹ WWWPITANIS
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4ILKYNNINGAR

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

"AKARAR BÅLSTJËRAR OG SÅMADÎM
UR ËSKAST Å FULLT STARF OG HLUTA
STARF 'ËÈ VINNA MEÈ SKËLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
"ERGMANN EÈA ¹ STAÈNUM

,EIKSKËLINN ®SP
)ÈUFELLI 

3TARF  RA TIMA SÅÈDEGISVAKTIR
5PPLYSINGAR GEFUR -AGNEA Å
SÅMA   EÈA ¹ MAGN
EA HRAFNISTAIS

$YRAVERÈIR ËSKAST
&ÎSTUDAGS OG ,AUGARDAGSKVÎLD
6INNUTÅMI FR¹  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

/KKUR VANTAR ¹HUGASAMAN
OG LÅFSGLAÈAN STARFSKRAFT Å SAL
'ËÈUR STARFSANDI 'ËÈ LAUN FYRIR
RÁTTAN AÈILA
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ STAÈN
UM 6EITINGAHÒSIÈ ,AUGA ¹S
,AUGAR¹SVEGI  3  

"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL
"AKARÅIÈ OG S¾LKERAVERSLUN *ËA
&EL +LEPPSVEGI OG 3M¹RALIND
6ANTAR HRESST OG DUGLEGT STARFS
FËLK 4VÅSKIPTAR VAKTIR %INNIG
LAUS STÎRF UM HELGAR HENTAR VEL
SKËLAFËLKI
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI EÈA HJ¹ ®NNU Å
S   EÈA ¹ STAÈNUM
3M¹RALIND "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

3TARF  -ORGUN KVÎLD OG HELG
ARVAKTIR
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¥ SAMR¾MI VIÈ  MGR  GR SKIPULAGS
OG BYGGINGARLAGA NR  MEÈ SÅÈARI
BREYTINGUM ER HÁR MEÈ AUGLÕST AFGREIÈSLA
B¾JARSTJËRNAR +ËPAVOGS ¹ EFTIRFARANDI
DEILISKIPULAGSTILLÎGU
6ATNSENDI ¶ING "OÈAÖING  TIL 
 (RAFNISTA  "REYTT DEILISKIPULAG
¥ SAMR¾MI VIÈ SKIPULAGS OG BYGGINGARLÎG NR
 MEÈ SÅÈAR BREYTINGUM HEFUR B¾JARR¹È
+ËPAVOGS SAMÖYKKT ÖANN  ¹GÒST 
SAMÖYKKT TILLÎGU AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI
BYGGÈAR (RAFNISTU Å ¶INGUM 6ANSENDA N¹NAR
TILLEKIÈ "OÈAÖINGI  TIL  ¥ TILLÎGUNNI FELST AÈ
HJÒKRUNARÅBÒÈUM ER FJÎLGAÈ UM  OG ÖJËNUSTU
MIÈSTÎÈ ER ST¾KKUÈ OG SUNDLAUG KOMIÈ FYRIR Å
KJALLARA MEÈ TILHEYRANDI T¾KNIRÕMUM "OÈAÖINGI
 TIL  OG  TIL  SEM VORU TVÎ HÒS MEÈ 
OG  ÅBÒÈUM EÈA ALLS  ÅBÒÈUM ER SKIPT UPP
Å ÖRJÒ HÒS MEÈ  ÅBÒÈUM Å HVERJU HÒSI EÈA ALLS
 ÅBÒÈUM "YGGINGARREITUR HÒSA "OÈAÖINGS
 TIL  ER LENGDUR UM  METRA OG REITUR HÒSA
"OÈAÖINGS NR  TIL  ER LENGDUR UM  METRA

"YGGINGARREITUR "OÈAÖINGS  TIL  H¾KKAR UM
 METRA
!FMARKAÈUR ER REITUR FYRIR SPENNISTÎÈ )NNAKSTUR
FR¹ HRINGTORGI Å NORÈAUSTURENDA LËÈAR ER LAGÈUR
AF 4ILLAGAN VAR AUGLÕST FR¹  JÒLÅ TIL  JÒLÅ 
MEÈ ATHUGASEMDARFRESTI TIL  ¹GÒST 
%NGAR ATHUGASEMDIR OG ¹BENDINGAR B¹RUST
3KIPULAGSSTOFNUN HEFUR YÙRFARIÈ M¹LSGÎGNIN SBR
BRÁF DAGS  NËVEMBER  ÖAR SEM EKKI ER
GERÈ ATHUGASEMD VIÈ AÈ BIRT VERÈI AUGLÕSING UM
SAMÖYKKT DEILISKIPULAGSINS SBR SKIPULAGS OG
BYGGINGARLÎG NR  !UGLÕSINGIN UM
GILDISTÎKU DEILISKIPULAGSINS ER BIRT Å " DEILD
3TJËRNARTÅÈINDA  NËVEMBER 
.¹NARI UPPLÕSINGAR EÈA GÎGN UM OFANGREINDAR
DEILISKIPULAGS¹¾TLANIR OG AFGREIÈSLUR ÖEIRRA ER
H¾GT AÈ N¹LGAST ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS
&ANNBORG   +ËPAVOGI MILLI KL  OG
 M¹NUDAGA TIL ÙMMTUDAGA OG ¹
FÎSTUDÎGUM FR¹  TIL 
3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS

&!34%)'.)2

 .ICKLAUS $ESIGN 'OLFVELLIR
0OLARIS 7ORLD BâUR UPP É BESTU
GOLFREYNSLUNA Ó %VRØPU !LLAR
BRAUTIRNAR ERU STEINSNAR FRÉ
ÓBÞINNI INNI OG BERA GA
STIMPIL VIRTS FYRIRTKIS É HEIMSVÓSU
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2SQDèXDXJXQRJXSSJ|WYDèXQêMDQKHLP«
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DèHLQVVNDSDèGUDXPDKHLPLOLìLWWKHOGXUDOYHJQêMDYHU|OGRJHNNLDèHLQViHLQXPVWDèKHOGXUiVM|
VWyUNRVWOHJXPVY èXPt0XUFtXKpUDèLiVXèXU6SiQL
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Tæknileg mistök … Álbræðslan í Straumsvík

tel að hægt sé að treysta
fullkomlega.
Ég væri hræsnari ef
ég héldi því fram að ég
teldi mig geta gleymt
gætu Íslendingar,
því að Árni stal og laug.
ég á við ykkur erindi
Það væri hræsni ef ég
og ætla að leyfa mér að
segði ykkur að ég ætlaði
gerast eins hreinskilinn
að treysta Árna Johnsen
og mér frekast er unnt.
í einu og öllu. Þótt hann
Nú er staða mála
hafi ekki stolið nema
þannig að ég ætla í foru.þ.b. fjórum milljónum
val hjá vinstri grænum, +2)34*. (2%).33/.
króna og þótt hann hafi
vegna Alþingiskosninga
ekki logið nema annað slagið og
2007, og verð því að segja ykkur
einungis stundað umboðssvik og
hug minn allan varðandi eitt tiltekmútuþægni í hjáverkum, þá verð
ið mál sem nú er ofarlega í umræðég að játa að mér sýnist sem tækniunni, mál sem snýr beint og óbeint
legu mistökin séu fyrst og fremst
að virðingu Alþingis. En hér er það
þau, að svo siðlaus maður skuli
endurkoma Árna Johnsen sem um
yfirleitt fá að ganga laus.
ræðir.
Fyrirgefning er eitt en traustsAuðvitað voru það bara tækniyfirlýsing er eitthvað allt annað.
leg mistök að Árni var dæmdur
Sá sem hefur stolið og logið er
fyrir fárdrátt, mútuþægni, umboðslíklegur til að stela og ljúga, jafnsvik og ranga skýrslugjöf. Það
vel þótt hann hafi lofað bót og betrgetur bara ekki verið stálheiðarlegun, og einkum ef hann er svo siður maðurinn hafi bæði stundað
laus að getur ekki einu sinni sýnt
þjófnað og lygar. Og auðvitað er
þann manndóm að skammast sín.
ekki hægt að tala um vinagreiða
Sá flokkur sem velur menn einsþegar Árna Johnsen, fyrrverandi
og Árna Johnsen til forystustarfa
þingmanni, er veitt uppreist æru af
er ekki flokkur sem ég get treyst.
Ég mun ekki þegja einsog steinn
Sá flokkur sem velur menn
– hafi ég eitthvað um málin að
einsog Árna Johnsen til forystu- segja.

5-2¨!.
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Á

starfa er ekki flokkur sem ég
get treyst.

3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU ¹ NETFANGIÈ GREINAR
FRETTABLADIDIS OG LEGGJA ORÈ Å BELG
UM M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REIN
AR OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG
GAGNORÈ AÈ H¹MARKI  SLÎG
MEÈ BILUM  3ENDA SKAL MYND
AF HÎFUNDI ¹SAMT SÅMANÒMERI OG
TITLI 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI
BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA
Å B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT

Þ

að eru mörg ár síðan álbræðslan í Straumsvík
hefur fengið eins mikla athygli og undafarna
mánuði. Umræðan um stækkunarmálin er komin á
dagskrá í Hafnarfirði og álbræðsla Alcan hefur vakið
athygli á sjálfri sér með ýmsum hætti.
Meðal annars stóð fyrirtækið í kærumáli sem það
tapaði á dögunum þar sem fyrirtækið kærði starfsleyfi sem Umhverfisstofnun hafði gefið út til ársins
2020. Umhverfisstofnun féllst ekki á áætlanir Alcan
um 18 ferkílómetra mengunarsvæði fyrir brennistein og svifryk og gaf út starfsleyfi þar sem 18 ferkílómetrar voru leyfðir fyrir flúor en „aðeins“ 9,8
ferkílómetrar fyrir brennistein og svifryk. Þessa
takmörkun sætti Alcan sig ekki við og kærði til
umhverfisráðherra með þeim rökum að það væri of
kostnaðarsamt fyrir fyrirtækið að fá ekki 18 ferkílómetra af bæjarlandinu til dreifingar á þessum efnum
(sjá kæru Alcan og úrskurð umhverfisráðherra, 2.
kafli á www.solistraumi.org ). Til samanburðar má
geta þess að allt byggt land í Hafnarfirði í dag eru
tæpir 12 ferkílómetrar.
Starfsmannamálin hafa verið í brennidepli og þar
hafa fyrrverandi starfsmenn og stéttarfélög starfsmanna Alcan borið stjórnendur þungum sökum og
upplýsingafulltrúi Alcan svarað fullum hálsi svo
ekki sé dýpra í árinni tekið. Þeim fækkar sem halda
því fram að álbræðslan sé góður vinnustaður og
vinnumórall góður í dag. Orðstír álbræðslunnar sem
öruggur og góður vinnustaður hefði getað orðið verðmætt lóð á vogarskálarnar með stækkunaráformun-

um en það tækifæri virðist
nú vera að glatast.
Þegar bæjarstjórinn í
Hafnarfirði tilkynnti á síðasta ári að bæjarbúar myndu
fá að kjósa um stækkun
álbræðslunnar
tilkynnti
Alcan að það íhugaði málsókn
vegna þessara kosningahugmynda (Morgunblaðið, 4.
ágúst 2005 s. 6). Í viðtali í
Fréttablaðinu laugardaginn
0¡452 «3+!233/.
11. nóvember sl. kvartaði
Rannveig Rist líka undan þessum lýðræðishugmyndum Hafnfirðinga, þetta snerist um framtíðaráform
einkafyrirtækis og því ætti ákvörðunin ekki að vera
í höndum almennings. Svona rétt eins og hún ræki
litla smurbrauðsstofu í bænum sem hún fengi ekki
að stækka í friði fyrir almenningi í Hafnarfirði.
Þetta yfirlit yfir viðhorf og viðbrögð stjórnenda
Alcan undanfarna mánuði ætti að minna okkur Hafnfirðinga á að við erum hér að eiga við alþjóðlegt stórfyrirtæki sem hefur aðra hagsmuni að leiðarljósi en
að gera Hafnfirðinga nútíðar og framtíðar hamingjusamari með stækkun álbræðslunnar í Straumsvík.
Heilsíðuauglýsingar og viðtöl út á við með stórum
yfirlýsingum um umhverfismál og fyrirmyndarstarfsemi í sátt við umhverfi og samfélag breyta
ekki fyrirtækjum. Það gildir nefnilega um fyrirtæki
eins og manneskjur:
Þú ert það sem þú gerir en ekki það sem þú segir.
Höfundur er talsmaður Sólar í Straumi, áhugahóps
um stækkunarmálið.

Höfundur er skáld.
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handhöfum forsetavaldsins. Ég tala
nú ekki um þegar handhafarnir eru:
Geir H. Haarde, forsætisráðherra,
sem er svo hugaður að lýsa yfir
stuðningi við Árna þegar sá síðarnefndi er búinn að stela senunni,
Gunnlaugur
Claessen,
forseti
Hæstaréttar, maður sem ekki þurfti
flokksskýrteini til að fá embætti og
Sólveig Pétursdóttir, forseti Alþingis, kona sem þekkir sannleika, reglur um ólöglegt samráð og glímu við
fjárdrátt einsog lófana á sér. Og
auðvitað var það bara eðlilegt að
beiðni um undirritun náðunarinnar
skyldi koma frá Birni Bjarnasyni,
dóms- og kirkjumálaráðherra,
manni sem þekktur er fyrir að vilja
föngum landsins vel. Ég hef meira
að segja hlerað það að Björn geti
hugsað sér að náða menn sem gert
hafa minna af sér en Árni.
Núna er það komið á hreint að
Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að
setja í fremstu röð mann sem kallar þjófnað og lygi smávægileg mistök. Árni hlýtur að meta stöðuna
rétt því reyndari mann er vart
hægt að hugsa sér. Hann stal
kannski ekki svo miklu frá okkur
þegar öllu er á botninn hvolft og
ekki er vitað hvort lygar hans voru
neitt sérataklega alvarlegs eðlis.
Af þessum sökum er ekkert annað
en sjálfsagt að hann skuli heimta
fyrirgefningu, uppreist æru, annað
tækifæri og stuðning flokksforystu og kjósenda.
Það getur varla talist siðlaust að
heimta að þjóðin gleymi því að
Árni Johnsen, sem þjóðkjörinn
fulltrúi, stal öllu steini léttara og
rúmlega það – hann hefur alltaf
verið svo lygilega duglegur.
Þegar kemur að því að ég segi
hug minn allan varðandi endurkomu Árna Johnsen inn í íslenska
stjórnmálaumræðu, þá vil ég að
mínir kjósendur hafi eftirfarandi
atriði á hreinu:
Hreinskilni mín hefur kennt
mér það að hræsni sé eitt af því
versta sem fólk getur tileinkað sér.
Og þótt ég ætli ekki að opinbera
hér hina eilífu flokkunarreglu
dauðasyndanna sjö, þá vil ég leggja
þunga áherslu á hræsnina. Þetta
geri ég til að segja fólki það, að
verði ég kjörinn á þing, þá mun ég
ekki reyna að líta á Árna Johnsen
sem einn af þeim mönnum sem ég
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Listaverk og markaður
5-2¨!.
-¹LVERKAMARKAÈUR

A

uglýsingakynning Jakobs Grétarssonar í Fréttablaðinu 21. október sl. á meintri endurkomu Péturs
Þórs
Gunnarssonar
á
listaverkamarkaðinn vekur nokkra
furðu. Svo virðist sem greinin sé
skrifuð í þeim tilgangi að mæra
Pétur sem hefur verið dæmdur
fyrir sölu á fölsuðum málverkum
og slá ryki í augu væntanlegra viðskiptavina hans.
Strax í inngangi kynningarinnar
kemur fram að Pétur hafi verið
sýknaður í „Stóra málverkafölsunarmálinu“ og er það rétt. Það sem
kemur ekki fram í greininni er að
fölsunarmálið var tvíþætt og Pétur
ákærður í tvígang. Í dómi Hæstaréttar frá árinu 1999 var Pétur
dæmdur til 6 mánaða fangelsisvistar sem hann afplánaði að fullu á
Kvíabryggju.
Þá er einnig reynt að draga úr
þeirri staðreynd að ein aðalástæða
þess að Pétur og Jónas Freydal voru
sýknaðir í síðara málinu var framkvæmdalegur galli á rannsókn
málsins. Í dómnum segir að staða
Listasafns Íslands sem eins kæranda í málinu hafi óhjákvæmilega
verið talin valda því að þær sérfræðilegu álitsgerðir, sem lögregla
hafði aflað hjá starfsmönnum safnsins fyrir útgáfu ákæru, gætu ekki
talist tækar fyrir dómi til sönnunar
um atriði sem vörðuðu sök ákærðu.
Gilti þá einu hvort um væri að ræða
verk, sem safnið hafi lagt fram
kæru um, eða verk sem því væru
óviðkomandi. Var ekki talið að þau
sönnunargögn sem eftir stæðu,
nægðu til að ákæruvaldið gæti talist hafa axlað þá sönnunarbyrði sem
á því hvíldi. Hæstiréttur komst
einnig að þeirri niðurstöðu að
ákæruvaldið hefði mátt bæta úr
þessum bresti á sönnunarfærslu
með því að leita eftir dómkvaðningu kunnáttumanna til að leggja
mat á þau atriði sem snúa að LÍ.
Aðspurður sagðist Ólafur I. Jónsson
forvörður ekki skilja þessa afstöðu
dómsins þar sem hann hafi verið
kærandinn í málinu en ekki listasafnið. Tveir dómarar skiluðu sératkvæði. Töldu þeir að dæma skyldi

Pétur í 12
mánaða
fangelsi og
að
Jónas
Freydal ætti
að dæma í 6
mánaða
fangelsi og
báðum
dómum ætti
að fresta að
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sakborningar almennt skilorð.
Eigendasaga listaverka var
mikið í umfjölluninni þegar fölsunarmálin fóru fyrir dómara og óvenju
mikið framboð listaverka eftir
ákveðna höfunda. Jakob segir einnig í kynningu sinni á Pétri að „ein
megin röksemd ákærenda í Stóra
málverkafölsunarmálinu hafi einmitt verið þessi: Ótrúlega mikið
framboð, engin eigendasaga, áður
óþekkt mynd.“ Það sem Jakob
sleppir hins vegar að nefna er að
skrásetning eigendasögu er ein
besta forvörnin gegn fölsunum og
slík skrásetning er viðhöfð hjá nánast öllum uppboðshúsum, bæði hér
á landi og annars staðar í Evrópu.
Þessi skráning er yfirleitt ekki
gefin upp nema til kaupenda verkanna og þar sem íslensk myndlistarsaga er einungis rúmlega 100 ára
gömul er sagan yfirleitt á þá leið að
seljandinn fékk verkið frá höfundi
þess eða erfði það frá foreldrum
sínum sem fengu það frá höfundi.
Það er ekkert óeðlilegt við slíka eigendasögu og ekkert óeðlilegt að
verkið hafi ekki verið þekkt áður
enda mestar líkur á því að það hafi
verið stofustáss á heimili seljandans svo áratugum skiptir. Það sem
er aftur á móti óeðlilegt, og Jakobi
fannst ekki ástæða að nefna, er að
Pétur neitaði fyrir dómi að gefa upp
eigendasögu
verkanna.
Engar
skráningar né önnur gögn sýndu
fram á hvaðan Pétur fékk verkin,
það var enginn eigandi að verkunum á undan Pétri.
Hið aukna magn íslenskra listaverka sem nú er að koma fram á
uppboðum er ákaflega ánægjuleg
þróun. Það sýnir svo ekki verði um
villst að þrátt fyrir öll áföll sem
málverkamarkaðurinn hefur lent í
þá er hann að jafna sig. Upp úr 1998

fjölgaði verkum sem boðin voru
upp á Íslandi verulega og verð verkanna hækkaði einnig. Þetta mikla
framboð og háa verð hélst allt til
ársins 1999 þegar dómur í fyrra
fölsunarmálinu féll og Pétur var
dæmdur til 6 mánaða fangelsisvistar fyrir bókhaldsbrot og að selja
þrjú verk danska málarans Wilhelm
Wils með rangri höfundarmerkingu
Jóns Stefánssonar í auðgunarskyni.
Næstu ár þar á eftir rétti markaðurinn aðeins úr kútnum en dróst síðan
saman aftur þegar dómur í seinna
fölsunarmálinu féll árið 2004. Það
þarf að fara aftur til ársins 1986 til
að sjá viðlíka lækkun á íslenska
uppboðsmarkaðnum. Á þessu ári
hefur markaðurinn tekið stórt stökk
upp á við og þar sem verðið hefur
hækkað eru fleiri reiðubúnir til
þess að selja góð verk eftir frumherja íslenskrar myndlistar. Þetta
má lesa í skýrslu um íslenska uppboðsmarkaðinn sem nokkrir nemendur við Háskólann á Bifröst gáfu
út í júní síðastliðnum.

Hið aukna magn íslenskra
listaverka sem nú er að koma
fram á uppboðum er ákaflega
ánægjuleg þróun. Það sýnir
svo ekki verður um villst að
þrátt fyrir öll áföll sem málverkamarkaðurinn hefur lent í
þá er hann að jafna sig.
Ljóst er að íslenskur myndlistarmarkaður verður aldrei að fullu
laus við áhrif fölsunarmálsins og
nauðsynlegt að allir aðilar séu á
varðbergi til að koma í veg fyrir að
falsanir séu seldar. Menn ættu að
hafa það í huga í framtíðinni að
Pétur og Jónas voru sýknaðir í
seinna fölsunarmálinu af tæknilegum ástæðum og finnst mörgum að
eiginleg niðurstaða hafi aldrei
komið fram, hvort um falsanir hafi
verið að ræða. Blaðamenn verða
einnig að sýna þá ábyrgð að fjalla
um málið á hlutlausan hátt og ekki
sleppa þeim atriðum sem þeim
finnst ekki henta sínum málstað.
Höfundur er listmunasali.

Langlífi fyrir alla
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dag er alþjóðlegur baráttudagur til að vekja athygli á málefnum lungnakrabbameinssjúklinga.
Lungnakrabbamein er algengur
sjúkómur, um það bil 125 manns
greinast hér á ári hverju. Sjúkdómurinn kemur oftast fyrir hjá
fólki sem reykir, en um það bil tíu
prósent sjúklinga sem greinast
hafa aldrei reykt. Það eru þekktir
aðrir áhættuþættir lungnakrabbameina eins og t.d. asbest og ýmsir
þungmálmar, sem finnast á vinnustöðum.
Lungnakrabbameinssjúklingar
fá oft að heyra að þeir geti sjálfum
sér um kennt, þeir hafi reykt og
því séu þeir komnir með lungnakrabbamein. Greiningu sjúkdómsins fylgir því oft mikil sektarkennd og sjálfsásökun ofan í
veruleg veikindi og álag vegna
meðferðarinnar. Sjaldnar beinir
fólk sjónum sínum að tóbaksfyrirtækjunum en ábyrgð þeirra er
mikil. Tóbaksfyrirtækin hafa
síðan um aldamótin 1900 þróað
sígarettur til að gera þær sem
neytendavænstar. Markmiðið er
að fá sem flesta til að ánetjast sígarettum. Tóbaksfyrirtækin hafa
ekki hátt um þetta, en þau hafa í
tímans rás bætt ýmsum efnum út í
sígaretturnar eins og til dæmis
mentóli, súkkulaði, kaffi, vanillu,
karamellu og sykri, sem gerir
bragðið betra, mildar reykinn og
getur dregið úr hósta. Súkkulaði
getur verið gott, en þegar kakó
brennur verða til brómgös sem
geta víkkað loftvegi og þar með
aukið getu öndunarfæranna til að
taka upp nikótín. Mentól er talið
hafa staðdeyfilíka verkun þannig

að það dregur úr hósta
og gerir það
að verkum
að reykurinn kemst
lengra ofan
í
lungun.
Einnig má
nefna ammóníak sem
sett
er
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saman við
tóbakið, en það veldur því að nikótínið leysist hraðar upp og berist
hratt út í blóðrásina þannig að
vellíðunartilfinningin komi sem
fyrst eftir að reykingar hefjast.
Nikótínið kemur í miklu magni út
í blóðrásina á skömmum tíma og
magnið minnkar líka frekar hratt
og þegar magnið er komið undir
ákveðinn styrk fer löngunin í
næstu sígarettu að gera vart við
sig. Þessi toppótta vellíðunarkennd veldur fíkn í sígarettur og
þar með eru tóbaksframleiðendur
búnir að skapa sér tryggan viðskiptavin til margra ára, oft ævilanga.
Ef það væri auðvelt að hætta að
reykja væru líklega lang flestir
hættir því fyrir löngu en tóbaksframleiðendum hefur vegnað vel í
þróun á sígarettum og því er hægara sagt en gert að hætta að reykja.
Við vitum orðið flest að reykingum fylgir aukin hætta á ýmsum
alvarlegum sjúkdómum og margir
reykingamenn hafa reynt að
hætta, sumir með góðum árangri
en öðrum gengur verr. Hvernig
stendur á því að tóbaksfyrirtækin
geta þvegið hendur sínar af því að
valda dauðsföllum meðal helmings viðskiptavina sinna á miðjum
aldri (á aldursbilinu 35-65 ára)?
Hvernig stendur á því að við

tökum þátt í því að varpa sökinni
alfarið á neytendur?
Dauðsföll af völdum reykinga
eru ekki einungis vegna lungnakrabbameina, líka vegna hjartaog æðasjúkdóma og langvinnra
lungnasjúkdóma, allt sjúkdómar
sem draga verulega úr lífsgæðum
og starfsgetu fólks. Vegna ásakana á hendur sjúklingunum hefur
fé til rannsókna á lungnakrabbameinum verið af skornum skammti
og því hefur framþróun verið
hægari en meðal annarra krabbameinssjúkdóma.
Það er tími til kominn að við
tökum höndum saman og tökum
reykingar alvarlega. Langlífi
hefur almennt verið að aukast í
heiminum, þó ekki meðal reykingamanna. Reykingamenn lifa að
meðaltali tíu árum skemur en þeir
sem ekki reykja.
Það er samt aldrei of seint að
hætta. Ef reykingum er hætt um
sextugt, fimmtugt, fertugt eða þrítugt bætast að meðaltali 3, 6, 9 eða
tíu ár við lífið. Sagt á annan máta;
ef reykingum er hætt um fimmtugt
helmingast áhættan af reykingum,
ef reykingum er hætt um þrítugt
hverfur áhættan að mestu leyti.
Hættum að ásaka lungnakrabbameinssjúklinga fyrir það
að hafa lungnakrabbamein, reynum frekar að styðja þá og styrkja.
Eflum vitund um sjúkdóminn svo
fólk leiti sér læknis fyrr. Stuðlum
að frekari rannsóknum í þágu
lungnakrabbameinssjúklinga.
Beinum reiði okkar að tóbaksfyrirtækjunum og hjálpumst að í baráttunni gegn reykingum. Reynum
að koma í veg fyrir að ungmenni
hefji reykingar og hvetjum þau
sem reykja til að hætta.
Höfundur er krabbameinslæknir.
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„Ég er alræmdur fyrir að veita
léleg viðtöl. Ég er nefnilega leikari
og kemst ekki hjá því að finnast ég
leiðinlegur í eigin persónu.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

¶%44! '%2¨)34  .«6%-"%2 

-%2+)3!4"52¨)2

Súez-skurður tekinn í gagnið

 &YRSTA ËPERA 6ERDIS #ONTE

3ÒEZ SKURÈURINN VAR OPNAÈUR VIÈ
H¹TÅÈLEGA VIÈHÎFN ¹ ÖESSUM DEGI
¹RIÈ  OG TENGDI ÖAR MEÈ
-IÈJARÈARHAF OG 2AUÈAHAF -EÈAL
VIÈSTADDRA VORU %UGÁNIE KEIS
ARAYNJA EIGINKONA .APËLEONS )))
&RAKKAKEISARA
RIÈ  KOMST FRANSKI KONSÒLL
INN Å +AÅRË AÈ SAMKOMULAGI VIÈ
LANDSTJËRA /TTËMANA Å %GYPTALANDI
UM AÈ GRAFA  KÅLËMETRA LANGAN
SKURÈ Å GEGNUM EIÈIÈ VIÈ 3ÒEZ FLËA !LÖJËÈLEGT
TEYMI VERKFR¾ÈINGA SKIPULAGÈI VERKIÈ OG ¹RIÈ 
VAR STOFNAÈ HLUTAFÁLAG UM 3ÒEZ SKURÈINN SEM FÁKK
UMR¹ÈARÁTT YFIR SKURÈINUM Å EINA ÎLD EFTIR AÈ HANN
V¾RI TEKINN Å NOTKUN
&RAMKV¾MDIR HËFUST VORIÈ  &YRSTU ¹FANG
ARNIR VORU GRAFNIR MEÈ HANDAFLI EN SÅÈAR VORU ÖAR
TIL GERÈIR PRAMMAR NOTAÈIR TIL AÈ DÕPKA SKURÈINN
4AFIR URÈU ¹ VERKINU SEM LAUK ¹RIÈ SEM SKURÈUR

INN OPNAÈI FJËRUM ¹RUM ¹ EFTIR
¹¾TLUN 3KURÈURINN VAR AÈEINS
SJÎ METRA DJÒPUR ÖEGAR HANN
VAR OPNAÈUR  METRA BREIÈUR
¹ BOTNINUM EN  TIL  METRA
BREIÈUR ¹ YFIRBORÈINU )NNAN VIÈ
 SKIP SIGLDU UM SKURÈINN ¹RIÈ
EFTIR AÈ HANN OPNAÈI RIÈ 
VAR R¹ÈIST Å GAGNGERAR LAGF¾RINGAR
OG SKIPAUMFERÈ VARÈ ËVÅÈA MEIRI
EN UM 3ÒEZ SKURÈINN
"ITIST HEFUR VERIÈ UM UMR¹ÈARÁTT SKURÈARINS FR¹
UPPHAFI RIÈ  ÖJËÈNÕTTU EGYPSK STJËRNVÎLD
HANN SEM VARÈ TIL ÖESS AÈ ¥SRAELSMENN RÁÈUST
¹ LANDIÈ EN "RETAR OG &RAKKAR SKÎKKUÈU LEIKINN
¥ KJÎLFAR SEX DAGA STRÅÈSINS  LOKUÈU %GYPTAR
SKURÈINUM Å ¹TTA ¹R EN HANN HEFUR VERIÈ OPINN
SÅÈAN  ¥ DAG SIGLA UM  SKIP ¹ DAG UM
SKURÈINN OG FLYTJA RÒM  MILLJËN TONN AF VARNINGI
UM HANN ¹RLEGA

DI 3AN "ONIFACIO FRUM
FLUTT
 &YRSTU ÅSLENSKU FRÁTTA

MYNDIRNAR BIRTAST Å
-ORGUNBLAÈINU
 6IKUBLAÈIÈ 6IKAN KEMUR

ÒT Å FYRSTA SINN
 !KUREYRARKIRKJA ER VÅGÈ
 -IKLIGARÈUR ST¾RSTA

VERSLUN ¥SLANDS ER OPNUÈ
Å 2EYKJAVÅK
 ,INDA 0ÁTURSDËTTIR ER

KOSIN 5NGFRÒ HEIMUR
 !RNOLD 3CHWARZENEGGER

SVER EMB¾TTISEIÈ SEM
RÅKISSTJËRI +ALIFORNÅU

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Brigitte Bartsch Jónsson,
Eiðsvallagötu 38, Akureyri

andaðist í Fjórðungssjúkrahúsi Akureyrar laugardaginn 11. nóvember. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju
mánudaginn 20. nóvember kl. 13.30. Blóm og kransar
eru vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Félag langveikra barna.
Lotta Vallý Jakobsdóttir
Jóna Bergdal Jakobsdóttir
Hilmar Jakob Jakobsson
Konráð Bartsch

Jón Gústafsson
Jóhannes Haukur Jóhannesson
Jörundur Torfason
Hanna Sigmarsdóttir
Kristbjörg McQueen

Bróðir okkar, mágur og frændi,

Friðrik Elías Sigtryggsson
frá Ytri Brekkum á Langanesi,
Kríuhólum 2, Rvk,

sem lést 9. nóvember verður jarðsunginn frá Fella og
Hólakirkju föstudaginn 17. nóvember kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkað, en þeim sem
vilja minnast hans er bent á Barnaspítala Hringsins.
Valgerður
Þorbjörg
Helga
Kolbeinn
Tengdafólk og frændfólk

Elskuleg systir mín, mágkona og móðursystir okkar,

Jódís Snorradóttir,
áður Leifsgötu 5, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Siglufjarðarkirkju laugardaginn
18. nóvember kl. 14.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
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"YRJAÈI SEM BËKABÒÈ
Verslunin Ástund í Austurveri hefur
lengi verið fastur viðkomustaður
hestamanna, en á sunnudag eru liðin
þrjátíu ár frá því verslunin var opnuð.
Guðmundur Arnarsson er sonur annars stofnanda verslunarinnar og hefur
verið með frá upphafi. „Ég held ég hafi
verið hérna í um tuttugu ár, en ég er
svona nánast fæddur inn í þetta,“ sagði
hann í samtali við Fréttablaðið. „Ég
man meira að segja eftir fyrstu
afgreiðslunni minni hérna. Móðir mín
var þá að afgreiða á kassanum, við
systkinin stóðum hvort sínum megin
við hana og hún reyndi að sparka okkur
í burtu,“ sagði Guðmundur hlæjandi.
Það kemur varla á óvart að fjölskyldan er á kafi í hestamennsku. „Ég
var enn í bleiu þegar ég fór fyrst á
hestbak. Nú er ég orðinn reiðkennari
og fjölskyldan er að rækta og temja og

selja hross og ríða út,“ sagði Guðmundur. Ástund hefur þó boðið upp á
ýmislegt annað í gegnum tíðina. „Búðin
var stofnuð sem bókabúð og leikfangaverslun, en í henni var sérdeild með
reiðtygi og sportvörur. Bókabúðina
hættum við með fyrir löngu síðan og
með árunum höfum við einbeitt okkur
meira að hrossunum,“ sagði Guðmundur, en önnur áhugamál fjölskyldunnar
hafa líka fengið pláss í Ástund. „Við
höfum verið með fótboltavörur og
stofnuðum Manchester United-búð
sem starfar enn. Svo erum við með
dans- og ballettvörur líka. Sú deild
hefur eflst eftir að það komu prinsessur í fjölskylduna,“ sagði Guðmundur.
Ástund er í dag einnig vörumerki.
„Við framleiðum reiðtygi og erum með
söðlaverkstæði sem framleiðir hnakka
og beisli. Vörurnar okkar fást núna í

tólf löndum,“ sagði Guðmundur. „Svo
framleiðum við svokallaðar skóbuxur,
útvíðar reiðbuxur og vorum fyrstir í
bransanum til að setja rennilás á hliðina á buxunum. Nú er varla til það
reiðbuxnafyrirtæki í heiminum sem
ekki er með rennilása í línum sínum,“
bætti hann við.
Guðmundur segir foreldra sína og
samstarfsfélaga þeirra varla hafa órað
fyrir því að verslunin yrði þrjátíu ára
þegar þau lögðu af stað. „Á næstu þrjátíu árum ætlum við bara að halda
áfram í því sem okkur þykir gaman og
gerum vel,“ sagði hann. „Ég held að
við séum búin að sýna og sanna að við
erum ágæt í þessu. Við höfum líka
verið með bestu kúnna landsins og um
helgina ætlum við að gera vel við þá í
tilefni afmælisins,“ sagði Guðmundur.

Helga Jónsdóttir, Hafsteinn Hólm og systrabörn.

Matgæðingaferð til Lyon
Okkar elskulegi og ástkæri,

Guðmundur Ingi Ólafsson
Hólabraut 14, Skagaströnd,

sem lést á gjörgæsludeild Landspítalans 8. nóvember,
verður jarðsunginn frá Hólaneskirkju, Skagaströnd,
laugardaginn 18. nóvember kl. 14.00.
Ólafur R. Ingibjörnsson
Árný Guðrún Ólafsdóttir
Rebekka Laufey Ólafsdóttir
Brynjar Max Ólafsson
Ingibjörn Hallbertsson.

Hrönn Árnadóttir
Haraldur Friðriksson
Ari Þór Guðmannsson

Klúbbur matreiðslumeistara stendur fyrir beinu
leiguflugi á Bocuse D‘Or
keppnina sem fram fer í
Lyon 23. til 24. janúar 2007,
þar sem Friðgeir Ingi
Eiríksson mun keppa fyrir
Íslands hönd. „Við ætlum
með stappfulla þotu. Hún er
ekki orðin full ennþá svo
það er enn hægt að bóka,“
sagði Bjarki Hilmarsson,
forseti Klúbbs matreiðslumeistara. Klúbburinn stóð
,%)'5&,5' 4), ,9/.

+LÒBBUR MAT
REIÈSLUMEISTARA
STENDUR FYRIR
LEIGUFLUGI ¹ "OCUSE
$k/R KEPPNINA Å ,YON

fyrir slíku leiguflugi í fyrsta
skipti fyrir tveimur árum,
en Íslendingar hafa tekið
þátt í keppninni frá árinu
1999. „Það gafst svo vel að
við vildum reyna aftur,“
sagði Bjarki.
Hverjum sem er er velkomið að panta sér sæti og
mun Klúbbur matreiðslumeistara sjá matgæðingunum fyrir veitingum á leiðinni. „Það er ekki alveg
komið á hreint hvað við
gerum, en við verðum með

lúðu, sem er einmitt eitt
aðalhráefnið í Bocuse D‘Or
keppninni sjálfri,“ sagði
Bjarki.
„Þegar við lendum tekur
á móti okkur rúta sem brunar beint á fjögurra stjörnu
hótel inni í miðbæ Lyon, en
rútan mun líka fara með
okkur á sýninguna á hverjum degi,“ sagði Bjarki, en
truffluferð til að leita
jarðsveppa er líka á dagskránni. Sæti í þotunni má
panta á chef.is eða
practical.is.
SUN
"*!2+) (),-!233/.

&ORSETI +LÒBBS MATREIÈSLU
MEISTARA SEM MUN
FRAMREIÈA DÕRINDIS KR¹SIR
FYRIR FARÖEGA ÖOTUNNAR

SUNNA FRETTABLADIDIS
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NÝTT&
FERSKARA
BLAÐ

Ég er búinn að gefast
upp. Það hlustar enginn á skynsemisraddir lengur og stjórnvöld eru staðráðin í
að selja okkur hverjum þeim sem býður
best. Ég get ekki hugsað mér að vera stjórnað
af þingi þar sem Árni „stal frá og
laug að þjóðinni vegna tæknilegra
mistaka“ Johnson situr í makindum með félaga sínum Russell
Crowe og glottir að kjánaskap
þegnanna. Ég vil ekki láta virkja
Elliðaárnar og ég vil ekki framleiða ál í dósir fyrir gráðuga
Bandaríkjamenn.
Það hlustar hins vegar enginn á
hvað ég vil og fyrst enginn lætur

Guðrún Árný
fæddi minnsta barn Íslands

mig fá það sem ég vil verð ég að
ná í það sjálfur.
Ég ætla að kaupa þrjár eyjar í
Breiðafirði og stofna fríríkið Snælandseyjar. Á Snælandseyjum eru
lögin þannig að í nauðgunarmálum er refsiramminn nýttur til
hins ýtrasta og hann svo sprengdur. Enginn hefur rétt til að hlera
símann hjá einum né neinum og í
stjórnarskránni stendur að það sé
bannað að stofna her, jafnvel þótt
hann sé kallaður leynilögregla eða
brunaliðið í Kabúl. Það er líka
bannað að taka þátt í stríði, sérstaklega ef það er til að hefna fyrir
3.000 látna borgara með því að
drepa 100.000. Fyrirgefið Írakar,
þetta stríð er ekki í mínu nafni.
Á Snælandseyjum koma allir

flokkar með tillögur að dómurum
og svo velur fólkið. Það er ekki sá
sem fer með löggjafar- og framkvæmdavaldið sem velur dómsvaldið líka. Forsetinn má segja
nei, og ef hann gerir það þá þarf
að rjúfa þing að kjósa. Engin undanbrögð og sá sem kvartar yfir
því að kosningar séu eyðsla á peningum fær að fjármagna þær
sjálfur.
Ég býð öllum Íslendingum sem
vilja að flytja með mér til Snælandseyja. Ég býst við því að
meirihluti þjóðarinnar þiggi boðið.
Kannski að stjórnvöld fari að
hlusta á fólkið áður en að því
kemur.
Nei, afsakið. Ég tek þetta til
baka, ég vil ekki vera óraunsær.

Hafdís Huld
fæ að vera eins væmin og ég vil

N 0ONDUS

Allt um fitusog

%FTIR &RODE °VERLI

viðtal við íslenskan lýtalækni

5MFERÈIN GENGUR SINN
VANAGANG AÈ MESTU
FYRIR UTAN AÈ
3¾BRAUTIN ER
ALVEG Å SKRALLI

6IÈ LOFUM ÖVÅ AÈ
ÖIÈ S¹RAF¹U SEM
ERUÈ Å SAMFLOTI Å BÅL
VERÈIÈ EKKI KOMIN
¹ RÁTTUM TÅMA

(AHA
!ULAR

/G SVO ERU FRÁTTIR FYRIR YKKUR
SEM ¾TLIÈ AÈ NOTA STR¾TË
!LMENNINGSAMGÎNGUR ERU Å
UPPN¹MI Å DAG OG ÖIÈ ERUÈ
ÎRUGGLEGA FLJËTARI AÈ HLAUPA

Nýtt blað er komið út

N 'ELGJAN

0ALLI

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

'JÎRÈU SVO VEL

&LJËTUR

4AKK

9. hver
vinnur!
Sendu SMS BTC PCD
á númerið 1900
og þú gætir unnið!
Aðalvinningur er
DVD spilari + Pirates of the Caribbean
Vinningar eru Pirates of the Caribbean,
tölvuleikir, DVD myndir og margt fleira

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

$REKKTU
ÖETTA

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

¶AÈ ER SVO LANGT SÅÈAN SÅÈASTI
SÎLUDAGUR VAR AÈ ÖAÈ M¹TTI
ENGAN TÅMA MISSA

%FTIR 4ONY ,OPES

*¹ ÖEIR RAÈA EKKI
SAMAN BEINA
GRINDUM EINS OG
ÖEIR GERÈU Å GAMLA
DAGA

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

¡G GRÅP HVERT T¾KIF¾RI SEM
GEFST TIL AÈ BORÈA AFGANGA
AF DISKUNUM
*AMM SAMA HÁR

N "ARNAL¹N
/G SVO SAGÈI %GGERT
EGGHAUS 

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

(VAÈ ER SVONA
FYNDIÈ 3OLLA MÅN
¡G VAR BARA AÈ
HUGSA UM HVERNIG
PABBI L¾TUR ALLTAF
ÖEGAR HANN SEGIR
ÖESSA SÎGU

(ALLË ÁG ER %GGERT
EGGHAUS

%N SNÒUM OKKUR
AFTUR AÈ SÎGUNNI

(EYRÈU ÖÒ
VERÈUR AÈ
MINNSTA KOSTI
AÈ REYNA
ANNARS
GJÎRTAPAR ÖÒ
Å SAMKEPPN
INNI
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 %KKI MISSA AF c

CPH:DOX

!

20.00 Laugardalshöll –
Sykurmolarnir
Kannski síðasti sjens að sjá bandið í
formi áður en allir verða of gamlir.
Ef þú átt ekki miða þá er von: miðasala í Laugardalshöll frá hádegi og
fram að tónleikum – að því gefnu
að ekki verði uppselt. Húsið verður
opnað klukkan 19.00.

MENNING FRETTABLADIDIS

(EIMILDARMYNDAH¹TÅÈIN Å +AUPMANNAHÎFN HËFST
FYRIR VIKU OG LÕKUR ¹ SUNNUDAG ¶ETTA ER Å FJËRÈA
SINN SEM H¹TÅÈIN ER HALDIN OG ERU 
HEIMILDARMYNDIR SÕNDAR ¹ H¹TÅÈINNI SEM
BREIÈIR SIG VÅTT OG BREITT UM BORGINA
FJÎLDI KVIKMYNDAHÒSA SÕNIR HEIMILD
ARMYNDIR OG SEGJA FORR¹ÈAMENN CPH
DOX AÈ ÖEIR MERKI VAXANDI TILHNEIG
INGU HJ¹ KVIKMYNDAGERÈARMÎNNUM
AÈ STYRKJA ÖETTA FORM SEM PËLITÅSKAN
UMR¾ÈUGRUNDVÎLL OG VAKNINGART¾KI Å
STJËRNM¹LUM Å VÅÈUM SKILNINGI
(EIMILDARMYNDIN ER STERK HEFÈ Å
$ANMÎRKU ¶AR ERU FRAMLEIDDAR MILLI 
OG  MYNDIR ¹RLEGA SEM TELJAST TIL ÖESSA
GEIRA (EIMILDARMYNDIN UM DÎNSKU
HLJËMSVEITINA 'ASOLIN REYNDIST EIN
AÈSËKNARMESTA MYND ÖESS
¹RS EN  ÖÒSUND
GESTIR S¹U HANA
(ÒN FÁKK

FRAMLEIÈENDAVERÈLAUNIN DÎNSKU SEM HEIMILDAR
MYND ¹RSINS
 #0($/8 VERÈA EINNIG VEITT
VERÈLAUN OG SITUR ¶ËRIR 3N¾R
3IGURJËNSSON Å FIMM MANNA
AÈALDËMNEFND H¹TÅÈARINNAR
%NGIN ÅSLENSK MYND ER ¹
H¹TÅÈINNI EN -ATTHEW "ARN
EY SÕNIR $RAWING 2ESTRAINT OG
3IGURJËN 3IGHVATSSON SÕNIR
:IDANE MYND SÅNA
PBB

KÎFLUM ÒR GL¾PASÎGUM VETRARINS 
VEF %DDU ER FYRSTI KAFLI ÒR +ONUNGSBËK
EFTIR !RNALD ¹ VEF 6ERALDAR ER FYRSTI KAFLI
N¾STU SÎGU 9RSU 3IGURÈARDËTTUR 3ÁR
GREFUR GRÎF c OG NÒ
B¾TIR "JARTUR UM
BETUR p TVEIR KAFLAR
ÒR 3KULDADÎGUM
*ÎKULS 6ALSSONAR
ERU KOMNIR ¹
VEFSÅÈU ÖEIRRA

¶«2)2 3.2 3)'52*«.3
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Evrópumánuður
ljósmyndarinnar
Í gær hófst í París ljósmyndamessan Paris-Photo
og stendur fram á sunnudag. Þetta er í tíunda sinn
sem messan er haldin en
hún er ein mikilvægasta
sýninga- og sölumessa á
ljósmyndum sem haldin er í
Evrópu.

heimilum eru að festa sig í sessi
og myndir eftir aldraða og látna
meistara eru stöðugt að hækka í
verði á mörkuðum.
Gallerí i8 tekur þátt í messunni í París. Mynd af Gjörningaklúbbnum skreytir opnunarsíðu
á vef messunnar og Norðurlöndin skipa heiðurssess í sýningarhaldi hátíðarinnar í svokölluðum
Statements-flokki. Þar er að finna
myndverk eftir Rúrí og Hrafnkel
Sigurðsson, auk þeirra Gjörningaklúbbskvenna.
Raunar hafa önnur þjóðlönd reynt
Mikið er í gangi í sýningarað ná til sín hluta af kökunni: Fotohaldi á ljósmyndum þessa dagbild-messunni er nýlega lokið í
ana og undarlegt að
Berlín og fyrr á
samtök ljósmyndara
árinu er Photoog sýningahaldarar
London.
skuli ekki hafa tengt
Þennan mánuð
sig Evrópumánuði
er ljósmyndin víða
ljósmyndarinnar:
í hávegum höfð í
nýlega lauk sýningu
Evrópu – mánuðurAra Sigvaldasonar í
inn er skilgreindur
Gerðubergi. Þessa
sem Evrópumánuðhelgi lýkur sýningu
ur ljósmyndarinnpólska
fréttaljósar. Paris Photo
myndarans
Chris
tengir sig þeim
Niedenthal, í Myndahátíðahöldum enda
deild er safnsýning
er ljósmyndin að
sem kalllar á nafnverða æ fyrirferðgreiningu
mynda
armeiri í lífi okkar.
eftir ýmsa íslenska
Ljósmyndavélar
,*«3-9.$)2 0ARIS 0HOTO
höfunda frá ýmsum
eru öllum tiltækar. HËFST Å G¾R OG LÕKUR ¹ SUNNU
tímum, auk þess
Stafræn
vinnsla DAG 'ALLERÅ I TEKUR Ö¹TT Å
sem Spessi opnaði á
hefur gert almenn- MESSUNNI
laugardag sýningu í
ingi kleift að vinna
Hafnarborg
sem
myndir sínar hraðhann kallar Locations. Og þá er
ar og betur eftir því sem hefðhlutur ljósmyndarinnar í öðrum
bundinni og nú fornri ljósmyndun
myndlistarsýningum ekki raker vikið til hliðar. Myndlistarinn.
menn vinna æ meir með ljósÁhugasamir um hvað sé í boði
myndir og þær styrkja sig stöðugt
á Paris Photo geta litið á heimaí sessi sem tjáningarform.
síðu messunnar: www.parisphoto.
Hundruð aðila taka þátt í Paris
fr. Þar má tengjast galleríum sem
Photo.
Vegleg
sýningarskrá
taka þátt í sýningunni og sjá hvað
messunnar er nauðsynjagripur
er þar í boði.
hverjum þeim sem vill fylgjast
með í ljósmyndum heimsins.
PBB
Ljósmyndir sem veggskraut á
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LEIÈTOGA ¶ÕSKALANDS (ONUM ¹ H¾GRI HÎND ER HÁRAÈSSTJËRI 3LÁSVÅKUR OG (OLSTEIN ,OHSE SEM TËK VIÈ HÁRAÈSSTJËRN %YSTRASALTSLANDA
OG HLUTA (VÅTA 2ÒSSLANDS 
3#!.0)8*06

Þúfugangur sögu og sannleika
"+52
3K¹LDALÅF
/FVITINN ÒR 3UÈURSVEIT OG SK¹LDIÈ
¹ 3KRIÈUKLAUSTRI
(ALLDËR 'UÈMUNDSSON
*06 ÒTG¹FA

((((
3K¹LDALÅF ER SVIPMIKIÈ VERK UM
SVIPMIKLA MENN SEM VIÈ VERÈUM AÈ
GETA SKILIÈ SVO VIÈ EIGUM OKKUR VON ¹
ÖEIM UNDARLEGU TÅMUM SEM VIÈ LIFUM

Skáldalíf Halldórs Guðmundssonar um þá Þórberg og Gunnar
Gunnarsson er stórt verk í sniðum. Það hefur verið unnið á röskum tveimur árum og lesandi spyr
sjálfan sig á köflum hvort svo stór
og mikilvæg ritsmíð hefði haft
gott af því að liggja í salti í nokkra
mánuði enn. Það er ekki vegna
þess að vinnubrögð Halldórs sé
nokkursstaðar slök, en frásagnarhátturinn er víða nokkuð losaralegur. Það sést best með samanburði við þá kafla þar sem Halldór
hefur lagt sig allan fram um að
gæta fordómaleysis og er þar
fyrstan til að telja ítarlegan og
nákvæman kafla um aðkomu
Gunnars Gunnarssonar að innanríkismálum í Þýskalandi á valdatíma nasista.
En um það þýðir ekki að tala
meir: Halldór hefur skilað miklu
og merkilegu verki og honum
tekst með miklum ágætum það
sem hann ætlar sér, fylgja hinu
klassíska dæmi Plútarks að segja
sambærilega sögu tveggja manna
sem höfðu afgerandi áhrif á samtíð sína. Hugmynd hans og framkvæmd er með miklum ágætum
og hlýtur að herða á áhuga um
sagnalist þeirra Gunnars og Þórbergs, erindi þeirra og ágæti í list
sinni. Hér má sjá stórt skref í þá
átt að þeir og þjóðin losni undan
ofurvaldi þriðja mannsins, risans
Halldórs Laxness.
Skáldalíf er eins og ganga í þúfóttu landi: lesandinn stekkur með
leiðsögumanni sínum af einni þúfu
á aðra. Hoppar milli atburða í lífi

tveggja manna, stundum rötum
við langa og hlykkjótta röð í lífi
Þórbergs, en snúum svo við og
förum leið Gunnars, stökkvum
jafnvel á milli. Það tekur nokkurn
tíma að samræma göngulagið við
yfirferð skrásetjarans en á endanum er leiðin ljúf.
Halldór metur þá báða frá kostum þeirra. Hann gerir engan veginn upp á milli, þó óneitanlega sé
meira bragð og þunginn rammur
af lífshlaupi Gunnars en Þórbergs:
Gunnar fór út í heim og sigraði
veröldina á sinn hátt, hann varð
alþjóðlegur höfundur. Halldór er
snjall á myndir í upphafi verksins
þegar útþránni er lýst með fjarlægum seglum við sjónarrönd.
Honum er aftur ekki auðið að
skýra undrið hversvegna lögðu
þeir báðir í langa för úr sinni sveit.
Þar standa þeir í stórri sveit
manna sem hikuðu ekki við aldarhvörf að fara utan en snúa heim
þar sem þeir gætu máski gert
gagn frekar en að skapa sér feril
til æviloka í framandi löndum.
Það er stundum talað um lík í
lestinni í andlegu lífi okkar á öld
öfganna: stalínisminn var flókið
fyrirbæri, rétt eins og fylgispektin við Hitler. Ekki eru miklar
líkur á að Morgunblaðið sé reiðubúið að útskýra og greina hneykslun sína yfir máluðum slagorðum
gegn Hitler á hafnarmynni
Reykjavíkur þegar Milwaukee,
þýska skemmtiferðaskipið, kom
hingað 1936.
Tignun á Þýskalandi átti sér
ekki síður djúpar rætur hér en
stalínisminn og byggði í báðum tilvikum á fylgispekt við stéttarleg
sjónarmið og ósjálfstæði í skoðanamyndun. Hér er heldur betur
þrifið út, bæði um fylgi við sjónarmið stéttar með stétt og leiðiteyming sósíalista við einræðið í austri.
Það hlýtur að hafa verið Halldóri
nokkurt tak svo vel sem hann er
kunnugur á þeim slóðum, allt aftur
í þriðja lið.
Hér er að finna persónusögu í
sinni hreinustu mynd. Og hún
teygir sig eðlilega yfir í andlegt
líf, hugmyndir og hvernig hugmyndir mótast af félagslegum

aðstæðum, nærri einstaklingnum
og í stærra samhengi samfélagsins. Hætt er þó við að einhver væli
um svo einstaklingsbundið sjónarhorn – geri þeir þá betur.
Ekki þarf að fara mörgum
orðum um að hér er meðferð
heimilda með ágætum. Nafnaskrá,
heimildaskrá, neðanmálsgreinar
og myndaregistur. Myndir á pappír af þessari gerð eru því miður
ekki eins og best væri á kosið, þá
mættu myndatextar vera ítarlegri
og nákvæmari.
Ritið kynnir okkur fyrst og
fremst lyndi þriggja manna, Þórbergs, Gunnars – og Halldórs
Guðmundssonar. Enn er ósvarað
spurningunni sígildu um leikaraskap Þórbergs Þórðarsonar – var
opinber framkoma hans ævinlega látalæti?
Alvarleiki Gunnars er nokkuð
ræddur: sú barnslega gleði og
kátína sem einkenndi hann í
sínum hóp er ekki dregin fram,
enda flestir þeir sem lýsa honum
kunnugir skáldinu á efri árum.
Þá þykir mér heldur snögg
afgreiðsla á endurvinnslu Gunnars á textum sínum og þarf fleiri
vitni til um að hún sé lakari en
Þröst Helgason. Gunnar tókst í
þessum nýjum útgáfum á við
tungutak ævi sinnar, honum
gafst næði til að hugsa verkin á
ný og umskóp þau á tungutak
sem er ólíkt flestu sem skrifað
var á síðustu öld. Málstíll hans
er forn, hertur í hljóm, byggir
við innri hrynjandi er sér á parti.
Það mál er ekki sviplítið
slettmælgishjal, heldur hert af
örlagamikilli ævi, fórnum, ósigrum og vonbrigðum.
Lyndiseinkunn Halldórs sem
verkið skilur eftir er þörf hans að
skoða nákvæmlega og vera
öruggur. Hann skynjar ljóðræna
spennu í atvikum og á lengri ferli
og kemur því í orð. Hann vill vera
sanngjarn og gefur mönnum til.
Hann á auðvelt með að koma
flóknum hlutum fram á skýran
hátt sökum greindar sinnar. Og
fellur ekki í þá freistni að kasta
rýrð á menn.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
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.ÕI KVIKMYNDASAMNINGURINN
Rétt ár er liðið frá því menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir, lýsti því yfir í
beinni útsendingu á Eddunni að
hún vildi endurnýja samkomulag
við hagsmunaaðila í kvikmyndaiðnaði, en þá hafði það runnið út
nær tíu mánuðum fyrr.
Það var loks skrifað undir nýtt
samkomulag á þriðjudag í þessari
viku. Við sama tækifæri tilkynnti
iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Jón
Sigurðsson, að hann gerði tillögu
um að lög frá 1999 um tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi sem renna
sitt skeið í lok ársins, verði framlengd til næstu fimm ára. Ráðherra leggur til við efnahagsnefnd
að endurgreiðsluhlutfall verði
hækkað.
Raunar er samkomulag menntamálaráðherra og fjármálaráðherra og frumvarp iðnaðarráðherrans nokkur aðskilin en
samtengd mál. Það skýrir máski
dráttinn sem hefur verið á frágangi málsins. Stefna ríkisstjórnarinnar er ekki að fullu skýr í
þessum málaflokki og blandast
þar inn í frumvarp um ríkisútvarpið og fjölmiðlalögin.
Allur vari er um veika stefnu í
samkomulaginu, „stefnt skal að
…“ er margoft notað í stuttu samkomulaginu og þar er vari á um
samþykki Alþingis.
Ekki er tekið fram hvort upphæðir eru tryggðar með vísitölu –
og verður að að láta Árna Mathiesen og Þorgerði Katrínu njóta
vafans – og treysta því að allar
tölur geri gott betur en standast
vísitölu, þær taki hana á sig. Ef
ekki þá er plaggið sýndarmennskan ein og stendur rétt vísitöluhækkanir milli ára.
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Afskipti iðnaðar- og viðskiptaráðherra af málinu vekur upp
gamalt álitamál: á kvikmyndaiðnaðurinn að sækja sér styrk í iðnaðinn eða leita ásjár hjá menntamálaráðherra?
Endurgreiðslan
var sett á til að auka flæði erlendra
verkefna hingað til vinnslu að
hluta. Nú vill ráðherrann að endurgreiðsluhlutfallið fari upp í 15
prósent úr 12 prósent. Sú ráðstöfun er skynsamleg.
Ríki Bandaríkjanna og Kanada
hafa í langan tíma unnið skipulega að því að draga til sín erlend
framleiðslufyrirtæki.
Norðurlöndin vildu gjarna sjá koma til
sín erlend verkefni. Íslensk þjónusta við erlend fyrirtæki hefur
fyrst og fremst landslag að bjóða
og þótti sumum langt gengið

þegar Clint Eastwood sneri hér
öllu við. En endurgreiðslan gerir
meira: hér fær fólk í iðnaði og
þjónustu verkefni sem það annars
ekki hefur.
Ein nýjungin í samningnum er
að loksins er sjónvarpssjóð komið
á fót. Reyndar var yfirlýst stefna
þegar menningarsjóður útvarpsstöðva var lagður niður að í hans
stað skyldi koma ný deild hjá
Kvikmyndamiðstöð. Nú er hann
kominn til að vera.
Innan fjögurra ára skulu í þeim
sjóði vera 125 milljónir og einbeitt að leiknu sjónvarpsefni fyrir
fjölskyldur og börn. Í því felst
viðurkenning á þeirri sárgrætilegu staðreynd að íslenskar sjónvarpsstöðvar misbjóða börnum
dag eftir dag með lélegu efni,

kynningum sem klæddar eru sem
barnaefni, eins og
Stundinni
okkar og Afa. Þetta árið eru 15
milljónir í sjóðnum, stefnt er að
hann fari í 50 milljónir 2007, síðan
80, 95 og loks 125 árið 2010. Þetta
er mikilvæg viðbót.
Heimildamyndasjóður gætir
einnig hagsmuna stuttmynda og
hreyfimynda og vex raunar
minnst, hann fær 100 milljónir
2007, hækkar um 10 milljónir
2008, 15 milljónir 2009 og endar í
125 milljónum. Stefnt skal að því
að styrkhlutfall fari í 50 prósent
af kostnaði. Aukin verkefni þeirrar deildar þýða í raun að verkefnum mun fækka, enda markaður
erfiðari en í leiknu efni.
Leiknar myndir í fullri lengd
hafa lengst af verið fyrirferðar-

mestar í íslenskri kvikmyndagerð. Vegur þeirra flestra erlendis er lítill. Margar þeirra ná ekki
til fleiri njótenda en meðal
útvarpsleikrit í ríkishljóðvarpinu.
En forkólfar í kvikmyndasamtökum eru allir kvikmyndaleikstjórar og þær eru settar á oddinn í
nýja samningnum: Á næsta ári
hefur kvikmyndamiðstöð 310
milljónir til að auka veg íslenskra
kvikmyndagerðarmanna,
það
hækkar í 340 2008, 380 2009 og
verður – stefnt skal að – 420 milljónir 2010. Vísitölutryggt? Þar er
efinn.
Kvikmyndamiðstöð eru aftur
veittar sérstakar 30 milljónir
næstu fjögur ár til samframleiðslu sem er merk nýjung. Það
styrkir framleiðendur og mun
koma íslenskri kvikmyndagerð til
góða sem sækir sitt fjármagn að
mestu í erlenda sjóði. Enn þá.
Mörg atriði í samkomulagi
þessu lýsa mest góðum vilja:
barnamyndir annað hvert ár, fjórar myndir í fullri lengd á ári, sem
sýnir hvar mest áhersla hefur
verið í samninganefndinni. „Meðalframleiðslukostnaður“
2010
áætla aðilar að verði 210 miljónir
– það er beinlínis óskhyggja og
álíka áþreifanlegt eins og vonir
um grasprettu það ár.
Menntamálaráðherra
hefur
haft yfrinn tíma til að ljúka málinu og var við það að bíta hausinn
af skömminni á sunnudag þegar
hún mætir í næstu Eddu-útsendingu. Hennar mönnum tókst að
forða því stórslysi. Enn eru stórar
eyður í heildstæðri stefnu í málum
kvikmyndaiðnaðar landsins og
enn lifir sú spurning hvort honum
væri ekki betur komið í faðmi iðnaðarráðuneytisins.
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KJÓSTU EDDU!
Nú getur þú tekið þátt í að velja verðlaunahafa á Edduhátíðinni sem haldin verður á
sunnudagskvöldið.
Á vefslóðinni visir.is geta allir kosið milli þeirra sem tilnefndir eru til verðlauna. Kosningu
lýkur kl. 17 á föstudag 17. nóvember.
Þá verður ljóst hvaða 5 einstaklingar eru efstir í kjöri vinsælasta sjónvarpsmanns ársins.
Milli þeirra er síðan kosið í símakosningu og munu úrslitin ráðast í beinni útsendingu
Sjónvarpsins sunnudagskvöldið 19. nóvember 2006.

Forval á vinsælustu
sjónvarpsmönnum
ársins með hjálp:

Meðlimir Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar hafa fengið sendan kjörseðil
í tölvupósti og verða að hafa kosið fyrir kl. 17 á föstudaginn. Hafi einhverjir ekki fengið
sendan kjörseðil geta þeir kosið föstudaginn 17. nóvember milli klukkan 10 og 17 hjá
Kvikmyndamiðstöð Íslands að Túngötu 14, 101 Reykjavík. Sjá nánar á logs.is

Taktu þátt í að velja sigurvegara Eddunnar!

Framkvæmdastjórn
Eddunnar 2006
er í höndum
Sagaevents

Íslenska kvikmynda- og sjónvarpsakademían

EDDA 2006

Ný íslensk tónlist
í næstu verslun

12

ný lög og textar
eftir íslenskar konur

Stóra stundin ykkar
Geislaplata og mynddiskur
tir - Betri tíð
1. Erna María Björnsdót
ttir - Hlustaðu á regnið
sdó
und
ðm
2. Móheiður Gu
n - Draumur um Nínu
3. Hákon Ingi Hjartarso
Villtur dans
4. Birta Birgisdóttir i tónlistarmaðurinn
Litl
5. Karen Pálsdóttir ttir - Bíddu pabbi
6. Lilja Sif Magnúsdó
óttir - Það er svo gaman
nsd
stjá
Kri
7. Karen Ósk
r finnst rigningin góð)
lason - Húsið og ég (Mé
8. Guðjón Trausti Skú
Leikskólalagið
9. Sindri Smárason - Mamma gef mér rós
acs
10. Emilía Guðrún Tak
tir - Litli Mexíkaninn
11. Aldís Birta Gautadót
fsson - Popplag í G-dúr
12. Viktor Freyr Hjörlei
gs
13. – 24. Öll lögin án sön

Nú er röðin komin að börnunum!

góða skemmtun!

C&P 2006
Sena ehf
Skeifan 17
108 Reykjavík
tonlist@sena.is

MARÍU BJARKAR

góða skemmtun!
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Í bolla hafið bjarta
Þeir sem eitt sinn voru unglingastjörnur geta átt í miklum erfiðleikum með að höndla lífið og ná
jarðsambandi á ný. Breti af grískum ættum valdi sér á sjöunda
áratugnum listmannasnafnið Cat
Stevens og náði sem slíkur miklum vinsældum, kom fótum undir
plötufyrirtækið Island, var umvafinn fögrum konum og mikilli velsæld en koksaði á öllu á frægum
konsert í Aþenu og gekk af sviðinu. Leið og beið og Yusuf birtist,
hann hafði tekið nýja trú, sneri sér
að kennslu barna og hafði hægt
um sig lengi lengi.
Nú er hann kominn með nýjan
disk, tólf laga safn, efni að mestu
frumsamið, þótt þar fljóti með
gamli slagarinn Dont let me be
misunderstood sem fær í meðförum hans nýja og stærri vídd, ekki
síst vegna trúarinnar. Ekki er að
efa að átök milli múslima og hins
kristna heims urðu til þess að
Yusuf sneri aftur,
Tónlistin hans, þýður söngur,
afbragðs undirleikur og lagstúfar
sem eru fjölbreytilegir og sækja
um margt í tónlist Miðjarðarhafsins, er hreint afbragð. Söngtextar
hans hafa á sér snið hinnar víðu
heimspekilegu hugsunar sem einkennir ljóðagerð íslams: á framhlið disksins er hvítur bolli með
bláu hafi, líkingin um bikarinn er
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sterk: við erum ekki annað en ílát
– hvað er í okkur hellt.
Það var gaman að rifja upp
kynni við þennan látlausa lagasmið sem hendist ekki hátt í orðum
en velur þau af kostgæfni, andinn
er svipaður og áður, kærleikur
streymir um og allt er þetta ljúft,
án þess að verða væmið, blygðunarlaust í erindi sínu.
Og allt er þetta merki þess að
manninum hafi tekist að eldast
sæmilega.
- pbb

Höfundur Litla
tréhestsins látinn
Ursula Moray Williams, víðkunnur barnabókahöfundur í hinum
engilsaxneska heimi, er látin, 95
ára að aldri. Hún var eldri systir
Barböru Árnason og kom hingað
til lands margsinnis að heimsækja
systur sína og fjölskyldu.
Hér á landi var fátt þýtt af
sögum hennar fyrir börn. Þekktust eru Ævintýri litla tréhestinn
sem hún skrifaði rétt fyrir seinna

stríð. Þar segir af leit lítils tréhests að heimili í veröld sem var
og er sagan enn nothæf til lestrar
ungum krökkum. Sagan var myndskreytt af Joyce Brisley sem einnig myndlýsti sögurnar um Millí
Mollí Mandí.
Ursula skrifaði í nær sjötíu ár
og eftir hana liggja sextíu bækur.
Ferill hennar spannaði árabilið
frá 1931 til 1978.
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TRENGLEIKAR ERU KOMNIR ÒT Å RITRÎÈINNI
¥SLENSK RIT 6ERKIÈ ER SAFN SM¹SAGNA
UM ¹STIR OG ¾VINTÕRI RIDDARA OG HIRÈ
MEYJA ¶ËTT ÖAÈ SÁ SAMIÈ AÈ TÅSKU 
ALDAR OG ÖÕTT ¹ ÅSLENSKU ÎLD SEINNA Ö¹ ER
EFNIÈ GAMALT ¹ST OG HATUR HJËNABAND
FRAMHJ¹HALD OFRÅKI OG OFBELDI ²TG¹F
AN ER ¾TLUÈ ALMENNINGI OG SKRIFAR DR
!ÈALHEIÈUR 'UÈMUNDSDËTTIR INNGANG
OG SKÕRINGAR "JË HÒN EINNIG TEXTANN TIL
PRENTUNAR (¹SKËLAÒTG¹FAN GEFUR ÒT

3

ALKA HEFUR GEFIÈ ÒT RIT 3IGURÈAR !
-AGNÒSSONAR 'ARÈ GUÈSMËÈUR UM
MUNKALÅFIÈ !ÖOS ELSTA LÕÈVELDI Å HEIMI
3IGURÈUR HEFUR TVÅVEGIS SËTT !ÖOS HEIM
OG GERIR GREIN FYRIR SÎGU ÖESS Å RITINU
-ARÅA GUÈSMËÈIR ER VERNDARI ÖESS EN
ENGUM KVENMANNI HLEYPT ÖAR INN !ÖOS
M¹ MUNA FÅFIL FEGRI EN NÒ BÒA ÖAR UM
 MUNKAR 3TAÈURINN ER EINSTAKUR
OG ¹ HEIMSMINJASKR¹ 2ITIÈ ER RÅKULEGA
MYNDSKREYTT

"

ËKAÒTG¹FAN (ËLAR HEFUR Å SAMSTARFI
VIÈ +RÕSUVÅKURSAMTÎKIN GEFIÈ ÒT
BËKINA +RAFTUR Å +RÕSU Å RITSTJËRN 2AGNARS
)NGA !ÈALSTEINSSONAR ¶AR ER SAGT FR¹
UPPHAFI STOFNUNARINNAR OG ÖEIM SEM
REISTU HANA ÒR NIÈURL¾GINGU OG GJALD
ÖROTI ¶AR ER SAGT FR¹ SAMSTARFI ÖEIRRA
OG 3TÅGAMËTA SEM MUN VERA EINSTAKT
2ITIÈ ER GEFIÈ ÒT Å TILEFNI AF TÅU ¹RA AFM¾LI
SAMTAKANNA

(

J¹ -¹LI OG MENNINGU ER KOMIN ÒT
BËKIN 4RYGGÈARPANTUR EFTIR !UÈI
*ËNSDËTTUR 'ÅSELLA $AL LIFIR FULLKOMNU
LÅFI (ÒN BÕR Å STËRRI ÅBÒÈ ER FASTAGESTUR
¹ FÅNUSTU SNYRTI
STOFUM DREKKUR
EÈALVÅN OG BORÈAR
EXËTÅSKAN MAT ¹
MILLI ÖESS SEM HÒN
SKRIFAR STÎKU GREIN
Å TÅMARIT MEIRA TIL
GAMANS %N DAG
EINN F¾R 'ÅSELLA
Ö¾R FRÁTTIR AÈ RÅKU
LEGUR ARFUR ÎMMU
HENNAR SÁ UPPUR
INN OG AÈ HUGSANLEGA ÖURFI HÒN AÈ FËRNA
ÎLLUM SÅNUM LÅFSSTÅL OG FARA AÈ VINNA FYRIR
SÁR ¶AR TIL HENNI HUGKV¾MIST AÈ F¹ SÁR
LEIGJENDUR c 4RYGGÈARPANTUR LÕSIR SAM
BÒÈ FJÎGURRA KVENNA Å BORG SEM ER FULL AF
FËLKI INNF¾DDUM OG AÈKOMUMÎNNUM
¶ETTA ER ¹LEITIN OG GR¹TBROSLEG SAGA ÖAR
SEM TEFLT ER SAMAN ËLÅKUM HEIMUM OG
SPURNINGUM VARPAÈ FRAM UM LÅFSGILDI
LÅFSVIÈHORF p OG LÅFSBLEKKINGU
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06 ÒTG¹FA HEFUR SENT FR¹ SÁR «LAFÅU
¾VISÎGU «LAFÅU *ËHANNSDËTTUR EFTIR
3IGRÅÈI $ÒNU +RISTMUNDSDËTTUR «LAFÅA
F¾DDIST ¹RIÈ  ¹ -OSFELLI Å -OSFELLS
SVEIT (ENNI VAR UNGRI KOMIÈ Å FËSTUR Å
6IÈEY OG SÅÈAR TIL MËÈURSYSTUR SINNAR
¶ORBJARGAR 3VEINSDËTTUR LJËSMËÈUR Å
2EYKJAVÅK 3AGA
«LAFÅU ER SAMOFIN
SÎGU ÅSLENSKRA
KVENNA ¹ OFANVERÈRI
NÅTJ¹NDU ÎLD OG
FRAM YFIR ALDA
MËTIN  (ÒN
ER JAFNFRAMT SAGA
SKAPRÅKRAR KONU SEM
FËR ¾VINLEGA SÅNA
LEIÈ OG ÖEGAR ÎLL
SUND VIRTUST LOKUÈ
FANN HÒN FRELSI SITT OG LÅFSBJÎRG Å TRÒ ¹
K¾RLEIKSRÅKAN 'UÈ ¥ KRAFTI ÖESS GERÈI
HÒN SÁR HEIMILI MEÈAL V¾NDISKVENNA
F¹T¾KLINGA OG DRYKKJUMANNA Å «SLË
3IGRÅÈUR $ÒNA +RISTMUNDSDËTTIR HEFUR
RANNSAKAÈ LÅFSHLAUP «LAFÅU UNDANFARIN ¹R
OG SEGIR HÁR SÎGU HENNAR AF ÖEKKINGU OG
SKILNINGI SEM LESENDUR ¾VISÎGU "JARGAR
# ¶ORL¹KSSON ÖEKKJA
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Inngangur að rökfræði
Öldruð kona finnst myrt á heimili
sínu í Oxford á Englandi. Arthur
Seldom, prófessor í stærðfræði,
mætir fyrstur á vettvang glæpsins eftir að hafa borist torræð orðsending, ásamt ungum argentínskum háskólanema sem leigði hjá
fórnarlambinu. Fleiri morð eru
framin í kjölfarið og fátt virðist
tengja þau saman nema fleiri torskilin skilaboð. Brátt rennur það
upp fyrir stærðfræðingnum að
tengsl eru á milli ódæðanna og
stærðfræðikenningar og hann
þarf að beita allri sinni kunnáttu
til að leysa gátuna.
Svo hljóðar söguþráður Ósýnilegra glæpa, óvenjulegrar spennusögu þar sem gátan liggur fremur
í leiðinni að svarinu en hver
framdi glæpinn. Í sjálfu sér er
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þetta lítt dulbúinn inngangur að
stærðfræðilegri rökfræði, enda
höfundurinn sjálfur menntaður á
því sviði. Þeim sem ekki eru
hneigðir til stærðfræði kann ef til
vill að virðast það óárennileg uppskrift að spennandi glæpasögu; sá
sem þetta skrifar leist til dæmis
ekki á blikuna framan af þar sem
hugtök á borð við rakhníf Ockhams og þversögn Wittgensteins
um endanlega reglu voru kynnt til
sögunnar. En það rætist úr; þegar
á líður tekst Martínes að setja
fræðin fram svo leikmenn þykjast
skilja og við tekur þónokkuð
skemmtileg hugarleikfimi. Höfundurinn notar hefðbundin efnistök spæjarasagnanna, stráir vísbendingum fyrir lesandann hér og
þar, sumar eru villuljós eins og
vera ber en aðrar sem láta minna
yfir sér fljóta óséðar framhjá. Til
þess er líka leikurinn gerður og
minnir á að stundum er misráðið
að telja einföldustu lausnina þá
líklegustu.
Það er ekki djúpt á persónusköpuninni en endirinn er hugvitssamlegur, kveikir nýtt ljós og kallar hálfpartinn á að maður lesi
bókina aftur. Martínes notar tækifærið og kinkar meðal annarra
kolli til Lewis Carroll, forvera
síns. Ósýnilegir glæpir minnir líka
óneitanlega á hina ágætu Skuggaleiki eftir José Carlos Somoza sem
Bjartur gaf út fyrir fáum árum,
einnig í þýðingu Hermanns Stefánssonar.
Því miður þarf að gera athugasemdir við frágang bókarinnar
sem er ekki til fyrirmyndar. Iðulega vantar bandstrik í orð sem
skiptast milli lína, á baki kápunn-
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FYRIRTAKS HUGARLEIKFIMI (ROÈVIRKUR
FR¹GANGUR R¾NIR BËKINA HINS VEGAR
STJÎRNU

ar er bókartitillinn rangur og
kápan er vafin inn í smjörpappír,
sem ósnertur virðist býsna snotur
en rifnar við minnsta hnjask og
verður lýti á bókinni.
"ERGSTEINN 3IGURÈSSON

Jólatónleikar Fíladelfíu
Jólatónleikar Fíladelfíu verða
haldnir í Hvítasunnukirkjunni
Fíladelfíu, 5. og 6. desember kl. 20
og kl. 22, bæði kvöldin. Flytjendur
eru Gospelkór Fíladelfíu undir
stjórn Óskars Einarssonar, Björgvin Halldórsson, Hera Björk,
Maríanna Másdóttir, Þóra Gréta
Þórisdóttir og Edgar Smári ásamt
fjölda
annarra
einsöngvara.
Umsjón tónleikanna er í höndum
Hrannar Svansdóttur og Óskars
Einarssonar. Flutt verða þekkt
jólalög á íslensku ásamt nýju efni.
Um útsetningar og tónlistarstjórn sér Óskar Einarsson en
hjómsveitina skipa að þessu sinni

Óskar
Einarsson,
Jóhann
Ásmundsson, Brynjólfur Snorrason, Hjalti Gunnlaugsson, Ómar
Guðjónsson, Kjartan Valdimarsson og Gréta Salóme Stefánsdóttir. Hingað til hefur alltaf verið
húsfyllir á jólatónleikum Fíladelfíu og færri fengið miða en vilja.
Forsala miða hófst í gær í Hvítasunnukirkjunni Fíladelfíu.
Tónleikarnir eru teknir upp af
RÚV og verður sjónvarpað á
aðfangadagskvöld og endurfluttir síðar okkur til huggunar sem
ekki komumst.
"*®2'6).
(!,,$«233/. 3®.'6!2)

Bófar fái
ekki borgað
Bresk stjórnvöld undirbúa nú
lagasetningu sem mun gera þeim
kleift að gera upptækan allan
ágóða sem glæpamenn kynnu að
fá fyrir að deila sögu sinni með
öðrum.
Samkvæmt drögunum mega
þeir sem dæmdir hafa verið fyrir
glæp ekki fá greitt fyrir að skrifa
bækur um glæpi sína eða selja
dagblöðum og forlögum. Þá verður þeim meinað að leika í myndum
sem fjalla um afbrot þeirra eða
veita ráðgjöf við kvikmyndagerð.
Lögin munu hins vegar aðeins
ná til greiðslu fyrir frásagnir af
afbrotunum sjálfum en ekki til
dæmis fangavistarinnar eða annarrar refsingar sem þeir hljóta.
Drögin voru samin í kjölfarið á
því að upp komst um að dæmdur
hryðjuverkamaður á NorðurÍrlandi, Johnny „Mad Dog“ Adair,
fékk háa fyrirframgreiðslu fyrir
endurminningar sínar.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Uppgjörsplata Ívars
2!'.(%)¨52 '2®.$!,

*!26)3 #/#+%2

¥ 30),!2!.52AGNHEIÈUR 'RÎNDAL ¶JËÈLÎG
4HE "YCICLES 4HE 'OOD 4HE "AD AND THE #UDDLY
*ARVIS #OCKER *ARVIS
#ALIFONE 2OOTS  #ROWNS
4HE -AGIC .UMBERS 4HOSE THE "ROKES

TONLIST FRETTABLADIDIS

gegnum þá reynslu, að gefa út plötu með
Fyrsta plata Ívars Bjarklind, Blóm eru
bandi og til þess að það gangi upp þurfa
smá, er komin út. Á persónlegan hátt gerir
allir að vera í sama fíling
Ívar þar upp líf sitt með
og nenna þessu. Ég hreinfallegum lagasmíðum og
lega nennti ekki að vera
innihaldsríkum textum.
stofna einhverja aðra
Platan hefur að geyma
hljómsveit enda finnst
átta popplög og eru þau
mér miklu betra að gera
öll með textum eftir Ívar.
þetta einn.“
„Þetta eru lög sem ég
Orri Harðarson útsetur
byrjaði að búa til eftir að
lögin og leikur á flest hjóðkláraði þessa Mír-plötu
færi. Aðspurður segir
sem kom út 2003. Textarnir eru allir samdir meira á ¥6!2 "*!2+,).$ 4ËNLISTARMAÈURINN ¥VAR Ívar að samstarfið við
nálægu tímabili, enda "JARKLIND HEFUR GEFIÈ ÒT SÅNA FYRSTU PLÎTU Orra hafi verið frábært.
„Við unnum mjög náið
heyrist það kannski svosaman í þessu ferli og ég held að það sé af
lítið á tilfinningunni á plötunni. Þetta er
því að við erum svo miklir mátar. Það er
svolítil uppgjörsplata,“ segir Ívar, sem er
æðislegt að vinna plötu með einum af sínum
fyrrverandi Íslandsmeistari í fótbolta með
bestu vinum.“
ÍBV og KR. „Ég ákvað, eftir að hafa farið í
FB

3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

Plata ársins lent?

1.

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

Fyrir tveimur vikum síðan skrifaði ég pistil hér á tónlistarsíðum
Fréttablaðsins þar sem ég spurði eftir plötu ársins. Það verður að segjast
nefnilega alveg eins og er að tónlistarárið 2006 hefur því miður valdið
vonbrigðum. Engin plata hefur risið upp fyrir meðalmennskuna og
skarað fram úr. Í vikunni kom hins vegar út plata sem væntanlega verður
að finna á flest öllum topp tíu listum þegar árið verður gert upp.
Platan heitir Ys (borið fram íss) og er með hinni ofurkrúttlegu Joönnu
Newsom. Joanna hefur enn ekki gefið út hvaðan hún fékk nafnið en
auðvitað vonum við Íslendingar að hún hafi fengið það eftir komu sína
hingað til lands fyrr á þessu ári. Þegar hún spilaði í Fríkirkjunni,
ofurviðkvæm á stóru hörpuna sína, fengu gestir einmitt smjörþefinn af
því sem koma skyldi en það var áberandi hversu vel nýju lögin hljómuðu.
Til liðs við sig á plötuna fékk Joanna líka
einvala lið. Hún byrjaði á því að taka upp
rödd sína og hörpuleik með engum öðrum en
Steve Albini, sem hefur unnið með ekki
ómerkari sveitum en Pixies, Nirvana,
Godspeed You! Black Emperor, Low, PJ
Harvey og Guided By Voices til þess að nefna
fáar. Eftir þær upptökur hóf hún að vinna
strengjaútsetningar með hinum goðsagnakennda Van Dyke Parks, sem meðal annars
vann með Brian Wilsons að Smile og gaf
einnig út eina dýrustu plötu allra tíma, Song
Cycle, árið 1968. Joanna og Van Dyke unnu að
*/!..! .%73/- ¹ TËNLEIK
útsetningunum í alls átta mánuði og voru þær
UM SÅNUM Å &RÅKIRKJUNNI
teknar upp á segulband (analog). Til þess að
brúa bilið milli Albini og Van Dyke var síðan Jim O‘Rourke fenginn til
þess að hljóðblanda plötuna. Jim þessi er þekktur fyrir að hafa verið
meðal annars meðlimur í sveitunum Gastr del sol og nú nýlega Sonic
Youth en hann hefur einnig unnið náið með listamönnum á borð við
Stereolab, Tortoise, Wilco og Smog sem er einmitt eiginmaður Joönnu en
hann syngur bakraddir í einu lagi plötunnar. Annar eins nafnalisti hefur
því ekki sést í langan tíma. Snobbið nær samt ekki að yfirtaka plötuna
sem er án efa ein sú fallegasta sem hljómað hefur í langan tíma.

OG ÞÚ

3ERENA -ANEESH 3ERENA -ANEESH

((((
b.ORÈMENN SEM KUNNA AÈ SPILA ROKKAÈ
bSHOEGAZEmMEÈ MIKLU DISTORTION BRJ¹L
UÈUM TROMMULEIK ÖUNGUM BASSA OG
DAUFKENNDUM HARMËNÅUMm
3(!

%R GULLÎLDIN AÈ LÅÈA UNDIR LOK
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 0LATA VIKUNNAR

Það hefur farið minna fyrir
hiphop-tónlist á plötusölulistum í ár heldur en undanfarin ár. Nú eru hins vegar
að koma út nýjar plötur
með nokkrum af stærstu
nöfnunum í rappinu. Vesturstrandarrapparinn The
Game sendi frá sér plötu
númer tvö, The Doctor’s
Advocate, nú í vikunni og
í næstu viku koma nýjar
plötur frá Snoop Dogg og
Jay-Z. Trausti Júlíusson tók
stöðuna.
Undanfarin ár hafa mest seldu
plöturnar vestanhafs verið hiphop-plötur. Mest hefur farið fyrir
Eminem og 50 Cent, en fleiri hafa
náð að selja mjög vel. Árið 2006
hefur enn ekki skilað neinni hiphop-metsöluplötu. Það gæti þó
breyst þar sem nokkrar stórar
útgáfur koma út þessa dagana. P.
Diddy sendi nýlega frá sér plötuna Press Play sem fór beint á
toppinn á Billboard-listanum og
nú í vikunni kom út ný plata með
The Game.

3LETTIST UPP ¹ VINSKAPINN VIÈ $R
$RE
The Game heitir réttu nafni Jayceon Taylor og kemur frá hinu
alræmda Compton-hverfi í Los
Angeles. Hann sló í gegn með
plötunni The Documentary sem
kom út í fyrra. Fín plata sem var
unnin undir stjórn Dr. Dre og 50
Cent. The Game (fékk í sig 5
byssuskot 2001) og 50 Cent (9 skot
í kroppinn 2000) voru mestu
mátar þangað til The Game neitaði að taka afstöðu með 50 í deilum hans við Nas, Jadakiss og
fleiri rappara. Þá sparkaði 50
honum úr G-Unit klíkunni. Dr.
Dre sem var maðurinn á bak við
velgengni bæði 50 Cent og The
Game fékk þá til að sættast, en
The Game réði ekki við sig og
hæddist að G-Unit (sem hann kallaði G-Unot) á tónleikum sumarið
2005. Þá fór Dr. Dre í fýlu og nýja
platan, The Doctor’s Advocate, er
þess vegna gerð algerlega án
hans aðstoðar.
«SVIKIÈ VESTURSTRANDARRAPP
Þó að The Doctor’s Advocate sé
gerð án Dr. Dre þá er samt fullt af
frægum upptökustjórum á henni,
þ.á.m. Just Blaze, Scott Storch,
Kanye West, will.i.am og Swizz
Beatz. Og Nas, Snoop Dogg, Xzibit
og Jamie Foxx eru á meðal gesta.
The Game hefur flotta rödd og
gott flæði, en hann hefur aldrei
verið sérstaklega orðlipur. Textarnir eru frekar grunnir og einhæfir og fjalla aðallega um tíkur
og krónik. Tónlistin er hins vegar
ósvikið vesturstrandarrapp, hæfilega G-fönk skotin og dansvæn.
Ekki alveg jafn vel heppnuð plata
og The Documentary, en fín samt.
Eins og margir muna þá sat The
Game á hrúgu af bíldekkjum
framan á umslaginu á The Documentary. Hann situr líka á
dekkjahrúgu framan á nýju plöt-

4(% '!-% 3PJARAR SIG ¹G¾TLEGA ¹N  #ENT OG $R $RE

unni. Hvað ætli sé málið með
þessi bíldekk?

*AY : H¾TTIR VIÈ AÈ H¾TTA
New York rappkóngurinn Jay-Z
tilkynnti eins og kunnugt er að
hann væri hættur að búa til tónlist eftir gerð The Black Album
árið 2003. Hann ætlaði að einbeita sér að því að stýra Def Jam

*!9 : +ËNGURINN GAT EKKI HALDIÈ SIG FR¹

TËNLISTINNI

útgáfunni og fatamerkinu Rocawear (sem velti 300 milljónum
dollara 2004). Hann gat hins
vegar ekki haldið sig frá tónlistinni og ný plata með honum,
Kingdom Come, er væntanleg í
næstu viku. Jay-Z er einn af færustu röppurum sögunnar. Hann
er frægur fyrir það að skrifa
aldrei rímurnar sínar niður á
blað. Hann geymir þær í hausnum
og svo rennur snilldin upp úr
honum þegar á þarf að halda.
Dr. Dre, Just Blaze, Kanye
West, The Neptunes og Swizz
Beatz eru á meðal upptökustjóra
á Kingdom Come og Pharrell,
Usher, Beyoncé og John Legend
á meðal gesta. Ekkert af þessu
kemur sérstaklega á óvart. Það
gerir hins vegar söngvarinn í síðasta laginu: Chris Martin. Það er
margt mjög flott á Kingdom
Come. Ekki samt lokalagið.

3NOOP .AS OG %MINEM MEÈ
NÕJAR PLÎTUR
Og það er von á fleiri stórum hiphop-plötum á árinu. Snoop er með
nýja plötu í næstu viku, nýju Nasplötunni hefur verið frestað, en
hún á samt að koma í desember
og svo kemur ný plata frá Eminem, The Re-Up, 4. desember. Það
er mix-plata unnin af DJ WhooKid með fullt af nýju Eminemefni...

AA
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Queen hefur selt mest allra

 ,ÎG VIKUNNAR
)SLANDS p (UMANS
3M¹ UPPRIFJUN FR¹ FR¹B¾R
UM TËNLEIKUM ¹ !IRWAVES

Hljómsveitin Queen er þekkt fyrir
Hljómsveitin Queen á mest seldu plötu
slagara á borð við Bohemian Rhapsody og
allra tíma í Bretlandi, safnplötuna GreatWe Will Rock You. Söngvari sveitarinnar,
est Hits sem kom út árið 1981. Alls hefur
Freddie
platan selst í
Mercury, lést
rúmlega
5,4 4/00 4¥5
milljónum ein-  'REATEST (ITS 1UEEN
   EINTÎK á síðasta áraúr
taka þar í landi.
 3GT 0EPPERlS ,ONELY (EARTS #LUB "AND "ÅTLARNIR    tug
Queen skákar  7HATlS 4HE 3TORY -ORNING 'LORY /ASIS
   alnæmi.
Meðal
þar með þekkt-  "ROTHERS )N !RMS $IRE 3TRAITS
  
   þekktra nafna
um plötum á  'OLD !BBA
   sem komust
borð við Sgt.  4HE $ARK 3IDE /F 4HE -OON 0INK &LOYD
   ekki á listann
Pepper´s Lonely  'REATEST (ITS )) 1UEEN
   yfir hundrað
Hearts
Club  4HRILLER -ICHAEL *ACKSON
 "AD -ICHAEL *ACKSON
  
söluhæstu
Band með Bítlun-  4HE )MMACULATE #OLLECTION -ADONNA
  
plöturnar
um og (What´s
voru Bob Dylan, The Rolling Stones og
the Story) Morning Glory sem lentu í
The Sex Pistols.
næstu sætum á eftir. Athygli vekur að sjöRobbie Williams á aftur á móti sex
unda söluhæsta platan er önnur safnplata
plötur á listanum og Oasis, Michael JackQueen, Greatest Hits II, sem hefur selst í
son og Celine Dion þrjár hver.
rúmum 3,6 milljónum eintaka.

$ILANA p 2OXANNE
'OTT EF -AGNI OKKAR
SPILAR EKKI ¹ GÅTAR
ÖARNA
.EIL $IAMOND p (ELL 9EAH
%FTIRMINNILEGT LAG AF EINNI AF
PLÎTUM ¹RSINS
-USE p +NIGHTS OF #YDONIA

15%%. &REDDIE
-ERCURY OG FÁLAGAR
Å 1UEEN ¹TTU VINS¾L
LÎG ¹ BORÈ VIÈ
"OHEMIAN 2HAPSODY
OG 7E 7ILL 2OCK 9OU

,ÅKLEGAST H¹PUNKTURINN
AF "LACKHOLES  2EVEL
ATIONS
4HE 3HINS p !USTRALIA
&R¹B¾RT LAG !F PLÎTUNNI SEM
KEMUR ÒT EFTIR ¹RAMËT

Ný erlend tónlist

í næstu verslun

.µ*!2 0,®452
4ËMAS 2 %INARSSON
2OMMTOMMTOMM

((((
b2OMMTOMMTOMM ER NOTALEGT FERÈALAG
UM KÒBVERSKA OG LATNESKA TËNLIST ÖAR SEM
FARARSTJËRINN 4ËMAS 2 %INARSSON SL¾R VARLA
FEILNËTUn

&''

$ÕRÈIN p $ÕRÈIN

2CD

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

4*

2EGÅNA «SK p ¥ DJÒPUM DAL

George Michael - Twenty Five

((

Damien Rice - 9

b¥ DJÒPUM DAL ER VEL UNNIN OG F¹TT ÒT ¹ VINNSL
UNA AÈ SETJA (ÒN ER HINS VEGAR TILÖRIFALÅTIL OG
EKKI TIL ÖESS FALLIN AÈ ST¾KKA AÈD¹ENDAHËP
SÎNGKONUNNARn

&''

"IGGI p )D

(((
b¶ËTT LÎGIN SÁU MISJÎFN AÈ G¾ÈUM ER HEILDAR
SVIPURINN ¹ )D NOKKUÈ STERKUR 0ERSËNULEG OG
¹HUGAVERÈ PLATA SEM SÕNIR AÈ "IGGI ER BÒINN
AÈ N¹ GËÈU VALDI ¹ RAFPOPPINUn

4*

$EFTONES
p 3ATURDAY .IGHT 7RIST

CD+DVD

(((
b$EFTONES STENDUR ENN SEM EIN BESTA HARÈA
ROKKHLJËMSVEIT DAGSINS Å DAG OG HEFUR ENN EKKI
TEKIÈ FEILSPORn

3(!

,AIBACH p 6OLK

Eric Clapton & JJ Cale
The Road to Escondido

Depeche Mode – Best Of Vol. 1

(((
b 6OLK ERU ÒTG¹FUR SLËVENSKU OFURSVEITARINNAR
AF FJËRT¹N ÖJËÈSÎNGVUM 0LATAN ER MISJÎFN
AÈ G¾ÈUM EN HUGMYNDIN ¹ BAK VIÈ HANA ER
ËSVIKIN ,AIBACH HUGMYNDn

4*

,AY ,OW
p 0LEASE $ONkT (ATE -E

(((
b,AY ,OW STIMPLAR SIG VEL INN MEÈ VÎNDUÈU
BLÒS K¹NTRÅI SEM ¾TTI AÈ FALLA VEL Å KRAMIÈ HJ¹
FLESTUM $EPURÈIN Å TEXTUNUM GEFUR TËNLISTINNI
ENN Ö¹ MEIRI VIGTn

&"

-AGGA 3TÅNA
p -AGGA 3TÅNA SYNGUR -EGAS

((((
b6ELHEPPNUÈ PLATA SEM FESTIR -ÎGGU 3TÅNU
Å SESSI SEM FR¹B¾RAN TÒLKANDA ¹ LÎGUM OG
TEXTUM -EGASARn

Væntanleg

20. nóv.

CD+DVD

Væntanleg

4*

(ILDUR 6ALA p ,ALALA

U2 - 18 singles

((

20. nóv.

Beatles - Love

b,ALALA KEMUR F¹UM ¹ ËVART OG LÎGIN LIFA
SENNILEGA FRAM YFIR JËL EKKI MIKIÈ LENGUR EN
ÖAÈ OG FYRIR VIKIÈ ER ,ALALA ÖVÅ BARA ¹G¾TIS
D¾GURFLUGAn

&''

(AFDÅS (ULD p $IRTY 0APER #UP

góða skemmtun!

(((
b$IRTY 0APER #UP ER VEL UNNIN POPPPLATA SEM
VIRKAR ¹G¾TLEGA ¹N ÖESS AÈ VERA FRUMLEG EÈA
AFGERANDIn

4*
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Stormurinn siglir lygnan sjó
Veðurfræðingurinn rómaði Sigurður Ragnarsson, betur þekktur
sem Siggi stormur, flytur reglulega veðurfréttir í morgunþættinum Ísland í bítið, en þar hefur
Krakkaveðrið nýlega bæst við
venjulega veðurspá. Vakti það
athygli fólks í gærmorgun þegar Sigurður tók það sérstaklega fram að
krakkafígúrurnar sem birtast
á skjánum séu
af
báðum
kynjum.
Aðspurður
hvort
hann hafi séð
sig nauðbeygðan

BUBBI
06.06.06

til að vekja athygli á þessu vegna
nýlegrar umræðu um ójafna
kynjaskiptingu á umferðarljósum
borgarinnar hló Siggi við. „Það fór
nú smá umræða í gang hérna
þegar við vorum að byrja,“ sagði
Siggi. „Í upphafi ræddum við að
hafa
einhverjar kynlausar
verur, en það varð
ofan á að hafa
bæði stelpur og
stráka í þessu.
Svo reyndum
við að sýna
smá mun á
kynjunum.
Stelpurnar
eru með síðara hár og
meiri roða í

F I 0 1 9 0 2 0
F í t o n / S Í A

Viðskiptavinir í Og1 fá þennan frábæra tónleikadisk
með rúmlega 40% afslætti eða á aðeins 1.690 kr.
í stað 2.990 kr.

&2¡44!",!¨)¨34%&.

SUN

Frægu pörin sem vilja láta
gefa sig saman við hátíðlega athöfn neyðast oftast
til að gera miklar öryggisráðstafanir ef þau vilja
halda hjónavígslunni fyrir
sjálf sig.

,ÎGSËKNIR OG M¹LAFERLI

Afmælistónleikar Bubba Morthens á DVD.
Upplifðu þessa mögnuðu tónleika, aftur og aftur.

6EKUR ATHYGLI ¹ AÈ
FÅGÒRUR Å +RAKKA
VEÈRI SÁU AF
B¹ÈUM KYNJUM

"ERJAST FYRIR AÈ F¹ AÈ
HALDA BRÒÈKAUP Å FRIÈI
Lætin í kringum Tom Cruise og
Katie Holmes eru engin nýmæli,
langt frá því. Þótt hundruð blaðamanna og ljósmyndara séu nú í
Róm til að fylgjast með hverju
skrefi hjónaleysanna er nokkuð
víst að allt verði gert til að halda
fjölmiðlum frá vígslunni sjálfri
sem verður á morgun. Cruise ætti
enda að hafa efni á því að borga
nokkrum tugum starfsmanna fyrir
að gæta öryggis þessarar frægu
þriggja manna fjölskyldu sem sett
hefur allt á annan endann í höfuðborg Ítalíu.

Nýtt tilboð til allra
áskrifenda í Og1
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kinnum,“ sagði Siggi, en bætti því
við að honum hefði fundist full
ástæða til að benda á að bæði
kynin ættu fulltrúa í krakkaveðurspánni, sem vakið hefur mikla
lukku.
Siggi sagðist vera í stökustu
vandræðum með að nefna fígúrurnar. „Ég lýsi bara
eftir
ábendingum,“
sagði Siggi hlæjandi,
en hann tekur á móti
uppástungum á siggistormur@365.is. Siggi
kvaðst
enn
hafa
áhyggjur af unglingunum, og því gæti allt
eins verið von á unglingaveðri á skjáinn.

Eitt vinsælasta myndefni slúðurblaðanna eru Catherine Zeta Jones
og Michael Douglas og þeir voru
ófáir paparazzar sem gældu við
það að ná myndum af hjónavígslu
þeirra á New York Plaza. Leikarahjónin gerðu vissulega allt til að
gæta öryggis síns en allt kom fyrir
ekki. Ljósmyndari glanstímaritsins Hello! komst inn þó að gestir
brúðkaupsins þyrftu að framvísa
sérstökum rafrænum boðskortum.
Myndirnar voru síðan birtar á
síðum blaðsins með þeim afleiðingum að parið fór í mál við blaðið.
Málaferlin og réttarhöldin stóðu
yfir í þrjú ár og lauk með sigri
Douglas og Jones sem fengu hátt í
tvær milljónir íslenskra króna í
skaðabætur auk hluta af þeim
gróða sem fékkst fyrir sölu á blaðinu.
David og Victoria Beckham
lentu í álíka vandræðum þegar
ljósmyndari götublaðsins The Sun
komst óséður í brúðkaupið þeirra
og birti blaðið myndirnar á forsíðu
sinni. Knattspyrnukappinn og
Kryddstúlkan fyrrverandi urðu að
aðhlátursefni
víða um heim
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þar sem skreytingarnar í veislusalnum þóttu meira en lítið hallærislegar; fjólubláar kórónur og
skúlptúrar gerðir úr ís. Hvorki
Beckham né Douglas-hjónin þurftu
hins vegar að kljást við þyrlur líkt
og Sean Penn og Madonna gerðu
árið 1985 þegar þau giftu sig á
Malibu-ströndinni. Vafalítið hefur
hatrömm og blóðug barátta leikarans skapstóra við paparazzi-ljósmyndara eflt þá til dáða.
'ËÈ R¹È EN DÕR

Fjölmiðlar fá hins vegar ekki alltaf sínu framgengt og stundum sjá
stjörnurnar við þeim. Þegar Brad
Pitt og Jennifer Aniston giftu sig
keyptu þau flugréttinn yfir svæðinu þannig að þyrlur eða önnur
loftför gátu ekki sveimað yfir þeim
og öðrum frægum gestum þeirra.
Madonna hafði jafnframt lært af
reynslunni þegar hún gekk að eiga
breska leikstjórann Guy Ritchie í
Skotlandi árið 2000. Öryggisverðir
notuðu hitaskynjara til að finna
hugsanlegar boðflennur sem virtist virka því í þá tvo daga sem
veisluhöldin stóðu yfir urðu hjónin
ekki fyrir átroðningi ljósmyndara
eða annarra óæskilegra gesta.
Knattspyrnukappinn
Ashley
Cole og Cheryl Tweed, söngkona
Girls

Aloud, beittu gömlu en góðu bragði
þegar þau villtu um fyrir fjölmiðlum og sögðust ætla að giftast í
Highclere-kastalanum í Berkshire.
Fjölmiðlar bitu á agnið og héldu
þangað en Cole og Tweed nutu hins
vegar næðisins sem þau fengu í
Wrotham-kirkjunni í Herefordskíri. Þessar blekkingar hafa hins
vegar ekki alltaf virkað því þótt
Paul McCartney og Heather Mills
hefðu á sínum tíma haldið stóra
deginum leyndum og beðið sína
nánustu um að taka ákveðinn dag
frá þá stóðst 84 ára gamall eigandi
írsks kastala ekki mátið og stærði
sig af því að bítilinn fyrrverandi
hygðist eiga sína heittelskuðu hjá
sér.
Söngkonan Barbra Streisand er
hins vegar sú stjarna sem er hvað
mest annt um einkalíf sitt. Þegar
hún gekk að eiga núverandi eiginmann sinn, James Brolin, voru
gestir ferjaðir í svörtum sérútbúnum bílum með litað gler.
Háværri rokktónlist var síðan
beint að fjölmiðlafólki og kösturum beitt til að blinda hvern þann
ljósmyndara sem dirfðist að nálgast lóðina þeirra.
- FGG

Þetta er aðeins einn af mörgum ávinningum þess
að skrá sig í Og1.

Verið velkomin í næstu verslun.
Vodafone
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MJÎG ANNT UM EINKALÅF
SITT OG GERÈI ALLT TIL AÈ
HALDA LJËSMYNDURUM FR¹
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()4!3+9.*!2!2 '%2¨5 3)44 '!'.

-ADONNA LÁT ÎRYGGISVERÈI SÅNA
PASSA UPP ¹ AÈ FJÎLMIÈLAR K¾MUST
EKKI Å T¾RI VIÈ SIG NÁ MANNINN SINN
'UY 2ITCHIE ÖEGAR ÖAU GIFTU SIG

3,-4 &92)2 ¥-9.$).!

¶EGAR LJËSMYNDARI 4HE
3UN KOMST INN Å SALINN
BR¹ HONUM HELDUR Å BRÒN
ÖVÅ SKREYTINGARNAR VORU
FREKAR HALL¾RISLEGAR
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Sacha Baron felur sig Brjálaður Bond í golfi
á bak við Borat
Sacha Baron Cohen, sem leikur
fréttamanninn umdeilda Borat í
nýrri gamanmynd, segist ekki geta
komið sjálfum sér eða öðrum í
vandræðalega aðstöðu ef hann væri
ekki að leika persónu.
„Maður getur falið sig á bak við
persónurnar og gert hluti sem
manni sjálfum finnst erfitt að gera,“
sagði Cohen.
Hann hefur verið gagnrýndur
fyrir fordóma gegn gyðingum en
Cohen er sjálfur gyðingur. „Með því
að tala gegn gyðingum fær ég fólk
til að afhjúpa sig og greina frá fordómum sínum,“ sagði hann.
Myndin Borat hefur slegið ræki-
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HEFUR VERIÈ GAGNRÕNDUR FYRIR NÕJUSTU
MYND SÅNA "ORAT

lega í gegn um allan heim en margir
hafa engu að síður gagnrýnt Baron
fyrir að láta í ljós hina ýmsa fordóma.

Sir Michael Caine segist hafa óttast um líf sitt þegar hann fór í golf
með góðvini sínum og gamla Bondleikaranum Sean Connery. Félagarnir léku saman í kvikmyndinni
The Man who would be King árið
1975 og tókst þá góður vinskapur
með þeim, en sir Caine viðurkennir að honum hafi verið stefnt í
voða á golfvellinum. Leiðbeiningar Connerys í íþróttinni hafi nefnilega krafist mikils líkamlegs
styrks og liðleika sem Caine segist
ekki búa yfir. „Sean reyndi að
kenna mér golf og ég hugsaði með
sjálfum mér að nú dræpi hann
mig,“ sagði Caine en frá þessu er
greint á vefsíðunni contactmusic.
com. „Ég sagði við hann að þetta
gæti líkami minn ekki gert en átt-

aði mig á því að þetta gæti verið
mitt síðasta enda Connery mikill
skaphundur,“ útskýrði Caine.
„Hann brýtur golfkylfur án þess
að hika,“ bætti Caine við og sagði
að þegar hann hefði spurt Connery hvers vegna í
ósköpunum hann
stundaði þessa
íþrótt
hefði
ekki staðið á
svarinu. „Til
að slappa af.“
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«TTAÈIST UM LÅF SITT
ÖEGAR HANN FËR Å
GOLF MEÈ
#ONNERY

STEBBI OG EYFI
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Baulað á
Jackson

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR
Í BORGARLEIKHÚSINU 29. NÓVEMBER

Tónlistarmaðurinn Michael Jackson, sem eitt sinn kallaði sig konung
poppsins, söng hluta af laginu We
Are The World þegar Heimstónlistarverðlaunin voru afhent í London.
Jackson söng aðeins tvö viðlög
ásamt fimmtíu manna kór og eftir
það fleygði hann jakka sínum til
áhorfenda.
Þetta var í fyrsta sinn sem Jackson steig á svið síðan hann var sýknaður af ákærum um kynferðislega
misnotkun. Tvívegis var baulað á
Jackson. Fyrst þegar hann mætti til
athafnarinnar án þess að heilsa
aðdáendum sínum sem höfðu beðið
í margar klukkustundir eftir honum
fyrir utan húsið og aftur þegar hann
yfirgaf sviðið og hann tók á móti
heiðursverðlaunum sínum án þess
að syngja Thriller eins og búist
hafði verið við. Jackson þakkaði
aðdáendum sínum þegar hann tók á
móti verðlaununum. „Ég elska
ykkur. Guð hefur svarað mínum
bænum. Thriller er nú mest selda
plata allra tíma með 140 milljónir
seldra eintaka. Ég elska alla aðdáendur mína af öllu hjarta.“

LÖG NÝJU PLÖTUNNAR FLUTT, ÁSAMT VÖLDUM LÖGUM FRÁ FERLI STEBBA OG EYFA.
FULLVEÐJA HRYNSVEIT ÁSAMT ÞREMUR BAKRÖDDURUM OG 16 MANNA STRENGJASVEIT.
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Tónleikaferð rokkhundanna í The
Rolling Stones, Bigger Bang,
hefur verið valin tónleikaferð ársins af bandaríska tónlistartímaritinu Billboard. Byggðist valið á
aðsóknartölum og því hversu
mikið tónleikaferðin þénaði.
Hljómsveitin halaði inn tæplega sextán milljarða króna á
tímabilinu 1. desember 2005 til 29.
september 2006. Alls sóttu tæplar
tvær milljónir aðdáenda tónleika
Stones víðs vegar um heiminn.
Söngkonan Madonna hlaut
einnig verðlaun fyrir metsölutónleika sína á Wembley Arena í
London sem alls voru átta talsins.

MIÐASALA Á BORGARLEIKHUS.IS
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Stones á
toppnum
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TËNLEIKAFERÈ ¹RSINS OG DRË TIL SÅN T¾PLEGA
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STEBBI OG EYFI ÁRITA

SOULHEIMAR Kíktu og hlustaðu: www.ftt.is/stebbiogeyfi

Á EFTIRFARANDI STÖÐUM UM HELGINA:
LAUGARD: HAGKAUP SMÁRALIND KL. 13:30
SUNNUD: HAGKAUP SMÁRALIND KL. 14:00
SUNNUD: HAGKAUP KRINGLUNNI KL. 16:00
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Brjálað stuð á Basshunter á Broadway
Í vikunni var haldið ball fyrir grunn- og framhaldsskólanema á Broadway af útvarpsstöðinni Flass 104,5. Hápunktur kvöldsins var
þegar plötusnúðurinn Basshunter steig á svið
ásamt dönsurum. Basshunter hefur gert allt
vitlaust í Evrópu með lögunum Boten Anna og
Vi sitter i ventrilo och spelar Dota. Fjölmenni
var mætt til að dilla sér á dansgólfinu á Broadway og af myndunum að dæma virtust allir
skemmta sér hið besta.

!.'%,).! */,)% 3ÁST HÁR ¹SAMT SYNI
SÅNUM -ADDOX EN HÒN FREISTAR ÖESS AÈ
L¹TA DËTTUR SÅNA 3HILOH .OUVEL *OLIE 0ITT
SITJA FYRIR OG L¹TA FÁÈ GANGA TIL GËÈGERÈA
M¹LA

Shiloh verður fyrirsæta
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Shiloh Nouvel Jolie-Pitt hefur
fengið fyrirsætutilboðin í hrönnum enda ekki skrýtið þar sem foreldrar hennar eru eitt fallegasta
par í heimi, Angelina Jolie og
Brad Pitt. Það freistar Angelinu
Jolie að taka þessum tilboðum og
láta allt féð ganga til góðgerðamála en pabbinn er ekkert of hrifinn af hugmyndinni enda hefur
barninu verið haldið fyrir utan
fjölmiðla af bestu getu.
Þau Angelina og Brad virðast
reyndar ekki geta komið sér
saman um nokkurn skapaðan hlut
þessa dagana. Fyrir skemmstu
var það upplýst að Brad vildi
ólmur eignast fleiri börn. Hann
vill gera það á hefðbundinn hátt
en Angelina heimtar að þau ættleiði að minnsta kosti eitt barn til.
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Heim til mömmu
Britney Spears stendur í ströngu
þessa dagana enda nýorðin tveggja
barna móðir og stendur í skilnaði
við hinn misheppnaða tónlistarmann Kevin Federline. Hún hefur
því flutt inn á móður sína sem býr
í Louisiana með syni sína tvo, hinn
eins árs gamla Sean Preston og
hinn átta vikna Jayden James.
Skilnaðurinn gæti reynst Britney erfiður þar sem Federline fer
fram á forræði yfir börnum þeirra
og háar fjárupphæðir.
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GERA ÖEGAR EITTHVAÈ BJ¹TAR ¹ OG ER FLUTT
INN ¹ MËÈUR SÅNA

Justin hjálpar Duran
Söngvarinn Justin Timberlake
þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af nýjustu plötu sinni „Futuresex/lovesounds“ en hún selst í

bílförmum þessa dagana. Í stað
þess hefur kappinn ákveðið að
hjálpa gömlum stjörnum en hann
útsetur næstum öll lögin á nýrri
plötu hljómsveitarinnar Duran
Duran.
Samkvæmt söngvara hljómsveitarinnar, Simon Le Bon, eru
það margir frægir framleiðendur sem vilja vinna með þessari
gömlu hljómsveit en auk Justins
vinnur hinn þekkti Timbaland
einnig að plötunni. Það verður
því forvitnilegt að sjá þessa endurkomu Íslandsvinanna.
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

65 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 TALI
ENSKU
U OG ENSK
SKU
NSK
ÍSLEN
MEÐ ÍSLE

"BESTA BOND
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"

"...LOKSINS FUNDINN
LEIKARI SEM FYLLIR SKARÐ
CONNERYS. HANN HEFUR
MÝKT OG HÖRKU,
DROTTNANDI ÚTGEISLUN
OG ER ÁMÓTA
KARLMANNLEGUR Á VELLI
OG SKOTINN."

- V.J.V. TOPP5.IS

S.V. MBL

EMPIRE

"BESTA BOND MYNDIN FRÁ
UPPHAFI...BOND ER KOMINN
AFTUR MEÐ LÁTUM, HEFUR
ALDREI VERIÐ BETRI...
ALVÖRU BONDARNIR ERU
NÚ ORÐNIR TVEIR"
Þ.Þ. FBL

SÍMI 564 0000
CASINO ROYALE
SÝND Í LÚXUS
SKÓGARSTRÍÐ
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 2, 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA
kl. 2, 5, 8 og 11
kl. 2 og 4
kl. 2, 4, 6, 8 og 10
kl. 6, 8, 10 og 12 B.I. 12 ÁRA
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE
BORAT
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
MÝRIN
FEARLESS
DEVIL WEARS PRADA

kl. 5.30, 8.30 og 11.20 B.I. 14 ÁRA
kl. 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 6
kl. 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 8

CASINO ROYALE
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
BORAT
MÝRIN

kl. 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA
kl. 6
kl. 10 og 12 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 B.I. 12 ÁRA

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

Hvað varð um Sykurmolana?
Hljómsveitin Sykurmolarnir kemur saman í
fyrsta sinn í fjórtán ár á tónleikum í Laugardalshöll í kvöld í tilefni þess að tuttugu ár eru
liðin frá því að fyrsta smáskífa sveitarinnar,
Ammæli, kom út. Þegar skífan kom út í Bretlandi fór hún beint á toppinn á óháða vinsælda-

listanum. Með því hófst farsæll ferill Sykurmolanna og plötuútgáfunnar Smekkleysu undir
slagorðinu „heimsyfirráð eða dauði“. Fullskipuð kom hljómsveitin síðast fram á tónleikum
18. nóvember 1992.
Eftir að Sykurmolarnir lögðu upp laupana hafa

#(2)34).! !'5),%2! (EFUR TEKIÈ AÈ SÁR
HLUTVERK Å SAKAM¹LAÖ¹TTUNUM VINS¾LU
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Sigtryggur Baldursson: Sigtryggur lagði trommukjuðana til hliðar og stofnaði flestum að óvörum
sambasveitina Milljónamæringana í gervi Bogomils
Font við miklar vinsældir. Átti Bogomil endurkomu í
sumar með hljómsveitinni Flís á plötunni Bananaveldið. Sigtryggur er einnig í slagverksdúettnum
Steintryggi ásamt Steingrími Guðmundssyni, auk
þess sem hann hefur trommað inn á fjölda platna
fyrir aðra tónlistarmenn.

Aguilera
leikur í CSI
Söngkonan fræga Christina Aguilera mun koma fram í sjónvarpsþáttunum CSI á næstunni. Aguilera er mikill aðdáandi þáttanna og
mun hún leika konu sem verður
fyrir misnotkun. Þetta er hlutverk
sem söngkonan getur vel komið
sér inn í því Aguilera hefur lýst
því yfir í mörgum viðtölum að hún
hafi verið fórnarlamb ofbeldis
þegar hún var ung.
Söngkonan fetar hér með í fótspor fyrrverandi maka stallsystur
sinnar Britney Spears, Kevins
Federline, sem einnig hefur komið
fram í þáttunum.

Bragi Ólafsson: Bassaleikarinn knái
ákvað að einbeita sér að ritstörfum
og hefur fengið góða dóma fyrir
flestar bækur sínar, þar á meðal
Samkvæmisleiki, Hvíldardaga og
Gæludýrin. Nýjasta bók hans nefnist Sendiherrann. Bragi hefur einnig
gefið út ljóðabækur við góðan
orðstír. Má telja Braga einn virtasta
rithöfund Íslendinga í dag.

Þór Eldon: Gítarleikari Sykurmolanna og barnsfaðir Bjarkar Guðmundsdóttur stofnaði hljómsveitina Unun ásamt Dr. Gunna og söngkonunni
Heiðu. Gaf sveitin út mörg vinsæl lög, þar á
meðal Lög unga fólksins, og var nálægt því að ná
vinsældum úti í hinum stóra heimi þegar hún
hætti störfum. Þór hefur starfað fyrir Smekkleysu í gegnum árin en hefur látið lítið að sér
kveða á tónlistarsviðinu undanfarin ár.

liðsmenn sveitarinnar sinnt ýmsum hugðarefnum, sem flest hafa þó tengst tónlist á einhvern hátt. Fréttablaðið rifjar upp í stuttu máli
feril þeirra Bjarkar, Einars Arnar, Braga, Margrétar, Sigtryggs og Þórs.

Margrét Örnólfsdóttir: Hljómborðsleikarinn Margrét hélt áfram að
starfa að tónlist og hefur meðal annars samið tónlist fyrir kvikmyndir,
leikhús og sjónvarpsþætti, þar sem
börn hafa verið aðalmarkhópurinn.
Samdi hún tónlistina og skrifaði
handritið, ásamt Sjón, að söngvamyndinni Regínu auk þess sem hún
hefur verið með útvarpsþætti á Rás
1. Jóladagatalið og þýðingar á teiknimyndum hafa einnig komið við sögu
á farsælum ferli hennar.

Björk Guðmundsdóttir: Söngkonan magnaða hóf
sólóferil í London með því að gefa út plötuna
Debut. Hún sló umsvifalaust í gegn úti um allan
heim og hefur gefið út fjölda platna síðan þá,
sem hafa flestar hverjar hlotið mjög góða dóma
gagnrýnenda. Björk, sem er fyrir löngu orðin
heimsþekkt stjarna, fékk nóg af slúðurpressunni
í London og flutti til New York ásamt eiginmanni
sínum, listamanninum Matthew Barney.

Einar Örn Benediktsson: Eftir að hafa sungið við hlið Bjarkar í Sykurmolunum gaf
hann út plötuna The Second Coming ásamt
Hilmari Erni undir nafninu Frostbite. Hann
samdi tónlistina fyrir kvikmyndina 101
Reykjavík ásamt Damon Albarn og nokkru
síðar stofnaði hann Ghostigital ásamt Curver. Hefur sveitin vakið töluverða athygli
fyrir ágenga og tilraunakennda tónlist sína.
Einar hefur starfað fyrir Smekkleysu auk
þess hann stjórnaði eitt sinn vinsældalista
X-ins á sinn sérstæða hátt.

www.haskolabio.is
ALLAR SÖGUR EIGA SÉR UPPHAF

Ótextuð

„...Loksins fundinn Leikari sem
fyllir skarð Connerys. Hann Hefur mýkt og Hörku, drottnandi
útgeislun og er ámóta karlmannlegur á velli og skotinn.”

FRÁ HÖFUNDI BLADE RUNNER

-SV MBL

ALLT MUN EKKI VERÐA Í LAGI
Gómsæt og holl
teiknimynd fyrir
alla fjölskylduna

Sýnd í

í SAMbíóunum
Kringlunni

Varðveitt líf mitt
fyrir ógnum óvinarins

EEEE
EEEEE
T.V. KVIKMYNDIR.IS

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

V.J.V. TOPP5.IS

BÖRN

EEEE

KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

TEMPIRE

SCANNER DARKLY kl. 6 - 8 - 10:10
MÝRIN
kl. 5 - 7 - 9 - 10:15
FLY BOYS
kl. 6 - 9

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

THE DEPARTED
THE QUEEN
BÖRN

kl. 9
kl. 7
kl. 6 - 8

B.i. 16
B.i. 12
B.i.12
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CASINO ROYALE
CASINO ROYALE VIP
JÓNAS M/- Ísl tal.
FLY BOYS
ADRIFT

kl. 3 - 6 - 9 - 12
kl. 3 - 6 - 9 - 12
kl. 4 - 6
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 5:45 - 8 - 10:10

/ ÁLFABAKKA
B.i.14
Leyfð
B.i.12
B.i.12

/ KRINGLUNNI

THE DEPARTED
THE LAST KISS
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
JACKASS NUMBER TWO
ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal.

kl. 9 - 10:10 - 12
kl. 5:50 - 8
kl. 3:40
kl. 4
kl. 3:50

B.i.16
B.i.12
Leyfð
B.i.12
Leyfð

THE DEPARTED
JÓNAS M/- Ísl tal.
ADRIFT
THE LAST KISS
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
MATERIAL GIRLS

kl. 8 - 10:10
kl. 4:15 - 6
kl. 8 - 10:10
kl. 8
kl. 4 - 6
kl. 4 - 6

B.i.16
Leyfð
B.i.12
B.i.12

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
CASINO ROYALE
OPEN SEASON M/- Ísl tal.
BORAT
THE DEPARTED

kl. 7 - 10
kl. 6
kl. 8
kl. 10

B.i. 12
Leyfð
B.i. 12
B.i. 16

Leyfð
Leyfð

Munið afsláttinn

VEGGIE TALES M/- Ísl tal.
FLY BOYS
BARNYARD M/- Ísl tal.
BÖRN
THE DEPARTED

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

Leyfð
B.i.12
Leyfð
B.i.12
B.i.12

Einfalt og hrífandi gospel

#ASINO 2OYALE
,EIKSTJËRI -ARTIN #AMPBELL
!ÈALHLUTVERK $ANIEL #RAIG %VA 'REEN
-ADS -IKKELSEN *UDI $ENCH

((((
"OND ER KOMINN AFTUR MEÈ L¹TUM OG
HEFUR ALDREI VERIÈ BETRI ¶AÈ ÖARF AÈ
LEITA ALLT AFTUR TIL &ROM 2USSIA 7ITH
,OVE TIL ÖESS AÈ FINNA JAFNINGJA #ASINO
2OYALE

Breskir
gagnrýnendur
kalla
Casino Royale Bond Begins og það
er síður en svo galið og segir
margt um þessa tuttugustu og
fyrstu mynd um James Bond.
Myndin er gerð eftir fyrstu skáldsögu Ians Flemming um Bond og
hverfur því aftur til upphafsins og
fjallar um fyrsta verkefni hans
hjá bresku leyniþjónustunni sem
007. Þar fyrir utan vísar uppnefnið beint í Batman Begins en sú
mynd reif Leðurblökumanninn
upp úr lægð og gerði hann aftur að
ofurhetju sem mark er takandi á.
Casino Royale gerir nákvæmlega það sama fyrir Bond, sem
stendur nú aftur traustum fótum
sem harðasti erkitöffari afþreyingarmenningarinnar eftir nokkur mögur ár. Pierce Brosnan fór
bratt af stað í Goldeneye árið 1995
en tvær síðustu myndir hans
runnu út í dellu með þeim afleiðingum að James Bond var orðinn
að hálfgerðum kettlingi í samanburði við nýja jaxla sem gengu
vasklegar og af meiri ruddaskap
fram í baráttu sinni við illþýði.
Það var því tímabært að skipta
um mann og allar efasemdir
harðra Bond aðdáenda um að
Daniel Craig væri rétti maðurinn í
hlutverkið hljóta að þagna um leið
og fólk sér myndina þar sem hér
er einfaldlega komin besta Bondmyndin frá upphafi. Craig ruslar
þessu upp með miklum glæsibrag

¶ËRARINN ¶ËRARINSSON
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%IRÅKUR (AUKSSON SEGIR AÈ EINFALDLEIKINN
HRÅFI SIG MEST Å GOSPELTËNLIST

lega gaman af að prófa eitthvað
nýtt og þetta hljómaði vel,
gospelfílingur með sinfóníuhljómsveit. Ég hef um árin haft gaman
af gospeltónlist en kannski mest í
gegnum kvikmyndir. Það sem hríf-

SCOPE
KYNNIR
INTERNET MARKETING BOOTCAMP
Er vefurinn þinn að skila sínu?
Scope stendur fyrir tveggja daga námskeiði í markaðssetningu
á Internetinu dagana 22.-23. nóvember á Hótel Nordica.
Fyrirlesari er Susan Sweeney, starfandi ráðgjafi og höfundur fjölda
bóka um markaðssetningu á Internetinu eins og “3G Marketing on
the Internet” og “Internet Marketing for Your Tourism Business”.

Náðu forskoti í samkeppninni!
Á námskeiðinu er farið yfir helstu aðferðir til að hámarka
árangur af markaðsstarfi á Internetinu og þátttakendum
kennt að nýta sér alla þá möguleika og nýjungar sem netið
býður upp á til markaðssetningar.
Kynntu þér dagskrána og skráðu þig á www.scope.is/bootcamp.
Félagar í eftirtöldum félögum njóta sérstakra afsláttarkjara:
Ímark, SAF, SAU, FVH, LHM.
Í samstarfi við

BOOTCAMP
BOOTCAM
MP
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og klofar auðveldlega yfir George
Lazenby, Roger Moore, Timothy
Dalton og Pierce Brosnan og stillir sér upp við hlið Seans Connery.
Alvöru Bondarnir eru nú orðnir
tveir. Þar fyrir utan tekur hann
nýja töffara á borð Jack Bauer og
Jason Bourne eins og kettlinga og
pakkar þeim saman með slíkum
ósköpum að enginn þarf að efast
um að öflugasti útvörður hins
frjálsa heims í stríði við alþjóðlegan hryðjuverkaskríl er fulltrúi
bresku krúnunnar.
Það er ekki nóg með að það sé
skipt um mann í aðalhlutverkinu
heldur tekur myndabálkurinn
algera
stefnubreytingu
með
Casino Royale. Öll bulli og fíflagangi er hent út og Bond hefur
aldrei verið jarðbundnari. Slagsmála- og áhættuatriði eru óvenju
sannfærandi og harkaleg, afleiðingar ofbeldisins áþreifanlegar og
Bond kemur fram sem tilfinningavera sem þjáist bæði á líkama og
sál.
Handritið er einnig miklu betra
en Bond-aðdáendur eiga að venjast og nokkur mikilvæg lykilatriði
úr skáldsögunni fá að halda sér og
renna styrkum stoðum undir þennan nýja Bond sem rís eins og klettur upp af gömlum grunni.
Sagan er bæði spennandi og
áhugaverð og þó nokkrum tíma sé
eytt yfir pókerspili rígheldur
myndin dampi og spennan er keyrð
upp yfir spilunum ef eitthvað er.
Samtöl persónanna eru á köflum
stórskemmtileg og tilsvörin eiga
mörg hver eftir að komast í annála
enda hefur húmorinn aldrei verið
kaldari og Craig skilar textanum
með hárbeittum töffaraskap.
Þessi nýi Bond fer fram úr
björtustu vonum og ekki spillir
fyrir að hörkuleikarar styðja vel
við bakið á honum. Judi Dench er
sem fyrr frábær senuþjófur í hlutverki yfirboðarns M og Mads
Mikkelsen skilar fyrirtaks skúrki
sem er mannlegri og hættulegri en
margur forverinn.

ur mig mest er það sama og með
blúsinn, sem er einfaldleikinn.
Hljómalega séð er þetta einfaldara
og textarnir eru auðskildir og
mikið um endurtekningar,“ segir
Eiríkur, sem tók strax þá ákvörðun
að láta laglínurnar ráða ferðinni í
söng sínum í stað þess að reyna að
krydda þær mikið.
Auk erlendra laga á borð við
Amazing Grace, Go Down Moses
og Swing Low eru tvö íslensk lög á
plötunni. Lagið Horfðu til himins
(Ný dönsk) og Við freistingum gæt
þín. Íslenskir textar hafa verið
gerðir við erlendu lögin á plötunni
en til verksins voru fengnir margir af fremstu textahöfundum þjóðarinnar. Útgáfu þessa vandaða
verks verður fylgt eftir með tónleikum í Grafarvogskirkju 12.
desember næstkomandi.
FB

INTERNET MARKETING

Þrumufleygurinn Craig

Páll Óskar Hjálmtýsson, Eiríkur
Hauksson og Margrét Eir syngja
saman gospelsálma á nýrri plötu
frá útgáfufyrirtækinu Frost sem
nefnist Horfðu til himins.
Sinfóníuhljómsveitin í Bratislava leikur undir á plötunni
ásamt Stjörnukór og mörgum af
fremstu tónlistarmönnum Íslands.
Mikið var lagt í útsetningar og
textagerð og eru mörg laganna nú
sungin í fyrsta sinn á íslensku.
Eiríkur Hauksson segist aldrei
hafa sungið gospeltónlist áður en
komist nálægt því í Noregi fyrir
nokkrum árum. „Það var í nostalgíubandi sem heitir Aunt Mary
þar sem ég spilaði á bassa og söng
um tveggja ára skeið. Við héldum
síðan tvenna stóra tónleika í samvinnu við norskan gospelkór,“
segir Eiríkur. „Ég hef alltaf voða-
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 %GGERT LEGGUR INN TILBOÈ Å 7EST (AM
"ÒIST ER VIÈ ÖVÅ AÈ %GGERT -AGNÒSSON OG VIÈSKIPTAFÁLAGAR
HANS MUNI LEGGJA INN FORMLEGT TILBOÈ Å ENSKA
KNATTSPYRNULIÈIÈ 7EST (AM Å DAG
EÈA ¹ ALLRA N¾STU DÎGUM 4ALIÈ ER AÈ
TILBOÈIÈ HLJËÈI UPP ¹ UM TÅU MILLJARÈA
ÅSLENSKRA KRËNA EÈA  MILLJËNIR
PUNDA %INNIG MUNU FJ¹RFESTARNIR
YFIRTAKA SKULDIR FÁLAGSINS SEM
NEMA UM ÖREMUR MILLJÎRÈUM
ÅSLENSKRA KRËNA EÈA UM 
MILLJËNUM PUNDA 2¹ÈGJAFAR
%GGERTS HAFA AÈ UNDANFÎRNU
SKOÈAÈ BËKHALD 7EST (AM ÖAR
SEM EKKERT ËVENJULEGT KOM Å
LJËS

SPORT FRETTABLADIDIS
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Ætlum okkur að komast upp úr riðlinum
+EFLAVÅK LEIKUR Å KVÎLD SINN ANNAN LEIK Å
SKORENDAKEPPNI %VRËPU Å KÎRFUBOLTA ,IÈIÈ
M¾TIR "# $NIPRO FR¹ ²KRAÅNU OG BÕST 3IGURÈ
UR )NGIMUNDARSON ÖJ¹LFARI VIÈ ERFIÈUM LEIK
+EFLAVÅK TAPAÈI Å SÅÈUSTU VIKU FYRIR TÁKKNESKU
LIÈI YTRA OG VERÈUR SEM FYRR AÈ STËLA FYRST OG
FREMST ¹ HEIMAVÎLLINN TIL AÈ SAFNA STIGUM
&JÎGUR LIÈ ERU Å RIÈLINUM OG KOMAST TVÎ EFSTU
Å  LIÈA ÒRSLIT
b-ÁR LÅST VEL ¹ ÖENNAN LEIK ¶ETTA LIÈ ER
EKKI SÅÈRA EN TÁKKNESKA LIÈIÈ SEM VIÈ M¾TT
UM Å SÅÈUSTU VIKU EN EF VIÈ SPILUM AF FULLUM
KRAFTI ER MÎGULEIKINN FYRIR HENDI 6IÈ ERUM
AÈ M¾TA LIÈI SEM ER KL¹RLEGA BETRA EN VIÈ
EN VIÈ HÎFUM ÕMISLEGT OKKUR Å HAG MEÈAL
ANNARS HEIMAVÎLLINN OG Ö¹ MIKLU STEMNINGU
SEM RÅKIR ÖAR -EÈ FËLKIÈ ¹ BAKVIÈ OKKUR
GETUM VIÈ ALLT m SAGÈI 3IGURÈUR (ANN B¾TIR
ÖVÅ VIÈ AÈ ²KRAÅNUMENNIRNIR MUNI VAFALAUST

KOMA TIL MEÈ AÈ VANMETA LIÈ +EFLAVÅKUR OG
ÖAÈ MUNI VINNA MEÈ ÖEIM
+EFLAVÅK HEFUR TEKIÈ Ö¹TT Å ÖESSARI KEPPNI
SÅÈUSTU ÖRJÒ ¹R OG ALLTAF KOMIST Å  LIÈA
ÒRSLIT (ANN SEGIR AÈ STEFNAN SÁ HIKLAUST
SETT ¹ AÈ KOMAST AFTUR ÖANGAÈ OG SVO Å
FJËRÈUNGSÒRSLIT b6IÈ HÎFUM ALLTAF STAÈIÈ
OKKUR ¹G¾TLEGA EN ALLTAF STRANDAÈ ¹
SAMA STAÈNUM %N VIÈ ¾TLUM OKKUR AÈ
GERA BETUR EN ¹ÈUR OG VILJUM FARA LENGRA
Å ÖETTA SKIPTIÈm
(ANN SEGIR AÈ ALLIR LEIKMENN SÁU
KL¹RIR Å SLAGINN b6IÈ SPILUÈUM ILLA
Å 4ÁKKLANDI OG VORUM HREINLEGA
JARÈAÈIR ALLAN LEIKINN ¡G VONA
AÈ MENN NÕTI SÁR ÖAÈ Å KVÎLD
6ARNARLEIKURINN VERÈUR ¹N
EFA MIKILV¾GUR EN VIÈ HÎFUM
EINNIG VERIÈ AÈ SPILA HELDUR

ËSKYNSAMLEGA UPP ¹ SÅÈKASTIÈ MISST BOLTANN
OF OFT TEKIÈ OF F¹ SKOT OG HITT ILLA %N ÖAÈ ER
EITTHVAÈ SEM SEGIR MÁR AÈ ÖETTA EIGI ALLT EFTIR
AÈ SMELLA VEL HJ¹ OKKUR Å LEIKNUM ¡G HEF
GËÈA TILFINNINGU FYRIR HONUMm
*ËHANN $ !LBERTSSON BETUR ÖEKKT
UR SEM *OEY $RUMMER ER EINN AÈAL
STUÈNINGSMAÈUR LIÈSINS OG SEGIR AÈ
¹HORFENDUR ÖURFI AÈ M¾TA SNEMMA
b¶AÈ VERÈUR ALLT VITLAUST ¹ PÎLLUNUM
6IÈ SLÎKKVUM ÎLL LJËS Å HÒSINU FYRIR LEIK
OG VERÈUM MEÈ ALVÎRU KYNNINGU ¹
LEIKMÎNNUM MEÈ TILHEYRANDI
LJËSASÕNINGU 3VO MUNUM VIÈ
GANGA Å ALLA SKËLA Å +EFLAVÅK Å
DAG MEÈ ERLENDU LEIKMÎNNUN
UM OKKAR OG F¹ KRAKKANA MEÈ
OKKUR %N ÁG ÅTREKA AÈ ÖAÈ ÖURFA
ALLIR AÈ M¾TA TÅMANLEGAm

¶RAUTAGÎNGU "IRGIS LOKSINS LOKIÈ
Í sinni tíundu tilraun til að komast inn á Evrópumótaröðina í golfi tókst Birgi Leifi Hafþórssyni loks ætlunarverk sitt. Hann lék frábært golf á ögurstundu í gær og tryggði sig meðal 30 efstu á lokaúrtökumótinu.
'/,& Birgir Leifur Hafþórsson,

*«. ¶/2"*®2. 6ERÈUR EFLAUST SLEGIST
UM KRAFTA HANS HÁR ¹ LANDI
&2¡44!",!¨)¨'%)2)

"REYTINGAR HJ¹ 3KJERN

Jón Þorbjörn á
leið heim
(!.$"/,4) Það verða fleiri
breytingar hjá Skjern á næsta ári
fyrir utan að Aron Kristjánsson
hættir að þjálfa liðið.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins leikur línumaðurinn Jón
Þorbjörn Jóhannesson ekki með
liðinu á næsta ári. Jón er væntanlegur til landsins um helgina en
eftir því sem Fréttablaðið kemst
næst hefur hann mikinn hug á því
að spila á Íslandi.
Vignir Svavarsson og Vilhjálmur
Halldórsson verða að öllum
líkindum áfram í herbúðum
liðsins.
KG

atvinnukylfingur úr GKG, varð í
gær fyrstur íslenskra kylfinga í
karlaflokki til að tryggja sér þátttökurétt á Evrópumótaröðinni í
golfi. Það gerði hann með góðri
frammistöðu á lokahring úrtökumótsins fyrir næsta keppnistímabil er hann lék á besta skori dagsins, 69 höggum, og hafnaði í 24.-29.
sæti. Þrjátíu efstu kylfingarnir fá
þátttökurétt á að minnsta kosti 20
mótum
Evrópumótaraðarinnar
næsta sumar.
Hann lék hringina sex á samtals einu höggi undir pari. Í gær
byrjaði hann ágætlega, fékk fugl á
12. holu en hann hóf leik á þeirri
10. Á fjórtándu kom svo áfallið er
hann fékk skramba og var útlitið
orðið ansi dökkt þá. En hann fékk
þá fjóra fugla á næstu níu holum
og kom sér í góð mál. Á 6. holu,
þeirri fjórðu síðustu, fékk hann
svo skolla og var þá í þeirri stöðu
að vera einu höggi frá þeim þrjátíu efstu. Fuglinn sem kom þá á
næstu braut, þeirri sjöundu, fleytti
honum aftur í hóp efstu manna og
hélt hann haus síðustu tvær holurnar og hafnaði sem fyrr segir í
24.-29. sæti.
„Mér líður auðvitað æðislega
vel,“ sagði Birgir við Fréttablaðið
í gær. „Það gekk svo vel í dag og
ég er bara enn að átta mig á þessu.

Þetta er nú orðinn áratugur og
ótrúlegt að þetta sé loksins
komið.“
Sem fyrr segir lék Birgir á
besta skori dagsins í gær, 69 höggum. „Já, þú segir nokkuð. Ég vissi
það reyndar ekki en maður fær
mikið „kikk“ úr því. Það er gott að
eiga síðasta hringinn bestan þegar
mest á reynir, sérstaklega í hópi
allra þessara góðu kylfinga,“ sagði
Birgir, kampakátur með þennan
frábæra árangur.
Margir þekktir kylfingar tóku
þátt í mótinu, til að mynda tveir
sem hafa keppt fyrir hönd Evrópuliðsins í Ryder Cup-keppninni.
Um er að ræða Peter Baker frá
Englandi og Írann Philip Walton.
Þá keppti þjóðverjinn Alex Celjka
einnig á mótinu en hann vann hið
virta mót Volvo Masters í Andalúsíu árið 1995. Sá síðastnefndi
komst áfram, lenti í 17. sæti, en
hinir tveir sátu eftir.
Miklar sviptingar voru lokakeppnisdaginn. Fimm kylfingum
tókst að vinna sig upp í hóp efstu
30, meðal þeirra Birgir Leifur, og
því jafnmargir sem duttu úr hópnum. Einn þeirra er Englendingurinn Matthew King sem var í 10.
sæti þegar keppni hófst í gær en
lék á ellefu höggum yfir pari á
lokahringnum. Hann hafnaði í 53.55. sæti. EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS
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UNDIRSKRIFT SAMNINGS VIÈ SAMSTARFSAÈILA SÅNA

3TYRKTARAÈILAR +3¥ ERU ¹ EINU M¹LI

Styrkja starfsemi
KSÍ í heild sinni
Samstarfsaðilar Knattspyrnusambands Íslands, KSÍ, eru
sjö talsins. KSÍ hefur tengt
slagorðið „Alltaf í boltanum“ við
samstarfsaðilana og takmarkið er
samkvæmt heimasíðu sambandsins að fyrirtækin sjö verði sýnileg
í allri starfsemi KSÍ.
Fréttablaðið hefur sent fyrirspurn til KSÍ um hversu mikið af
styrktarfé sambandsins renni til
landsliða kvenna en því erindi
fæst ekki svarað. Er þá bæði spurt
hvað varðar fé frá UEFA og FIFA
sem og frá þessum sjö samstarfsaðilum.
Fréttablaðið hefur einnig sent
þessum samstarfsaðilum fyrirspurn þar sem meðal annars var

&«4"/,4)

RV6220

&2¡44!",!¨)¨34%&.

spurt um eðli styrktarsamningsins við KSÍ og hvort fyrirtækið
ætlaðist til að peningarnir sem frá
því koma væru notaðir til handa
karlalandsliðinu, öllum landsliðum Íslands eða rekstri KSÍ yfir
höfuð.
Fjögur fyrirtæki af sjö – Landsbankinn, Mastercard, Vodafone og
Vífilfell – höfðu svarað fyrirspurn
blaðsins í gær og voru svörin öll á
þá leið að ætlast væri til að peningar frá fyrirtækinu rynnu til
starfsemi sambandsins í heild
sinni. Stærð og umfang samninganna var þó sagt trúnaðarmál.
Ekki höfðu borist svör frá Icelandair, VÍS og Íslenskum getraunum í gær.
HBG

KOMIN Í VERSLANIR

Geislaplata og mynddiskur í einum pakka
1. Ekkert breytir því 2. Getur verið? 3. Hjá þér 4. Þú trúir því 5. Sól um nótt
6. Lestin er að fara 7. Okkar nótt 8. Ekki nema von 9. Flæði 10. Á einu augabragði
11. Þú fullkomnar mig 12. Handrit lífsins 13. Upplifun 14. Svarið er já
15. Undir þínum áhrifum 16. Aldrei liðið betur
Aðeins á mynddisk: 17. Ekkert breytir því
Aukaefni á mynddisk: Heimildarmynd og ljósmyndir

Útgáfutónleikar
í Laugardalshöll
30. desember.

Góða skemmtun!
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3TUÈNINGSMENN #HELSEA EKKI S¹TTIR VEGNA MEIÈSLA MARKVARÈANNA 0ETR #ECH OG #ARLO #UDICINI

Leikmenn Reading fengu líflátshótanir
(%--) (2%)¨!23 3KALLAR HÁR BOLTANN

FR¹ +EVIN $AVIES LEIKMANNI "OLTON
./2$)# 0(/4/3'%449

(ERMANN (REIÈARSSON

Vill helst spila
í sókninni
&«4"/,4) Hermann Hreiðarsson

segir að það sé engin ástæða til að
ætla annað en að Charlton komi
sér aftur á beinu brautina en liðið
situr sem stendur í neðsta sæti
ensku úrvalsdeildarinnar.
„Hver einasti leikur er nú upp
á líf og dauða fyrir okkur og við
þurfum að byrja strax um
helgina,“ sagði Hermann en
Charlton mætir Íslendingaliðinu
Reading á útivelli á laugardag.
Meðal annars segir hann í
viðtali við staðarblaðið Bexley
Times að honum sé sama hvar
hann spili á vellinum, svo lengi
sem hann skili sínu fyrir liðið.
„Ég myndi auðvitað helst vilja
vera fremsti maður í sókn en ég
virðist vera sá eini sem er á
þeirri skoðun.“
ES¹

'«¨)2 &¡,!'!2 "RETARNIR *ENSON "UTTON
OG !NTHONY $AVIDSON SEM VORU B¹ÈIR ¹
M¹LA HJ¹ (ONDA Å ¹R
./2$)# 0(/4/3!&0

!NTHONY $AVIDSON

Fær loksins
tækifæri
&/2-²,! Breski ökuþórinn
Anthony Davidson fékk á
miðvikudag langþráð tækifæri í
Formúlu 1 er hann var tilkynntur
sem annar ökumanna Super
Aguri á næsta ári þar sem hann
mun keppa við hlið Takuma Sato.
Davidson hefur verið vara- og
tilraunaökumaður ýmissa liða, nú
síðast Honda. Hann er 27 ára
gamall og gengur undir viðurnefninu Ant (maur), ekki síst þar
sem hann er ekki nema 1,52
sentimeter á hæð.
ES¹
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&«4"/,4) Lögreglan í Bretlandi eru
nú að rannsaka líflátshótanir sem
bárust Ibrahima Sonko og Stephen
Hunt, leikmönnum Reading. Þeir
lentu í samstuði við Petr Cech og
Carlo Cudicini, markverði Chelsea, í leik liðanna fyrr í haust með
þeim afleiðingum að Cech höfuðkúpubrotnaði og Cudicini gat ekki
klárað leikinn.
„Félagið hefur verið að aðstoða
okkur við rannsóknina og málið er
í skoðun,“ sagði talsmaður lögreglunnar. Talsmaður Chelsea
segir að það sé ekkert sem gefi til
kynna að hótanirnar hafi komið
frá „ekta“ stuðningsmönnum
Chelsea.
Eftir því sem kemur fram í
Reading
Chronicle-dagblaðinu
sagði í einu bréfi sem barst leikmönnunum að „við ætlum að drepa
ykkur vegna þess sem þið gerðuð
á hlut leikmanna okkar“.
Í fyrstu tóku leikmennirnir
þessu sem gríni og hengdu bréfið

upp á hurð búningsklefa liðsins á
æfingasvæði þess. En þegar önnur
bréf fylgdu í kjölfarið var þeim
sagt að taka hótununum alvarlega
og félagið kallaði til lögregluna.
Cech verður líklega frá allt
tímabilið þar sem hann höfuðkúpubrotnaði við áreksturinn við
Hunt. Þurfti hann að gangast undir
aðgerð vegna áverkanna en er nú
kominn á ról á nýjan leik. Jose
Mourinho, knattspyrnustjóri Chelsea, gagnrýndi Hunt harkalega
vegna atviksins en hvorki hann né
Sonko munu sæta ámælis enska
knattspyrnusambandsins.
Hvorugur vildu þeir tjá sig um
málið en staðfestu þó að þeim hafi
borist hótanirnar. Talsmaður Chelsea bætti við að félagið fordæmdi
vitaskuld hótanirnar. „Við munum
aðstoða lögregluna við rannsókn
sína ef, og aðeins ef, það liggja
fyrir einhverjar sannanir fyrir
því að bréfin tengist stuðningsmönnum okkar.“
ES¹

0!33!¨5 ¶)' 6).52 *ENS ,EHMAN MARKVÎRÈUR !RSENAL LEGGUR 3TEPHEN (UNT LÅNURNAR
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-IKILV¾GUR SIGUR &RAMARA
Fram bar sigurorð af Fylki í SS-bikar karla í handbolta í gær. Fylkismenn höfðu
yfirhöndina í hálfleik en náðu ekki að halda út í þeim síðari og lokatölur 34-31.
(!.$"/,4) Fram vann mikilvægan
sigur á Fylki í gær, 34-31, í SSbikar karla í handbolta. Lítið hefur
gengið hjá Fram í deildinni og
liðið datt nýlega úr meistaradeildinni. Sigurinn í gær var því mikilvægur fyrir liðið til að rífa sig
upp. Fylkir hafði yfir í hálfleik í
gær, 14-16, en Fram tók yfirhöndina í síðari hálfleik og vann nokkuð öruggan sigur.
Framarar fóru ágætlega af stað
í gær og skoruðu tvö fyrstu mörk
leiksins. Þá settu Fylkismenn í
annan gír og náðu mjög góðum
kafla. Vörnin fór að vinna betur
saman og Hlynur Morthens spilaði mjög vel í markinu.
Fylkir sigldi fram úr Fram og
náði mest sex marka forskoti, 713, áður en Framarar vöknuðu til
lífsins að nýju.
Fram náði að minnka muninn
niður í tvö mörk fyrir leikhlé og í
hálfleik var staðan 16-14. Hlynur
Morthens var klárlega besti maður
vallarins í fyrri hálfleik en hann
varði tíu skot í fyrri hálfleik.
Síðari hálfleikur byrjaði af
miklum krafti og það var jafnt á
öllum tölum. Varnarleikur Framara var mun betri en í fyrri hálfleik og í kjölfarið fengu heimamenn hraðaupphlaup, eitthvað
sem sást varla hjá Fram í fyrri
hálfleik.
Heimamenn náðu smátt og
smátt undirtökunum í leiknum og
komust yfir 23-22 þegar um tíu
mínútur voru liðnar af síðari hálfleik. Sóknarleikur Fylkismanna
var hálf ráðleysislegur í síðari
hálfleik og það var ekki sami taktur í liðinu og í þeim fyrri.

*%" )6%9 3KORAÈI  STIG Å G¾R EN ÖAÈ
DUGÈI EKKI TIL
&2¡44!",!¨)¨6¥+52&2¡44)2

%VRËPUKEPPNIN Å KÎRFUBOLTA

Naumt tap hjá
Njarðvíkingum
+®2&5"/,4) Njarðvík beið í gær

(®2¨ "!244! 'UÈJËN $RENGSSON LEIKMAÈUR &RAM TEKUR HÁR HRAUSTLEGA ¹ ¶ËRI
*ÒLÅUSSYNI LEIKMANNI &YLKIS
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Fram lét forystuna aldrei af
hendi eftir þetta og fór að lokum
með sigur af hólmi, 34-31. Ekki
bætti úr skák fyrir gestina úr
Árbænum að Haukur Sigurvinsson fékk að líta rauða spjaldið á
24. mínútu fyrir að brjóta gróflega
á Jóhanni Einarssyni í einu af fjölmörgu hraðaupphlaupum Framara í síðari hálfleik.
Jóhann Gunnar Einarsson átti
mjög góðan leik í liði heimamanna
og skoraði tólf mörk í leiknum og
einnig átti Magnús Erlendsson
ágæta leik í markinu. Hjá Fylkis-

mönnum var Hlynur Morthens
besti maðurinn þó að hann hafi
ekki náð að fylgja góðum fyrri
hálfleik nógu vel eftir.
„Ég er mjög ánægður með síðari
hálfleikinn, við lékum hann mjög
vel. Þetta var eins og svart og hvítt.
Við lékum illa fyrri hálfleik en ég
sagði við strákana að við myndum
vinna þetta hægt og sígandi og það
gekk eftir. Eftir að við náðum að
jafna og komast yfir þá var þetta
aldrei spurning,“ sagði Guðmundur
Guðmundsson, þjálfari Fram, eftir
leikinn.
DAGUR FRETTABLADIDIS

lægri hlut fyrir úkraínska liðinu
Cherkasky í Evrópukeppninni í
körfubolta, 96-98. Leikurinn var
heimaleikur Njarðvíkinga en
hann var þó spilaður í íþróttahúsinu í Keflavík, sláturhúsinu svo
nefnda. Njarðvík átti síðustu
sóknina í leiknum og fengu ágætt
skotfæri en skotið geigaði og því
fór sem fór. Njarðvíkingar hafa
nú tapað báðum leikjum sínum til
þessa í keppninni.
Einar Árni Jóhannsson þjálfari
Njarðvíkinga var frekar súr eftir
leikinn. „Við byrjum leikinn illa
en við komum sterkir til baka og
náðum að jafna og komast yfir.
Við vorum í rauninni klaufar að
vera þremur stigum undir í
hálfleik.
Þriðji leikhluti var vægast sagt
hörmulegur af okkar hálfu. Þeir
ná 21 stigs forskoti og skora rúm
30 stig í leikhlutanum. En í fjórða
leikhluta tókum við okkur á og
náðum að jafna leikinn. Við
fengum svo síðasta skotið en það
fór ekki rétta leið,“ sagði Einar
Árni eftir leikinn.
DSD

&RAMHERJINN (ELGI 3IGURÈSSON FÁKK VILJA SÅNUM FRAMGENGT OG VAR Å G¾R SELDUR FR¹ &RAM

Valur búinn að kaupa Helga Sigurðsson
&«4"/,4) Lausn fékkst í deilu
Helga Sigurðssonar og Fram í
gær þegar Valur keypti Helga af
Safamýrarliðinu. Kaupverðið er
talið vera á milli 4-5 milljónir
króna. Samkvæmt heimasíðu
Fram tókst samkomulag á milli
liðanna í vikunni og Brynjar
Jóhannesson, framkvæmdastjóri
rekstrarfélags
meistaraflokks
Fram, virðist því hafa verið að
segja ósatt í samtali við Fréttablaðið á miðvikudagskvöld þegar
hann sagði ekkert tilboð vera
komið frá Val.
Helgi fór á dögunum fram á að
yfirgefa félagið og kom sú bón
eins og þruma úr heiðskíru lofti.
Fram neitaði bón Helga í fyrstu
og sagði að hann myndi frekar
sitja uppi í stúku en spila með
öðru félagi. Hann fengi að standa
við gerðan samning sem átti að
renna út eftir eitt ár.

„Það er gott að fá lausn í málið
því þetta er búið að vera erfiður
tími,“ sagði Helgi í gærkvöldi en
hann mun skrifa undir þriggja
ára samning við Val. „Það var
stórt skref að ákveða að yfirgefa
Fram og það var erfið ákvörðun.
Ég vil ekkert ræða sérstaklega af
hverju ég vildi fara. Ég hef
útskýrt það fyrir stjórninni og
það er nóg finnst mér.“
Talað var um að Helgi hefði
greitt hluta kaupverðsins sjálfur
en hann hló að sögunni og sagðist
ekki svara slíkum sögusögnum.
HBG

3*5-34 ¥ 3!&!-µ2)
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4ITE +ALANDADZE

Í banni næstu
tvo leikina
(!.$"/,4) Stórskytta Stjörnunnar

Tite Kalandadze var í gær
dæmdur í tveggja leikja bann af
aganefnd HSÍ vegna útilokunar í
leik gegn
Akureyri á
dögunum.
Hann missir
því af
leikjum
gegn Fylki
og Fram.
Einn
annar
leikmaður í
efstu deild
4)4% +!,!.$!$:% &¾R
var dæmdur
AÈ SLAKA ¹ ÒT M¹NUÈINN
í bann í gær
en það var Hjörleifur Þórðarson,
leikmaður ÍR, sem var dæmdur í
eins leiks bann. Handknattleiksdeild Hauka fékk síðan 20 þúsund
króna sekt vegna hegðunar
forráðamanns í leik Hauka 2 og
Gróttu.
HBG

,EIKMANNAM¹L &YLKIS

Arnar Þór
framlengir
&«4"/,4) Varnarmaðurinn Arnar

Þór Úlfarsson hefur framlengt
samning sinn við Fylki til næstu
tveggja ára en gamli samningurinn átti að renna út um áramótin.
Christian Christiansen er enn í
viðræðum við Fylkismenn en
samningur hans rennur út um
áramótin. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins hafa önnur lið sett
sig í samband við Christian,
þeirra á meðal Breiðablik.
ES¹

2EAL -ADRID GERIR ST¾RSTA SJËNVARPSSAMNING SÎGUNNAR

74 milljarðar í sjónvarpstekjur hjá Real Madrid
&«4"/,4) Real Madrid er við það að
skrifa undir stærsta sjónvarpssamning sem sögur fara af í knattspyrnuheiminum. Samningurinn
mun tryggja félaginu tæpa 74
milljarða króna í tekjur næstu sjö
tímabilin. Hann færir félaginu þó
ekki jafn miklar tekjur ár hvert
og sá sem Barcelona gerði nýlega
og gengur í gildi árið 2008. Hann
gildir þó í fimm ár og eru því
heildarverðmæti samningi Real
Madrid meiri.
„Þetta er mikilvægasti samningur í sögu íþróttanna,“ segir
Ramon Calderon, forseti Real
Madrid. Talsmaður félagsins lét
hafa eftir sér í gær að skrifað
verði undir samninginn á næstu
dögum. Hann gildir einnig leiki
liðsins í spænskum keppnum, það
er að segja deild og bikar.
Spænskum félögum er heimilt
að semja sjálf við sjónvarpsstöðvar um sýningarrétt á leikjum
þeirra. Þetta er ekki tilfellið í Englandi þar sem liðin semja sameiginlega um sjónvarpstekjur. Upphæðir á milli félaga eru síðan
ákvarðaðar eftir því í hvaða sæti
liðin lenda í lok tímabilsins og
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,EIKMAÈUR "OLTON

Diouf sleppur
við ákæru
&«4"/,4) El Hadji Diouf, leikmað-

-),,*!2¨!6)2¨) 2UUD VAN .ISTELROOY SKORAR EITT MARKA SINNA GEGN /SASUNA UM

HELGINA &ÁLAGI HANS HJ¹ 2EAL -ADRID "RASILÅUMAÈURINN 2OBINHO SAMFAGNAR HONUM
./2$)# 0(/4/3!&0

hversu margir leikir liðsins voru í
beinni útsendingu.
Þetta þýðir að munurinn milli
efsta og neðsta liðsins í Englandi
er ekki það mikill hvað sjónvarpstekjur varðar. Munurinn er
kannski sá að efsta liðið fær tvöfalt meiri tekjur en neðsta liðið.

Fataskápadagar hjá
Axis
helgina 17.-19. nóvember

Bjóðum fataskápa á sérstökum afslætti aðeins þessa helgi.
Axis býður glæsilega fataskápa í mörgum
gerðum. Miklir möguleikar í uppröðun,
viðartegundum, forstykkjum, skúffum og
ýmsum auka- og fylgihlutum.

Íslensk hönnun og framleiðsla

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

Stuttur afgreiðslutími.
Tilvalið að tryggja sér
fataskápa fyrir jólin.
Sjón er sögu ríkari......

Fyrirkomulagið á Spáni og reyndar Ítalíu einnig þýðir að þessi
munur getur verið 25-faldur.
Ekki hefur enn verið tilkynnt
hvaða fyrirtæki muni kaupa sjónvarpsréttinn né heldur hvenær
samningurinn gengur í gildi.
ES¹

ur Bolton, var handtekinn í
síðustu viku fyrir grun um að
leggja hendur á eiginkonu sína.
Lögreglan í Manchester hefur nú
gefið það út að Diouf verði ekki
ákærður. Diouf fór í yfirheyrslu í
gær og var þá tilkynnt að ekkert
yrði aðhafst meira í málinu.
„25 ára gamall karlmaður, sem
var handtekinn vegna gruns um
ofbeldi sunnudaginn 5. nóvember
var látinn laus án ákæru 14.
nóvember,“ sagði talsmaður
lögreglunnar í Manchester.
DSD

¶AÈ GENGUR LÅTIÈ UPP HJ¹ SP¾NSKA LANDSLIÈINU Å KNATTSPYRNU

Luis Aragones argur eftir
tapið gegn Rúmeníu
&«4"/,4) Luis Aragones, landsliðs-

þjálfari Spánverja, lét hafa eftir
sér að hann væri pirraður yfir tapi
spænska liðsins gegn Rúmenum í
æfingaleik þjóðanna á miðvikudaginn. Leikurinn var á heimavelli
Spánverja og endaði með 1-0 sigri
Rúmena.
„Fyrri hálfleikurinn var með
því besta sem spænskt landslið
hefur sýnt en ég er aldrei ánægður eftir tapleik. Við vorum betra
liðið og sköpuðum marktækifæri
en vorum taugaóstyrkir upp við
mark þeirra. Ef maður nýtir ekki
tækifærin sem gefast til að gera
út um leiki þá getur þetta gerst,“
sagði Aragones.
Spænskir fjölmiðlar fóru ekki
fögrum orðum um landsliðið og
mörgum þykir það hulin ráðgáta

,5)3 !2!'/.%3 %R V¾GAST SAGT ORÈINN

VALTUR Å SESSI

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

af hverju Aragones sé enn í starfi
landsliðsþjálfara. Spánverjar eru
í sama riðli og við Íslendingar í
undankeppni EM.
DSD

*OHN /BI -IKEL ER Å FRYSTINUM HJ¹ *OSE -OURINHO

Einnig býður Axis til rýmingarsölu á skrifborðum,
hillum, skilveggjum, stólum á skrifstofu og á heimilið
og ýmsu öðru. Útsalan er á efri hæð verslunar og
afsláttur er á bilinu 15-80 %.

Opið:
föstudag 9:00-18:00
laugardad 10:00-16:00

Sími 535 4300 - Fax 535 4301

sunnudag 13:00-16:00

Heimasíða: www.axis.is

Smiðjuvegur 9 - 200 Kópavogur
Netfang: axis@axis.is

Obi Mikel að eyðileggja
feril sinn hjá Chelsea?
&«4"/,4) John Obi Mikel, miðju-

maður Chelsea, á það á hættu að
eyðileggja feril sinn hjá Chelsea,
ef marka má föður leikmannsins,
Michael Obi. John Obi Mikel hefur
farið illa af stað með Chelsea en
hann var rekinn af velli gegn
Reading á dögunum og hefur einnig fengið sekt frá félaginu fyrir að
mæta of seint á æfingu.
„Við tökum öll þátt í ferlinum
hjá honum og vonandi fáum við að
sjá betri Mikel. Vonandi sjáum við
hann fljótlega í baráttunni á nýjan
leik þar sem hann hagar sér vel,
því að þjálfarinn elskar hann,“
sagði Michael Obi en John Obi
Mikel virðist einnig eiga erfitt
með aðlagast lífinu hjá Chelsea.
„Við erum mjög leið og móðir
hans hefur miklar áhyggjur. Við
erum búin að reyna að ná í hann en
strákurinn er hættur að svara í
símann sinn. Ég bjóst við að hann

*/(. /") -)+%, 6IRÈIST EIGA ERFITT MEÈ

AÈ AÈLAGAST LÅFINU HJ¹ #HELSEA
./2$)# 0(/4/3'%449

einbeitti sér að ferlinum sínum.
Ég skil ekki af hverju hann hagar
sér svona,“ bætti Michael Obi við.
DSD
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 'EORGE #LOONEY

Aukaleikarar sem geta verið aðal

3TÎÈ  "ÅË SÕNIR Å KVÎLD
LEIKSTJËRNARFRUMRAUN
'EORGE #LOONEYS EN SÒ
MYND HEITIR #ONFESSIONS
/F ! $ANGEROUS -IND
'EORGE F¾DDIST HINN 
MAÅ  Å ,EXINGTON
+ENTUCKY .¾ST F¹UM VIÈ
AÈ SJ¹ 'EORGE Å MYND
INNI 4HE 'OOD 'ERMAN
OG ¹ N¾STA ¹RI KEMUR
Å BÅË MYNDIN /CEANS
4HIRTEEN

3VIPAÈA SÎGU ER AÈ SEGJA AF Ö¾TTI SÅÈUSTU VIKU ÖAR
&R¹B¾RIR AUKALEIKARAR ERU EITT AF ÖVÅ SEM GERIR 3OPRANOS
SEM #HRISTOPHER GAF SÁR TÅMA TIL AÈ R¾KTA DRAUM SINN
Ö¾TTINA AÈ ÖVÅ SEM ÖEIR ERU &LESTIR HAFA ÖESSIR LEIKARAR
UM AÈ GERAST KVIKMYNDAFRAMLEIÈANDI MEÈ ÖVÅ AÈ FUNDA
ÒR HEILMIKLU AÈ MOÈA ÖAR SEM ENGU MINNA PÒÈUR ER
MEÈ LEIKARANUM "EN +INGSLEY +INGSLEY FËR ¹ KOST
SETT Å PERSËNUSKÎPUN ÖEIRRA SEM FYLKJA SÁR UM MAFÅËS
UM ÖAR SEM HANN LÁK SJ¹LFAN SIG BEINLÅNIS EINELTAN AF
ANN ÖÁTTHOLDA 4ONY EN HANS SJ¹LFS
FORHEIMSKUM MAFÅËSANUM OG RÒSÅNAN Å PYLSUENDANUM
6¾GI GEÈL¾KNISINS *ENNIFER -ELFI HEFUR ILLU HEILLI
VAR SVO ÖEGAR GAMLA DROTTNINGIN ,AUREN "ACALL SJ¹LF FRÒ
MINNKAÈ Å Ö¹TTUNUM UNDANFARIÈ ÖANNIG AÈ EÈALLEIKONAN
(UMPRHEY "OGART BIRTIST OG VARÈ ËVERÈSKULDAÈ SKOT
,ORRAINE "RACCO VERÈUR ËHJ¹KV¾MILEGA AÈ FLOKKAST SEM
SPËNN MAFÅUFAUTANS
AUKALEIKARI Å 3OPRANOS ÖESSI D¾GRIN !UK HENNAR FARA
¶ESSI Ö¹TTUR VAR EKKERT ANNAÈ EN BRAKANDI SNILLD FYRIR
-ICHAEL )MPERIOLI #HRISTOPHER 3TEVE 6AN :ANDT 3ILVIO
,!52%. "!#!,, ,ÕSTI
TILSTILLI GESTALEIKARANNA SEM ERU Å ALGERUM ÖUNGAVIKTAR
4ONY 3IRICO 0AULIE $OMINIC #HIANESE *UNIOR OG !IDA
ËV¾NT UPP SJËNVARPSSKJ¹
4URTURRO *ANICE IÈULEGA ¹ KOSTUM OG SÁRSTAKLEGA ERU ÖEIR INN FYRIR VIKU ÖEGAR HÒN LÁK FLOKKI OG S¾LUSTRAUMURINN SEM HRÅSLAÈIST UM MIG VIÈ AÈ
SJ¹ "ACALL BLËMSTRA HEFÈI EKKI ORÈIÈ STERKARI ÖË AMMA
TVEIR )MPERIOLI OG 3IRICO LUNKNIR VIÈ AÈ STELA SENUNNI
SJ¹LFA SIG Å 4HE 3OPRANOS
MÅN HEFÈI BIRST ¹ SKJ¹NUM INNAN UM EFTIRL¾TISSJËNVARPS
¶ESSIR TVEIR BAKKABR¾ÈUR ERU BESTIR ÖEGAR ÖEIR F¹
AÈ LEGGJA UNDIR SIG HEILU Ö¾TTINA %INN BESTI Ö¹TTUR B¹LKSINS Å HEILD
FÅGÒRURNAR MÅNAR
¶ETTA ÒTSPIL HÎFUNDA Ö¹TTANNA ER ENN EITT D¾MI UM HVERSU AUÈ
FJALLAÈI UM HRAKNINGAR ÖEIRRA VILLTRA ÒTI Å SKËGI EFTIR MISHEPPNAÈA
VELT ÖEIR EIGA MEÈ AÈ HALDA SÁR FERSKUM OG LÅFGA UPP ¹ HEFÈBUNDNA
TILRAUN TIL AÈ KOMA RÒSSNESKUM GL¾PAMANNI Å HEL ¶ETTA VAR Å RAUN
MAFÅUBRÎLTIÈ SEM BINDUR Ö¾TTINA SAMAN
GAMANÖ¹TTUR AF BESTU GERÈ
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"OLD AND THE "EAUTIFUL
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR &RÁTTIR
ÅÖRËTTIR OG VEÈUR FR¹ FRÁTTASTOFU .&3 Å SAM
TENGDRI OG OPINNI DAGSKR¹ 3TÎÈVAR  .&3
OG 3IRKUSS
 ¥SLAND Å DAG
 4HE 3IMPSONS  (ËMER
OG -ARGE LENDA ENN EINU SINNI Å HJËNA
BANDSERFIÈLEIKUM Å ÖESSUM LOKAÖ¾TTI 
Ö¹TTARAÈAR
 8 &ACTOR
3T¾RSTI SJËNVARPSVIÈBURÈUR Å SÎGU 3TÎÈVAR
 8 &ACTOR ER EINSTÎK SÎNGH¾FILEIKAKEPPNI
ÖAR SEM KEPPENDUR ERU ¹ ÎLLUM ALDRI ALLT
FR¹  ¹RA OG UPPÒR %INSTAKLINGAR OG HËPAR
TAKA Ö¹TT OG REYNA AÈ SANNF¾RA DËMARANA
%INAR "¹RÈARSON %LLÕ OG 0¹L «SKAR UM AÈ
ÖEIR EIGI ERINDI Å SJ¹LFA ÒRSLITAKEPPNINA SEM
FRAM FER Å 3M¹RALINDINNI 4ËLF ATRIÈI KOMAST
Å ÒRSLIT OG MUNU DËMARARNIR SKIPTA JAFNT
¹ MILLI SÅN Ö¹TTTAKENDUM OG AÈSTOÈA Ö¹
VIÈ AÈ KOMAST ALLA LEIÈ +YNNIR ER (ALLA
6ILHJ¹MSDËTTIR (VER VERÈUR N¾STA POPP
STJARNA ¥SLANDS (VER ER MEÈ X FAKTORINN
&YLGIST MEÈ FR¹ UPPHAFI
 "ALLS OF 3TEEL  &ÅFLDIRFSKA
 3HALL 7E $ANCE 6ILTU DANSA
 4HIRTEEN ¶RETT¹N
-ARGVERÈLAUNUÈ OG N¾STA ËÖ¾GILEGA
RAUNSÎNN MYND UM LÅF UNGLINGSSTÒLKNA
Å "ANDARÅKJUNUM SEM VILLST HAFA AF LEIÈ
3AGAN ER ENDA SKRIFUÈ AF ÖRETT¹N ¹RA STÒLKU
OG FJALLAR EINMITT UM ÖRETT¹N ¹RA ¹HRIFA
GJARNA STÒLKU SEM BYRJAR ¹ ÖVÅ AÈ GERA
AÈ VIRÈIST SAKLAUSA UPPREISN GEGN MËÈUR
SINNI EN LEIÈIST SVO ÒT Å ËREGLU AÈ VIRÈIST
EINUNGIS TIL ÖESS AÈ GETA FALLIÈ Å HËPINN
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 4HE 0ACKAGE 3ENDINGIN
,IÈÖJ¹LFINN *OHNNY 'ALLAGHER ¹ AÈ FLYTJA
FANGA FR¹ ¶ÕSKALANDI TIL "ANDARÅKJANNA
&ANGINN SLEPPUR OG VIÈ TEKUR ¾ÈISGENGINN
ELTINGARLEIKUR 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG &RÁTTIR OG
¥SLAND Å DAG ENDURSÕNT FR¹ ÖVÅ FYRR Å KVÎLD
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å
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 -ANCHESTER 5NITED 4HE -OVIE
 $E ,OVELY  -RS $OUBTFIRE
 -ANCHESTER 5NITED 4HE -OVIE
 $E ,OVELY
 -RS $OUBTFIRE &RÒ $OUBTFIRE

%IN AF BETRI GAMANMYNDUM SÅÈARI ¹RA
,EIKARINN $ANIEL (ILLIARD ER EKKI AUÈVELDUR
Å SAMBÒÈ OG SVO FER AÈ KONAN HANS ËSKAR
EFTIR SKILNAÈI $ANIEL ER ËS¹TTUR VIÈ HLUTSKIPTI
SITT ENDA HEFUR EIGINKONAN FYRRVERANDI NÒ
FORR¾ÈI YFIR BÎRNUNUM ÖREMUR $ANIEL NEIT
AR SAMT AÈ L¹TA Å MINNI POKANN OG TEKUR TIL
SINNA R¹ÈA MEÈ EFTIRMINNILEGUM H¾TTI
 #ONFESSIONS OF A $ANGEROUS -IND
,EIGUMORÈINGI Å HLUTASTARFI #HUCK "ARRIS ER
EINN S¹ ÖEKKTASTI Å SJËNVARPSBRANSANUM ¶¾TTIR
HANS SL¹ HVARVETNA Å GEGN OG HONUM VIRÈAST
ALLIR VEGIR F¾RIR "ÎNNUÈ BÎRNUM







%NTERTAINMENT 4ONIGHT E
&RÁTTIR .&3
¥SLAND Å DAG
4HE (ILLS E

7ILDFIRE (IN  ¹RA +RIS &URILLO ER
VANDR¾ÈAUNGLINGUR SEM F¾R ANNAÈ T¾KIF¾RI
Å LÅFINU

 TH AND /CEAN E
 4HE .EWLYWEDS E ¶RIÈJA SERÅAN
AF HJËNAKORNUNUM FYRRVERANDI OG SAMBANDI
ÖEIRRA ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FYLGJUMST VIÈ MEÈ
POPPSÎNGKONUNNI *ESSICU 3IMPSON OG
Ö¹VERANDI EIGINMANNI HENNAR .ICK ,ACHEY
ÒT Å GEGN

 3IRKUS 2VK E
 3OUTH 0ARK E «TRÒLEGA VINS¾LIR
TEIKNIMYNDAÖ¾TTIR EFTIR Ö¹ 4REY 0ARKER OG
-ATT 3TONE SEM SKRIFUÈU Ö¾TTINA EFTIR
STUTTMYND SEM ÖEIR GERÈU

 #HAPPELLES 3HOW E 'RÅNÖ¾TTIR
SEM HAFA GERT ALLT VITLAUST Å "ANDARÅKJUNUM
'RÅNISTINN $AVE #HAPPELLE L¾TUR ALLT FLAKKA
Å ÖESSUM Ö¹TTUM OG ER ENGUM HLÅFT (VORT
SEM ÖAÈ ERU BÅËMYNDIR LEIKARAR TRÒARHËPAR
EÈA KYNÖ¹TTUR Ö¹ HIKAR #HAPPELLE EKKI VIÈ
AÈ GERA GRÅN AÈ ÖVÅ SEM HONUM DETTUR Å
HUG ¶¹TTURINN SAMANSTENDUR AF MÎRGUM
GRÅNATRIÈUM SEM SJ¹LFUR #HAPPELLE HEFUR
SKAPAÈ MEÈ SÅNUM DJARFA HÒMOR

 0EPPER $ENNIS .µ44  E
0EPPER $ENNIS ER METNAÈARFULL FRÁTTAKONA
SEM ÖR¹IR EKKERT HEITAR EN AÈ VERÈA
FRÁTTAÖULUR Å VINS¾LASTA FRÁTTATÅMA #HICAGO
BORGAR %N ÖVÅ MIÈUR FYRIR HANA Ö¹ ER BÒIÈ
AÈ R¹ÈA Å STÎÈUNA ¶AÈ SEM GERIR M¹LIN ENN
VERRI FYRIR 0EPPER ER AÈ S¹ SEM FÁKK STÎÈUNA
#HARLIE ER G¾INN SEM HÒN VAKNAÈI VIÈ
HLIÈINA ¹ EINN MORGUNINN ¶R¹TT FYRIR AÈ
REYNA SITT BESTA GETUR 0EPPER EKKI LÅKAÈ ILLA
VIÈ #HARLIE ENDA FINNST HENNI HANN VERA
G¹FAÈUR S¾TUR OG ÖAÈ SEM MEIRA ER Ö¹ ER
HANN ¹ LAUSU /FAN ¹ ALLT ÖETTA B¾TIST SÅÈAN
ÖEGAR SYSTIR HENNAR HIN OFDEKRAÈA +ATHY
FLYTUR INN TIL HENNAR ¹ MEÈAN HÒN STENDUR Å
SKILNAÈI ¶AÈ ER 2EBECCA 2OMIJN SEM LEIKUR
AÈALHLUTVERKIÈ Å ÖESSUM Ö¹TTUM EN HÒN
ER SENNILEGA ÖEKKTUST FYRIR HLUTVERK SITT Å
STËRMYNDUNUM UM 8 MENNINA

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

  TIL SJÎ E  2ACHAEL 2AY
E  3IGTIÈ E  4HE +ING OF
1UEENS E  1UEER %YE FOR THE
3TRAIGHT 'UY E  "EVERLY (ILLS
  2ACHAEL 2AY   TIL
SJÎ
 'EGNDREPA E
 3URFACE
 4HE "IGGEST ,OSER 'RÅÈARLEGA VIN
S¾LL RAUNVERULEIKAÖ¹TTUR UM BAR¹TTUNA VIÈ
MITTISM¹LIÈ
 ,AW  /RDER #RIMINAL )NTENT
"ANDARÅSKIR Ö¾TTIR UM STÎRF 3TËRM¹LASVEITAR
.EW 9ORK BORGAR OG LEIT HENNAR AÈ GL¾PA
MÎNNUM
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 -ASTERS OF (ORROR ¶EKKTUSTU
HROLLVEKJULEIKSTJËRAR SAMTÅMANS LEIK
STÕRA STUTTUM HROLLVEKJUM SEM F¹ H¹RIN
TIL AÈ RÅSA (ROLLVEKJA KVÎLDSINS KALLAST
(OMECOMING OG LEIKSTJËRI HENNAR ER *OE
$ANTE 'REMLINS  &ALLNIR HERMENN RÅSA
UPP FR¹ DAUÈUM OG HERJA ¹ ALMENN
ING !ÈALHLUTVERKIÈ LEIKUR *ON 4ENNEY
342!.',%'! "®..5¨ "®2.5-
 3IGTIÈ E ¥SLENSK GAMANSERÅA UM
VONLAUSASTA SJËNVARPSMANN LANDSINS
&RÅMANN 'UNNARSSON
 #3) -IAMI E
 #LOSE TO (OME E
 #3) .EW 9ORK E
 "EVERLY (ILLS  E
 4VÎFALDUR *AY ,ENO E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

T



,ITTLE %INSTEINS
 5NGAR OFURHETJUR  4EEN
4ITANS )
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 %DDUVERÈLAUNIN  +YNNTAR
VERÈA TILNEFNINGAR TIL %DDUVERÈLAUNANNA
 SEM AFHENT VERÈA Å BEINNI ÒTSEND
INGU FR¹ (ËTEL .ORDICA ¹ SUNNUDAGSKVÎLD
 (VER ER PABBINN +IMBERLY
"ANDARÅSK GAMANMYND FR¹  &JËRIR
UNGIR MENN VERÈA ¹STFANGNIR AF SÎMU KON
UNNI EN HAFA LOFAÈ HVER ÎÈRUM AÈ REYNA
EKKI AÈ GANGA Å AUGUN ¹ HENNI ¶AÈ GENGUR
ILLA AÈ EFNA LOFORÈIÈ ,EIKSTJËRI ER &REDERIC
'OLCHAN OG MEÈAL LEIKENDA ERU 6ERONICA
!LICINO OG 'ABRIELLE !NWAR
 &ALLIÈ &ALL "ANDARÅSK SPENNU
MYND FR¹  ¶JËFUR BER VITNI GEGN
MAFÅUFORINGJA SÅNUM OG F¾R Å STAÈINN VERND
YFIRVALDA ,EIKSTJËRI ER $ANIEL "ALDWIN OG
MEÈAL LEIKENDA ERU -ICHAEL -ADSEN
$ANIEL "ALDWIN OG *OE -ANTEGNA !TRIÈI Å
MYNDINNI ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA
 'AMLIR MENN ¹ NÕJUM BÅLUM
'AMLE M¾ND I NYE BILER $ÎNSK GAMAN
MYND FR¹  UM TVO MENN SEM REYNA
AÈ R¾NA BANKA TIL AÈ STANDA STRAUM AF
KOSTNAÈINUM VIÈ LIFRARÅGR¾ÈSLU PABBA ANN
ARS ÖEIRRA OG FËSTURPABBA HINS ,EIKSTJËRI ER
,ASSE 3PANG /LSEN OG MEÈAL LEIKENDA ERU
+IM "ODNIA .IKOLAJ ,IE +AAS 4OMAS 6ILLUM
*ENSEN )BEN (JEJLE OG *ENS /KKING !TRIÈI Å
MYNDINNI ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA E
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

 ¥SLAND Å BÅTIÈ  "OLD AND THE
"EAUTIFUL  ¥ FÅNU FORMI  
/PRAH  ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR 
.EIGHBOURS  6ALENTÅNA 
6ALENTÅNA  *AMIE /LIVER MEÈ
SÅNU NEFI   %XTREME
-AKEOVER (OME %DITION  
3KRÅMSLASPILIÈ  .ÕJA VONDA NORN
IN  (ESTAKLÒBBURINN  9OKO
9AKAMOTO 4OTO  0INGU 
3IMPSONS  .EIGHBOURS

T

 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3NILLINGARNIR  $ISNEYkS
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3+*2 30/24
 ,IÈIÈ MITT E
 0ARMA )NTER FR¹  NËV
 "LACKBURN -AN 5TD FR¹ 
NËV

 5PPHITUN +NATTSPYRNUSTJËRAR
LEIKMENN OG AÈSTANDENDUR ÒRVALSDEILDARLIÈ
ANNA SP¹ OG SPEKÒLERA Å LEIKI HELGARINNAR
 ,IÈIÈ MITT E "OLTINN SKOÈAÈUR FR¹
ÎLLUM HLIÈUM AF "ÎDDA "ERGS OG GESTUM
 !RSENAL ,IVERPOOL FR¹  NËV
 5PPHITUN E +NATTSPYRNUSTJËRAR
LEIKMENN OG AÈSTANDENDUR ÒRVALSDEILDARLIÈ
ANNA SP¹ OG SPEKÒLERA Å LEIKI HELGARINNAR
 2EADING 4OTTENHAM FR¹ 
NËV
 5PPHITUN
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,EITIN AÈ N¾STU SÎNGSTJÎRNU
¥SLANDS HEFST Å KVÎLD ¹ 3TÎÈ
 8 &ACTOR ER NÕR ÅSLENSKUR
SJËNVARPSÖ¹TTUR ST¾RSTI Ö¹TTUR
VETRARINS ¹ 3TÎÈ  ¶¾TTINUM
SVIPAR AÈ MÎRGU LEYTI TIL )DOL
STJÎRNULEITAR EN ÖYKIR MEIRA
SPENNANDI OG FJÎLBREYTTARI ¥
B¹ÈUM Ö¹TTUM ER LEITAÈ AÈ
SÎNGSTJÎRNU EN Å 8 &ACTOR ER
LEITIN MUN VÅÈT¾KARI ÖVÅ ALLIR
ELDRI EN  ¹RA MEGA TAKA Ö¹TT
¶AR AÈ AUKI MEGA HËPAR VERA
MEÈ OG ÖRIÈJA ATRIÈIÈ SEM GERIR
8 &ACTOR SAFARÅKARI ER AÈ ÖAR MUNU DËMARARNIR ÖRÅR TAKAST ¹ $ËMARARNIR F¹
HVER SINN HËP TIL UMR¹ÈA OG KEPPA SVO SÅN ¹ MILLI UM AÈ KOMA SÅNU FËLKI
SEM LENGST Å Ö¾TTINUM $ËMARAR Å 8 &ACTOR ERU ÖAU 0¹LL «SKAR %LLÕ OG %INAR
"¹RÈARSON EN KYNNIR ER (ALLA 6ILHJ¹LMSDËTTIR

3KJ¹R %INN SÕNIR Å KVÎLD RAUNVERU
LEIKAÖ¹TTINN 4HE "IGGEST ,OSER
¶¹TTURINN FJALLAR UM FËLK SEM ER VEL
YFIR KJÎRÖYNGD OG BAR¹TTU ÖESS VIÈ
MITTISM¹LIÈ ¥ ÖESSARI Ö¹TTA
RÎÈ ERU LIÈIN KYNJASKIPT
OG FYLGST ER MEÈ
HVORT KARLAR EIGI
AUÈVELDARA MEÈ AÈ
GRENNAST EN KONUR
#AROLINE 2HEA
STJËRNAR ÖESSUM
HRESSANDI Ö¾TTI
EN MARGIR KANNAST
VIÈ HANA ÒR SJËN
VARPSÖ¾TTINUM
3ABRINA SEM
SÕNDIR VORU Å
3JËNVARPINU Å
GAMLA DAGA

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

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

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

 ¥ÖRËTTAHETJUR ¥ÖRËTTAHETJUR ERU AF
ÎLLUM ST¾RÈUM OG GERÈUM ¥ Ö¾TTINUM ER
FJALLAÈ UM FËLK SEM ¾FIR OG KEPPIR Å ËLÅKUM
ÅÖRËTTAGREINUM EN ALLT ER ÖAÈ ÅÖRËTTAHETJUR
¹ SINN H¹TT

 3HARAPOVA 3HARAPOVA ER EIN

 8 'AMES  Ö¹TTUR  .ÕTT
TÅMABIL ER HAFIÈ Å 8 'AMES OG ER ÖETTA
ANNAR Ö¹TTURINN ¹ TÅMABILINU !KSJËNÅÖRËTTIR
EINS OG Ö¾R GERAST BESTAR Å SANNKALLAÈRI
H¹TÅÈARSTEMNINGU Å +ALIFORNÅU

 -EISTARADEILD %VRËPU
FRÁTTAÖ¹TTUR !LLT ÖAÈ HELSTA ÒR
-EISTARADEILDINNI &RÁTTIR AF LEIKMÎNNUM
LIÈUM AUK ÖESS SEM FARIÈ ER Å GEGNUM
MÎRKIN HELSTU TILÖRIFIN Å SÅÈUSTU UMFERÈ OG
SP¹È Å SPILIN FYRIR N¾STU LEIKI

•

SÍA

5PPHITUN FYRIR ALLA LEIKINA Å SP¾NSKA
BOLTANUM SEM FRAM FARA UM HELGINA

•

LOFTI L¹ÈI OG LEGI

 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN

P I PAR

 'ILLETTE 3PORTPAKKINN ¥ÖRËTTIR Å

60531

SK¾RASTA TENNISSTJARNA HEIMS Å DAG OG
GRÅÈARLEGA UMTÎLUÈ -EÈAL ANNARS VAR
KVARTAÈ UNDAN STUNUM HENNAR Å LEIKJUM ¹
7IMBLEDON MËTINU Å SUMAR

Heimabíó í einum hátalara sem er svo raunverulegt að
það blekkir jafnvel þá sem hafa næmustu heyrnina

 +& .ÎRD  2ËMANTÅKIN
KNÕR DYRA Å ÖESSUM Ö¾TTI UM +& .ÎRD
3ÕN VERÈUR BRUGÈIÈ ¹ EINKALÅF ÖEIRRA OG
SÁRSTAKLEGA VERÈUR FYLGJST MEÈ 'ULLA
Å ÖESSUM Ö¾TTI SEM BÕÈUR STÒLKU ¹
STEFNUMËT

 (EIMSMËTARÎÈIN Å 0ËKER
"ORGATA 0OKER #LASSIC 3NJÎLLUSTU
PËKERSPILARAR VERALDAR KOMA SAMAN ¹
HEIMSMËTARÎÈINNI EN H¾GT ER AÈ FYLGJAST
MEÈ FRAMMISTÎÈU ÖEIRRA VIÈ SPILABORÈIÈ Å
HVERRI VIKU ¹ 3ÕN 0ËKER ¹ SÁR MERKA SÎGU
EN TIL ER ÕMIS AFBRIGÈI SPILSINS  SEINNI ¹RUM
HEFUR PËKER ¹TT MIKLUM VINS¾LDUM AÈ FAGNA
VÅÈA UM HEIM OG KEMUR MARGT TIL %KKI SÅST
VEGLEGT VERÈLAUNAFÁ SEM FREISTAR MARGRA

 0RO BULL RIDING 4ACOMA 7! /H
"OY /BERTO )NVITATIONAL -ENN KEPPAST UM
AÈ HALDA SÁR ¹ NAUTI EINS LENGI OG ÖEIR GETA
AÈ H¾TTI KÒREKA
 ."!  2EGULAR 3EASON
²TSENDING FR¹ LEIK Å ."! KÎRFUBOLTANUM

 .ATURENS KRAFT  (IMLEN OVER
$ANMARK  ,¾GENS BORD 
4EENAGETESTEN  .YHEDER P½ TEGNSPROG
 46 !VISEN MED VEJRET  $AWSONS
#REEK  "OOGIE ,ISTEN  & FOR &½R
 3VAMPEBOB &IRKANT  !-)'/
 (UNNI SHOW  0EDDERSEN OG
&INDUS  46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET
 $ISNEY 3JOV  -R .ICE 'UY
 46 !VISEN  $ARK "LUE 
5KENDT TRUSSEL  "OOGIE ,ISTEN

 3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER
 &RA !UST OG 6EST !GDER  &RA
"USKERUD 4ELEMARK OG 6ESTFOLD  3ISTE
NYTT  2ALLY 6-  6- RUNDE FRA
.EW :EALAND  3ISTE NYTT  6 CUP
SKzYTER  3ISTE NYTT  /DDASAT
.YHETER P½ SAMISK  6 CUP SKzYTER
 .YHETER P½ TEGNSPR½K  +ALLE
OG -OLO  'JENGEN P½ TAKET 
$ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN 
.ORGE RUNDT  0½ TR½DEN MED 3YNNzVE
 .YTT P½ NYTT  &zRST  SIST 
0OLITIAGENTENE  +VELDSNYTT 
3OPRANOS  3CREAMING -ASTERPIECE

364 
 0LANETEN  !RGUMENT 
2APPORT  'OMORRON 3VERIGE 
,ANDG½NG  3ÎDERLUND  "IE 
(ÎJDARNA  4ILLBAKA TILL 6INTERGATAN
 &REDAGSRÎJ  2APPORT 
$OOBIDOO  VENTYRAREN 4HOMAS
#ROWN  -¼KLARNA  2APPORT
 +ULTURNYHETERNA  $EN SOM
VISKAR  0URELY "ELTER  3¼NDNING FR½N
364

Fjölrása heimabíó í aðeins einum hátalara! Innbyggður magnari. Engir
bakhátalarar eða hátalarasnúrur út um allt gólf. Með nýrri tækni frá
Yamaha (Digital Sound Projector) er hljóðbylgjunum beint á nákvæman
hátt í ólíkar áttir þannig að þú heyrir hljóminn í mismunandi rásum
fyrir framan þig, aftan – frá öllum hliðum – úr einum hátalara. Auðvelt
í uppsetningu, fágað útlit og fáanlegt í tveimur stærðum. Allir í
fjölskyldunni, líka ferfættlingarnir, kunna að meta þessa nýju tækni frá
Yamaha.

D i g i t a l

S o u n d

P r o j e c t o r

YSP-1100 YSP-900

Yamaha heimabíó fæst hjá söluaðilum um land allt.

Ármúli 26 / Sími 522 3000 / www.hataekni.is
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Sirrí með þrjár tilnefningar í Gullkindinni
Morgunþátturinn Capone stendur
að venju fyrir verðlaunaafhendingunni Gullkindinni sem heiðrar
allt það versta í afþreyingariðnaði
Íslands og voru tilnefningarnar tilkynntar
nú í morgun. Að
venju getur þjóðin kosið á vefsíðunni XFM.is en
um er að ræða
þrettán flokka.
… fær leikhópurinn Vesturport,
sem kemur til móts við heyrnarskerta og heyrnarlausa bíógesti
og sýnir myndina Börn með
íslenskum texta í þrjá daga í
Háskólabíói, en myndin sú hefur
verið hlaðin lofi gagnrýnenda.
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 TÅMABILS  BORÈAÈI  SJËR  HLJËÈ
SVÅNA  NÒMER  FÅFLAST  H¹RS 
Å RÎÈ  SVIF  SAMHLIÈA  TIL 
NABBI
,«¨2¡44
 RISSA  RYK  TËNVERK  DÕRAHLJËÈ 
ALDIN  M¹L  R¹  FLOKKA  TUNNA
 TVEIR EINS
,!53.
,2¡44  VIKU  ¹T  MAR  RÕT 
NR  ATAST  ULLAR  ¹B  ¹TA 
MEÈ  AÈ  ARÈA
,«¨2¡44  P¹RA  IM  KANTATA 
URR  TÕTUBER  TAL  SL¹  RAÈA
 ¹MA  ÈÈ

6%)345 36!2)¨
3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ SÅÈU 

 (¹SKËLANS ¹ "IFRÎST
 $ANIEL #RAIG SEM *AMES "OND Å

#ASINO 2OYALE

 ¶RÅR

PAKKAFERÐIR

VIÐ ALLRA HÆFI

"!,4!3!2
+/2-+52 &¾R

TV¾R TILNEFN
INGAR FYRIR
-ÕRINA OG !
,ITTLE 4RIP TO
(EAVEN

„Jú, jú, maður er náttúrlega kolruglaður,“ segir Gunnar Garðarsson, matreiðslumaður á Café Bifröst, en hann hyggst brydda upp á
skemmtilegum nýjungum á matseðlinum um jólin. Þar verður
meðal annars að finna krókódílakjöt í engifer og kanil auk antílópu, matvæla sem Íslendingar eru
kannski ekki vanir að sjá borin á
borð fyrir sig heldur sjá kannski
meira fyrir sér í náttúrulífsþáttum eða notuð í kúrekastígvél og
annan leðurfatnað. „Ég vann mikið
með þetta hráefni þegar ég vann
sem yfirkokkur á Hótel Lego í
Danmörku en þar var krókódíllinn
mjög vinsæll milliréttur,“ útskýrir Gunnar sem segist þó skilja það
vel ef gestir veitingastaðarins
reki upp stór augu þegar þeir sjái
þessar framandi dýrategundir
reiddar fram. „Krókódíllinn er
hins vegar ekkert öðruvísi en
annar matur,“ bætir matreiðslumaðurinn við. „Svo fannst mér
líka bara tímabært að kynna eitthvað algjörlega nýtt.“
Það er heildverslunin GV sem
flytur kjötið inn en Gunnar segir
það langt frá því auðvelt að fá
þetta til sín. „Kjötið þarf að fara í
gegnum mjög strangt ferli,“ segir
Gunnar. „Maður verður auðvitað
að nýta það sem birgjarnir hafa
upp á að bjóða,“ bætir kokkurinn
við og hlær.

Verð frá 59.180 kr.

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.

Chelsea–Arsenal
9.–11. des.

69.900 kr.

Arsenal–Portsmouth
15.–17. des.

59.900 kr.

Óli Palli og The Pogues
16.–18. des.

59.900 kr.

Keisari Rokklands á Rás 2, Óli Palli, ætlar að
sjá um Rokklandsferðir Express Ferða í vetur.
Í desember fer Óli Palli með góðan hóp til
London og verður farið á tónleika með The
Pogues. Innifalið: Flug með sköttum, hótel í 2
nætur með morgunverði, rúta til og frá flugvelli, íslensk fararstjórn og miði á tónleikana.

Arsenal–Man. City
30.–31. jan.

54.900 kr.

Liverpool–Everton
2.–4. feb.

84.900 kr.

Öll verð miðast við að tveir séu saman í herbergi.
Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

#!0/.% %RU ¹BYRGIR FYRIR
SJËNVARPS OG KVIK
MYNDAVERÈLAUNUNUM
'ULLKINDIN

+RËKËDÅLAR OG ANTÅLËPUR ¹
JËLAMATSEÈLINUM

Tottenham–Wigan
Önnur ferð Tottenham-klúbbsins á Íslandi. Sú
fyrri var afar vel heppnuð og er engin ástæða
til að ætla að svo verði ekki þegar Spurs taka
á móti Wigan. Heimamenn ætla sér sigur og
ekkert annað á White Hart Lane. Innifalið:
Flug með sköttum, hótel í 3 nætur, íslensk
fararstjórn og miði á leikinn.

stöðu sína á skjánum. Baltasar
Kormákur hlýtur tvær tilnefningar því bæði Mýrin og A Little Trip
to Heaven berjast við Bjólfskviðu
sem „Versta myndin“.
Hiphop-hljómsveitin
Snooze
fær þrjár tilnefningar í flokknum
„Versta lagið“ og íslenska landsliðið í knattspyrnu, bréf
Róberts Marshall „Kæri
Jón“, Ríkislögreglustjóri,
NFS og Silvía Nótt í Evróvisjón eru öll tilnefnd
sem „Klúður ársins“.
Gullkindin verður

'5..!2 '!2¨!233/. "µ2 4), 3²++5,!¨)+5""! &92)2 ,%'/

Sheraton Real de Faula
Valfrjálst

Meðal þeirra sjónvarpsþátta
sem fá tilnefningu eru Örlagastundin með Sirrý, Í sjöunda himni
með Hemma Gunn og upphitunarþáttur Skjás eins fyrir Rock Star:
Supernova. Þeir sem tilnefndir
eru fyrir verstu frammistöðuna í
sjónvarpi eru meðal annars allir
stjórnendurnir í Innliti/
útliti en sá þáttur fær
aðra
tilnefningu;
innslag
Arnars
Gauta í íbúð
Ásgeirs
Kolbeins. Þá eru
þau
Heimir
Karlsson, Sirrý
og Dóri DNA
einnig tilnefnd
fyrir frammi-
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®¨256¥3)
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'UNNAR SEGIR AÈ
KRËKËDÅLAR OG ANTÅLËPUR SÁU
EKKERT ÎÈRUVÅSI EN ANNAÈ KJÎT

-!42%)¨3,5-!¨52).. /' 3²++5,!¨)¨ 'UNNARI 'ARÈARSSYNI ER MARGT TIL LISTA LAGT

EN HANN ELDAR KRËKËDÅLA OG ANTÅLËPUR ¹ #AFÁ "IFRÎST

Gunnar gerir þó fleira heldur
en að elda framandi kjötvörur því
hann á Chokolart-súkkulaðiverksmiðjuna í Danmörku. „Við framleiðum meðal annars súkkulaðikubba fyrir Lego sem eru aðeins
seldir í Lego-landi,“ segir Gunnar
en auk þess gera þeir hálfar golfkúlur úr súkkulaðinu. Gunnar er
því réttnefndur þúsundþjalasmiður því milli þess að halda veitingasölunni gangandi á Bifröst og
kynna súkkulaðið sitt, er hann
þjálfari hjá sundfélaginu í Borgarnesi og var nýkominn af æfingu
þegar Fréttablaðið hafði uppi á
honum. „Ég hef í nógu að snúast.

Þegar maður fer í sjö til þrjúvinnu verður maður að hafa eitthvað fyrir stafni,“ segir Gunnar
og hlær.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

veitt við hátíðlega athöfn á
fimmtudaginn eftir viku og þá
verður jafnframt tilkynnt hver
hljóti heiðursverðlaunin.
FGG
3)22µ ¶¹TTUR
HENNAR ®RLAGA
STUNDIN F¾R
TILNEFNINGU
SEM VERSTI
SJËNVARPS
Ö¹TTURINN EN
SJËNVARPSKONAN
F¾R EINNIG SJ¹LF
TV¾R TILNEFN
INGAR ÖAR ¹
MEÈAL SEM
VERSTI SJËN
VARPSMAÈ
URINN
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"JÎRK 'UÈMUNDSDËTTIR OG FÁLAGAR
HENNAR Å 3YKURMOLUNUM HITUÈU
UPP FYRIR TËNLEIKA SÅNA Å KVÎLD MEÈ
VEISLU ¹ 3IRKUS ¹ MIÈVIKU
DAGSKVÎLDIÈ +LUKKAN 
HËFST BLAÈAMANNAFUNDUR
¹ STAÈNUM OG LÁKU -OL
ARNIR VIÈ HVERN SINN
FINGUR Å SAMSKIPTUM
VIÈ ÅSLENSKT OG ERLENT
FJÎLMIÈLAFËLK 6EIGAR Å
FLJËTANDI FORMI VORU ¹
BOÈSTËLUM EN REYK
INGAR VORU STRANGLEGA
BANNAÈAR +LUKKAN 
HËFST SVO PARTÅIÈ EN
MEÈLIMIR 3YKURMOLANNA
STÎLDRUÈU EKKI LENGI VIÈ
ÖAR OG LÁTU SIG HVERFA
SNEMMA
¶RÅR TËNLISTARMENN FÎGNUÈU ÖRÅTUGS
AFM¾LUM SÅNUM UM SÅÈUSTU
HELGI 0ÁTUR "EN HÁLT
VEGLEGA VEISLU ¹ 2EX ¹ LAUG
ARDAGSKVÎLDIÈ ÖAR SEM FJÎLDI
TËNLISTARMANNA VAR M¾TTUR
TIL AÈ FAGNA AFM¾L
ISBARNINU -EÈAL
GESTA VORU *ËNSI OG
'EORG ÒR 3IGUR
2ËS %LLI OG "ADDI
ÒR *EFF 7HO
0ALLI ÒR -AUS OG
*ONNI Å  TËNUM
3AMA KVÎLD HÁLT
"JÎRN 6IKTORSSON
TROMMARI ÒR 3INGAPORE
3LING AFM¾LISVEISLU ¹
3IRKUS ¶EIR (ENRIK OG %INAR
3ONIC ÒR HLJËMSVEIT HANS VORU ¹
MEÈAL GESTA AUK (ALLBERGS ÒR *AK
OBÅNURÅNU ¶RIÈJI TËNLISTARMAÈURINN
SEM FAGNAÈI ÖRÅTUGSAFM¾LINU VAR
*ËN "JÎRN 2ÅKHARÈSSON TROMMU
LEIKARI ÒR "RAIN 0OLICE OG VEISLA
HANS VAR Å "L¹SÎLUM Å +ËPAVOGI
!UK ALLS ÖESSA ¹TTI 3AMÒEL *ËN
3AMÒELSSON FORSPRAKKI
HLJËMSVEITARINNAR
*AGÒAR  ¹RA
AFM¾LI
HDM

%).'®.'5 3%,$)2 ¥ ,%'/,!.$)

3ÒKKULAÈIKUBBARNIR FR¾GU SEM F¹ST EIN
GÎNGU Å HINUM VINS¾LA SKEMMTIGARÈI

Bó á vinsældalista í Þýskalandi
„Nei nei, og þó …jú,“ svarar
Björgvin Halldórsson stórsöngvari spurður út í fréttir þess efnis
að lagið Eina ósk í hans flutningi
sé að slá í gegn í Þýskalandi um
þessar mundir.
Á dögunum barst Björgvini
tölvupóstur frá Christian Milling,
útvarpsstjóra Radio 700 í Þýskalandi. Stöðin, sem nær til hálfrar
annarrar milljónar heimila þar í
landi, leggur áherslu á tónlist frá
sjöunda áratugnum fram undir
lok þess níunda og færði útvarpsstjórinn söngvaranum þær fréttir
að Eina ósk hafi verið ofarlega á
vinsældalista stöðvarinnar svo
vikum skipti.
„Þessi Christian vissi að ég
hafði verið í Evróvisjón og fleiru
og vill endilega taka viðtal við mig
og gera tveggja tíma þátt um mig
og tónlistina sem ég hef gert í
gegnum tíðina,“ segir Björgvin.
Þátturinn heitir Startreff og í
þeim hefur verið rætt við nokkrar

skærustu stjörnur Þýskalands, til
dæmis Dieter-Thomas Heck, Hans
Blum og Bernd Clüver. „Hann
býðst til að taka viðtalið á þýsku,
ensku, frönsku, allt eftir því hvað
hentar mér. Ég hef náttúrlega tök
á þessu öllu saman og get valið
úr,“ segir Björgvin og slengir
fram nokkrum þýskum orðum
eins og ekkert sé. „Það er spurning hvort við tökum þetta ekki
bara á esperanto.“
Björgvin segir gaman hversu
lengi lög sín hafa lifað og ekki
síst að það sé verið að spila lög á
íslensku í útlöndum. „Ég fæ flutningsskýrslur víða að úr heiminum, aðallega Evrópu. Ég læt þó
vera að tala um vinsældir í því
sambandi, þær eru afstæðar. En
það er ekki ónýtt að komast að í
Þýskalandi, þetta er annar stærsti
markaðurinn í heiminum,“ segir
Björgvin, sem bíður spenntur
eftir að Christian hringi hvað úr
hverju.
BS
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EFTIR *ËHANN ' *ËHANNSSON

Jólin: Í augum barnanna

3.990 kr.

Úrvalið af fallegri gjafa- og merkjavöru, fyrir konuna, karlinn, börnin og búið,
hefur aldrei verið meira. Og verðið kemur öllum í ekta jólaskap.

3.790 kr.

3.490 kr.

ÍSLE NSK A / SIA.

IS / DEB 3492 6
11/0 6

Herrar

Dömur

Snyrtivörur

Heimilið

Börn

3.990 kr.

A;È/C5:A7<5/@4@pBB/0:/A7<A

Ab`[O`YOc`
ab]Tc\\WVSW[O
3¥-!.²-%2 &2¡44!",!¨3).3   FAX   2ITSTJËRN   FAX   RITSTJORN FRETTABLADIDIS
$2%)&).' DREIFING POSTHUSIDIS !UGLÕSINGADEILD AUGLYSINGAR FRETTABLADIDIS 6EFFANG VISIRIS

6)¨ 3%'*5- &2¡44)2

"!+¶!.+!2
¶/2"*!2'!2 3
'5..,!5'3$«4452

Framboðsraunir

U

m síðustu helgi endurheimti ég
það sem heitið getur eðlilegt
fjölskyldulíf. Þá fór fram prófkjör
Samfylkingarinnar í Reykjavík og
að því loknu er heimilisfaðirinn
aftur orðinn hluti af fjölskyldunni.

¥

raun fara þeir sem næstir frambjóðanda standa líka í prófkjör. Þó
að fjölskyldan hafi blessunarlega
ekki verið öll í framboði þá var hún
hins vegar öll, hver með sínum
hætti, í prófkjörsvinnu. Fjölskyldan varð hluti af prófkjörsbaráttunni, þegar heimilisfaðirinn hætti
að vera hluti af fjölskyldulífinu.

 kosningaskrifstofunni var ekki
aðeins boðið upp á kaffi fyrir gesti
og gangandi heldur einnig mjólk í
pela, bleyjur og snuð. Uppistaðan í
fæðu barnanna varð fljótlega kex
og kókómjólk með tilheyrandi
sykursjokki og stemningu. Innréttað var krakkakot þar sem dæturnar og önnur börn undu sér ljómandi
vel á meðan að foreldrarnir og
félagar sátu á fundum.
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tókum við baráttuna jafnalvarlega. Eldri dóttir okkar sem er
rúmlega fjögurra ára gömul var
algjörlega með það á hreinu hvern
ætti að kjósa í 4. sætið. Hún reyndist sannur liðsmaður og beygði
nánast af þegar úrslit í prófkjöri
sjálfstæðismanna í Reykjavík voru
tilkynnt. Þegar greint var frá því
að Guðfinna Bjarnadóttir hefði
hlotið flest atkvæði í 4. sæti heyrðist óp innan úr stofu. Frumburðurinn stóð sem stjörf fyrir framan
sjónvarpið og kallaði upp fyrir sig:
„Það er einhver annar kominn í 4.
sætið. Ég heyrði það alveg!“

(². róaðist aðeins við að heyra
að þessi kona væri í öðru prófkjöri
og í öðrum flokki. Og mamman
ákvað að sefa barnið með því að
bæta við að konan héldi alveg
örugglega líka með pabba – þó að
það hafi nú kannski ekki verið hægt
að fullyrða beinlínis um það. Kappsemi dótturinnar fyllti þó foreldrana stolti, kannski er hér kominn
framtíðarþingmaður? Yngri dóttirin – sléttra 20 mánaða – undi hag
sínum líka vel í baráttunni og lærði
ný orð á borð við utankjörfundaratkvæðagreiðsla og fléttulisti.
(%)-3-9.$ eldri stúlkunnar
breyttist líka því hún benti foreldrum sínum á það að einu sinni
hefði mamma alltaf verið í símanum, en nú væri pabbi alltaf að tala
í símann. Lífið er nú aftur komið í
sinn vanagang nema fyrir það að í
stofunni stendur fimm fermetra
plakat af frambjóðandanum sem
ég hugsa að ég geri að litabók
fyrir dæturnar ef eiginmaðurinn
kemur því ekki á ruslahaugana
allra næstu daga.

Líka fyrir þig;
lífið, fréttirnar
og fjörið á ensku
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