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3VAVAR (ALLDËRSSO

N KEYPTI SÁR

SJÎ MANNA

JEPPA ÖEGAR

an hafði
lengi átt
Mitsubish
i Galant,
fimm sæta
árgerð
yngsti sonurinn
fæddi t f 1990. En þega
fjöl

F¾DDIST OG

SÁR EKKI EFTIR

ÖVÅ

„Við ferðuðum
st um allt
um í tjaldi
land í mánuð,
og
sváfar. Dæturnar og nutum lífsins,“
segir Svavþrjár sem
eiginkona
Svavars, Þóra eru 7, 8 og 9 ára
og
kona, eru
með eindæmu Arnórsdóttir fréttavar sungið
m söngelska
r og því
sumar. „Mérhástöfum á vegum
þykir óskaplega landsins í
syngja líka,
gaman að
segir Svavaren því miður held
ég ekki
sem segir
dæturnar
með ólíkindum lagi,“
og konan
hvað
stöku tóntegund
þó umbera
þes
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  Eins og þessi vel dúðaði
stöðumælavörður ber með sér
stóð Ísland undir nafni í gær eins
og alla undanfarna viku. Mikið
frost var um allt land og fóru tölur
niður fyrir tíu gráður víða á Norðurlandi. Minnkandi vindur gerir
þó tilveruna bærilegri en undanfarið og draga fer úr vindi á næstu
dögum. Það bítur þó í kinnar

landsmanna áfram því frost verður töluvert áfram í dag.
Stöðumælavörður 19 kann
ágætlega við kuldann og minnir
á að eina ráðið gegn kulda er að
klæða sig vel en það er víst eitthvað sem Íslendingar ættu að
vita eftir rúmlega ellefu hundruð ára dvöl í þessu landi elds og
ísa.
-''() 


Vestmannaeyjabær
hefur ákveðið að höfða mál á
hendur olíufélögunum vegna ólöglegs verðsamráðs félaganna á
árunum 1993 til og með 2001.
Þetta staðfesti Elliði Vignisson,
bæjarstjóri í Vestmannaeyjum,
við Fréttablaðið.
Krafa bæjarins nemur tæplega 29 milljónum
króna og byggist
á því að olíufélögin hafi „staðið
fyrir samstilltum
aðgerðum
við
gerð tilboða vegna
útboðs
Vest- #
mannaeyjabæjar  
hinn 14. apríl 1997
vegna eldsneytiskaupa
Bæjarveitna,
Áhaldahúss
og
Hafnarsjóðs bæjarins“, eins og
orðrétt segir í
kröfubréfinu sem
Fréttablaðið hefur   #
undir höndum.

Elliði
segir
olíufélögin hafa hafnað kröfum
Vestmannaeyjabæjar og því hafi
verið ákveðið að fara með málið
fyrir dóm.
Er í kröfubréfinu meðal annars vitnað til fundargerðar framkvæmdastjórnar
Olíufélagsins
frá 22. apríl 1997. Þar segir að
framkvæmdastjóri
markaðssviðs, sem þá var Þórólfur Árnason, hafi rætt „þetta útboð við
fulltrúa Olís og Skeljungs“. Í
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 Tveir af þremur bæj-

arfulltrúum Vestmannaeyjalistans eru skráðir í Sjálfstæðisflokkinn, sem er einn í meirihluta
í bæjarstjórninni með fjóra af
sjö bæjarfulltrúum.
Sex af sjö bæjarfulltrúum í
Vestmannaeyjum eru því skráðir
í Sjálfstæðisflokkinn þótt flokkurinn hafi ekki nema fjóra fulltrúa í bæjarstjórn. Sjálfstæðisflokkurinn,
Frjálslyndi
flokkurinn og Vestmannaeyjalistinn buðu fram í sveitarstjórnarkosningunum í vor en að sögn
bæjarfulltrúa Vestmannaeyjalistans er ekki um að ræða sameiginlegt framboð margra stjórnmálaflokka, þótt Samfylkingin,
Framsóknarflokkurinn
og

Vinstrihreyfingin - grænt framboð hafi ekki boðið sérstaklega
fram í kosningunum.
Hjörtur Kristjánsson og Páll
Scheving Ingvarsson, sem sitja í
bæjarstjórn
Vestmannaeyja
fyrir hönd Vestmannaeyjalistans, staðfestu við Fréttablaðið í
gær að þeir væru skráðir í Sjálfstæðisflokkinn. „Ég hef ekki enn
þá verið skráður úr flokknum.
Ég tók þátt í prófkjörinu fyrir
skömmu til þess að veita góðum
mönnum brautargengi,“ sagði
Páll Scheving.
Hjörtur sagðist sömuleiðis
vera skráður í flokkinn. „Ég er
búinn að vera skráður í flokkinn
að ég held síðan ég var unglingur, eftir að ég kaus í einhverju

prófkjöri. Það hefur gengið afar
erfiðlega að fá sig lausan úr
flokknum. En það hlýtur að koma
að því.“
Í bæjarstjórn Vestmannaeyja
sitja Elliði Vignisson, sem jafnframt er bæjarstjóri, Páley Borgþórsdóttir, Páll Marvin Jónsson
og Gunnlaugur Grettisson fyrir
hönd Sjálfstæðisflokksins. Fyrir
hönd Vestmannaeyjalistans situr,
auk Hjartar og Páls, Kristín
Jóhannsdóttir.
Í 34. grein skipulagsreglna
Sjálfstæðisflokksins kemur fram
að „gegni maður trúnaðarstörfum fyrir annan stjórnmálaflokk
geti maður ekki verið félagi í
sjálfstæðisfélagi“.


fundargerðinni segir einnig að
Þórólfur hafi sagt „frá útboði
Vestmannaeyjabæjar og að olíufélögin ættu erfitt með að gefa
afslátt frá listaverðum vegna
þess fordæmis sem því fylgdi“.
Í tölvupósti sem Jón Halldórsson, þáverandi framkvæmdastjóri markaðssviðs stórnotenda
hjá Olís, sendi til Einars Benediktssonar, forstjóra Olís, 12.
febrúar árið 2000, segir að í apríl
1997 hafi Vestmannaeyjabær sóst
eftir „tilboðum í allan sinn rekstur. Tilboð komu á listaverði frá
öllum aðilum þannig að ljóst var
að hver héldi sínu“.
Aðalmeðferð fór fram í máli
Sigurðar Hreinssonar, trésmiðs
frá Húsavík, gegn Keri, sem áður
var Olíufélagið, á fimmtudag.
Að sögn Steinars Guðgeirssonar hæstaréttarlögmanns, sem
flytur mál Sigurðar og Vestmannaeyjabæjar, gæti niðurstaðan í málinu orðið fordæmisgefandi fyrir fleiri mál. Hátt í 200
einstaklingar hafa lýst yfir áhuga
á því að fara í mál við olíufélögin
í gegnum neytendasamtökin.
„Þetta mál gæti orðið fordæmisgefandi fyrir önnur sambærileg
mál sem hugsanlega kæmu í kjölfarið, verði olíufélögin dæmd til
skaðabóta. Grunnurinn að málinu
byggist á því að ólöglegt samráð
leiði til yfirverðs og að ávinningurinn af átta ára verðsamráði sé
ótvíræður. Þetta litla mál gæti
því velt þungu hlassi verði niðurstaðan sú að olíufélögin verði
dæmd til greiðslu skaðabóta,“
segir Steinar.
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«LAFUR %LÅASSON FLYTUR HRAFNTINNU TIL &ENEYJA

6ERKTAKAR BREGÈAST VIÈ

Fékk tinnu að láni

Vilja stuðla að
umferðaröryggi

5-(6%2&)3-, Nýsir hf. sem sér

Hvernig er andrúmsloftið á
loftslagsráðstefnunni, Jónína?
¶AÈ VAR GOTT EN NOKKUÈ RAKT ¶AÈ
HEFUR RIGNT HÁR GEYSIMIKIÈ
*ËNÅNA "JARTMARZ UMHVERFISR¹ÈHERRA HEFUR
Å VIKUNNI VERIÈ Å +ENÅA ¹ R¹ÈSTEFNU 3AM
EINUÈU ÖJËÈANNA UM LOFTSLAGSM¹L

3TEF¹N % -ATTHÅASSON

Krefst hárra bóta
(%),"2)'¨)3-, Lögmaður Stefáns

E. Matthíassonar, sem sagt var upp
störfum sem yfirlæknir við
æðaskurðlækningadeild Landspítala - háskólasjúkrahúss hinn 28.
nóvember í fyrra, hefur sent
spítalanum bótakröfu fyrir hönd
Stefáns. Héraðsdómur kvað upp
dóm hinn 29. júní í ár þess efnis að
uppsögnin hefði verið ólögleg.
Bótakrafan er upp á rúmlega 139
milljónir króna og er reiknuð út frá
tekjumissi Stefáns í tíu ár. Einnig
er þess krafist að spítalinn greiði
Stefáni miskabætur að upphæð 10
milljónir sem og innheimtukostnað
lögmanns hans. Spítalinn hefur 30
daga til að inna greiðsluna af
hendi, eftir það bætast dráttarvextir við kröfuna.
IFV

+ÎNNUN &RÁTTABLAÈSINS

Akureyri fallegasti bærinn
3+/¨!.!+®..5. Akureyri er

fallegasti bær landsins. Þetta er
niðurstaða könnunar Fréttablaðsins. Akureyri hlaut 22,4 prósent
atkvæða þeirra sem þátt tóku í
könnuninni og hlaut því yfirburðakosningu í efsta sæti.
Kristján Þór
Júlíusson,
bæjarstjóri á
Akureyri, er
rígmontinn með
niðurstöðuna þó
að ekki komi
hún honum á
óvart.
Öruggur í
öðru sæti er
Hafnarfjörður
en Lúðvík
!+52%92)
Geirsson
bæjarstjóri segir Hafnfirðinga
aldrei ánægða nema með
toppsætið. Mesta furðu viðmælenda blaðsins vekur að Kópavogur og Reykjanesbær komast á
topp tíu-lista yfir fallegustu
bæina.
JBGSJ¹ SÅÈU   

 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

um sýningarskála Íslands á Feneyja-tvíæringnum sótti um og fékk
leyfi til að fjarlægja næstum
tveggja metra háan hrafntinnustein og flytja til Feneyja vegna
hennar. Umræddur steinn, sem var
áður á Dómadalsleið milli Landmannahellis og Frostastaðavatns,
er þekktur fyrir glæsileika að sögn
Árna Bragasonar, forstöðumanns
náttúruverndarsviðs Umhverfisstofnunar.
Það er Ólafur Elíasson listamaður sem ber hitann og þungann
af sýningunni og átti steinninn að
vera miðpunktur hennar. Íslendingar sýna að þessu sinni fullkom-

ið módel af fyrirhuguðu tónlistarog
ráðstefnuhúsi
við
Reykjavíkurhöfn ásamt nánasta
umhverfi þess.
Umhverfisstofnun
heimilaði
brottflutning steinsins en þó með
ákveðnum skilyrðum. Meðal annars var þess krafist að brottnámið
ylli sem minnstum óafturkræfum
áhrifum og að steininum yrði skilað á sinn stað að sýningu lokinni.
Sýningin hefur staðið yfir frá
10. september og mun ljúka á
sunnudag. Árni segir að hann geri
ráð fyrir því að steininum verði
skilað að henni lokinni, enda hafi
hann verið lánaður með því skilyrði.
ÖSJ

6¥¨&®25,, (2!&.4)..534%).. 3TEINN

INN ER NÒ Å &ENEYJUM EN VERÈUR SKILAÈ

Mikil steranotkun í
fitness-keppnum
Sextíu prósent þeirra sem taka þátt í fitness-keppnum hér á landi falla á lyfjaprófum. Þetta var meðal þess sem fram kom á hádegisverðarfundi á vegum ÍSÍ
í gær. Fjárlög til lyfjaeftirlits innan íþróttahreyfingarinnar verða aukin.
(%),"2)'¨)3-, Lyfjaráð ÍSÍ hefur

tekið að sér að lyfjaprófa afreksfólk utan ÍSÍ og má þar nefna
keppendur í fitness. Skúli Skúlason, formaður lyfjaráðs ÍSÍ, segir
að um 60 prósent þeirra sem
skráðir eru til keppni í fitness falli
á lyfjaprófum. Hlutverk lyfjaeftirlitsnefndar er að skipuleggja og
framkvæma eftirlit með lyfjanotkun íþróttamanna.
Skúli segir að í fyrra hafi verið
gerð 128 lyfjapróf á félagsmönnum ÍSÍ og að slíkum prófum hafi
fjölgað úr 50 árið 1996. „Það sem
af er þessu ári hefur enginn fallið
á lyfjaprófum en árið 2005 voru
þeir þrír.“
Yfirskrift hádegisverðarfundar ÍSÍ í gær var steranoktun meðal
framhaldsskólaskólanema
á
Íslandi en þar var farið ofan í
saumana á skýrslu sem birt var í
haust um notkun lyfja, tóbaks og
fæðubótarefna meðal ungs fólks.
Þórólfur Þórlindsson prófessor
gerði meðal annars athugasemd
við þá flokka sem fram komu í
skýslunni en þar er dregið saman
hlutfall þeirra framhaldsskólanema höfðu einhverntíma notað
stera eftir því hvort þeir stunduðu
íþróttir vikulega eða oftar. Þórólfur segir að regluleg ástundun
íþrótta miðist við þá sem stundi
þær þrisvar í viku eða oftar. Í
skýrslunni kom til dæmis fram að
4,5 prósent þeirra framhaldsskólanema sem stunduðu frjálsar
íþróttir vikulega eða oftar hefðu
einhverntíma notað stera. „Þegar
steranotkun þeirra sem stunda
frjálsar íþróttir tvisvar í viku er
skoðuð fer hlutfallið niður í 0,7

75.000 KR.
GJAFABRÉF
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA
ÖLLUM NOTUÐUM BÍLUM FRÁ
INGVARI HELGASYNI

CDI6Á>G7ÏA6G
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5-&%2¨!2-, Verktakar telja að
núverandi kröfur um öryggi og
merkingar við vegaframkvæmdir
séu of slakar og þær þurfi að
auka. Verja þurfi mun meira fé til
öryggismála en nú sé gert.
„Verktökum er ekki um að kenna –
þeir vilja gjarnan breytingar,“
segir í yfirlýsingu frá verktökum.
Mannvirki - Félag verktaka hélt
félagsfund um öryggi og umferðarmerkingar á fimmtudaginn.
Eftir fundinn sendu verktakarnir
frá sér ályktun þar sem þeir lýstu
sig „fúsa til góðra verka og óska
eftir samvinnu og samstöðu
verkkaupa og vegfarenda við að
auka öryggi í umferðinni“.
GHS

.ORSK (YDRO

600.000 tonna
álver ekki nefnt
)¨.!¨!2-, Bjarne Reinholdt,
framkvæmdastjóri NorðurAtlantshafsskrifstofu Norsk
Hydro á Íslandi, segir að
umræða sumra íslenskra
fjölmiðla um þær fyrirætlanir
fyrirtækisins að byggja 600.000
tonna álver algerlega úr lausu
lofti gripna. Hann segir einnig að
fyrirtækið ætli sér ekki að leggja
niður álver í Noregi heldur þvert
á móti séu fyrirætlanir um að
auka þá starfsemi á næstu árum.
Bjarne segir að allir viti að
slíkt álver sé allt of stórt fyrir
Ísland og það séu engar forsendur til reksturs þess. Hann ítrekar
að fyrirtækið hafi mörg járn í
eldinum og álver sé aðeins eitt
þeirra.
SH¹

6INALEIÈ Å 'ARÈAB¾

Bæjarsjóður
borgar ekkert
36%)4!234*«2.!2-, „Bærinn
¶«2«,&52 ¶«2,).$33/. 02«&%33/2 3TERANOTKUN HEFUR MUN H¾RRI FYLGNI VIÈ NOTK

UN ANNARRA VÅMUEFNA SVO SEM HASS AMFETAMÅN OG E TÎFLUR EN ÅÖRËTTAIÈKUN
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Þegar steranotkun
þeirra sem stunda frjálsar íþróttir tvisvar í viku er skoðuð
fer hlutfallið niður í 0,7 prósent
sem túlka má á þann veg að þeir
sem stundi frjálsar íþróttir oftar
en vikulega séu ólíklegri til að
nota stera.
¶«2«,&52 ¶«2,).$33/.

prósent sem túlka má á þann veg
að þeir sem stundi frjálsar íþróttir
oftar en vikulega séu ólíklegri til
að nota stera.“
Þórólfur segir steranotkun
tengjast mörgum þáttum í þjóðfélaginu og að ekki sé hægt að tengja

íþróttaiðkun og steranotkun sérstaklega. „Steranotkun hefur mun
hærri fylgni við notkun annarra
vímuefna svo sem hass, amfetamín og e-töflur en við íþróttaiðkun. Í
rannsókninni kemur fram að 159
af 11.000 unglingum hafi neytt
anabóliskra stera sem getur ekki
talist hátt hlutfall.“
Þórólfur segir þetta hlutfall
svipað og í Noregi en lægra en í
Svíþjóð og Kanada svo samanburður við aðrar þjóðir sé notaður.
Á fundinum kom fram að
íþróttahreyfingin á Íslandi hafi
fengið aukið fjármagn til lyfjaeftirlits og á þessu ári verður sjö
milljónum króna varið til lyfjaeftirlits innan íþróttahreyfingarinnar.
HUGRUN FRETTABLADIDIS

leggur ekki fjármagn í þetta
verkefni öðru vísi en að leggja til
húsnæðisaðstöðu,“ segir Páll
Hilmarsson, formaður skólanefndar Garðabæjar, um fjármögnun svokallaðrar Vinaleiðar
sem Garðakirkja stendur fyrir í
þremur grunnskólum bæjarins. Í
sumar sótti séra Jóna Hrönn
Bolladóttir um styrk frá bænum
vegna Vinaleiðar. Áður en
bæjaryfirvöld náðu að afgreiða
málið tókst kirkjunni að fá fé til
verkefnisins frá Sund ehf. Að
sögn Páls töldu bæjaryfirvöld þá
styrkbeiðnina fallna úr gildi.
Vinaleiðin er gagnrýnd af
félaginu Siðmennt fyrir meint
trúboð.
GAR

5NGMENNI FËRU R¹NSHENDI UM LANDIÈ Å SEPTEMBER

Þjófagengi ákært
$«-3-, Höfðað hefur verið
opinbert mál á hendur ungmennunum sem fóru ránshendi um
landið í september síðastliðnum.
Ákæran nær yfir hluta þeirra
brota sem hópurinn er talinn hafa
framið frá seinni hluta sumars og
fram í september. Sá sem flestir
liðir ákærunnar beinast að, 21 árs
gamall karlmaður, situr enn í
síbrotagæsluvarðhaldi.
Í ákærunum er honum og
þremur ungmennum, tveimur
stúlkum og einum dreng, á aldrinum 16-18 ára, meðal annars gefið
að sök að hafa brotist inn í félagsheimilið Árnes og stolið þaðan
alls kyns varningi og búnaði að
verðmæti á fimmta hundrað þúsund, margvíslegar gripdeildir,
bílþjófnaði, önnur innbrot, ölvunarakstur, fjársvik auk annars

konar auðgunarbrota.
Drengirnir tveir voru handteknir í september eftir að þeir
höfðu í samfloti við yngri stúlkuna farið ránshendi víða um
landið á skömmum tíma. Meðal
viðkomustaða þeirra voru Húsavík,
sumarbústaðabyggðir
í
Borgarfirði, Selfoss og að endingu höfuðborgarsvæðið.
Auk þeirrar ákæru sem nú
hefur verið birt þeim eru fjölmörg önnur mál tengd hluta
hópsins til vinnslu hjá lögreglu.
Eldri drengurinn er til að mynda
grunaður um að hafa einn átt
aðild að sex öðrum hegningarlagabrotum og framið sjö önnur í
slagtogi við aðra á tímabilinu 23.
júlí til 5. september til viðbótar
við þau sem hann er ákærður
fyrir nú.
ÖSJ

(,¥¨!2&*!,, 3KÅÈASV¾ÈIÈ Å (LÅÈARFJALLI
VERÈUR OPNAÈ Å DAG

3KÅÈASV¾ÈI OPNAÈ FYRIR NORÈAN

Nægur snjór í
Hlíðarfjalli
²4)6)34 Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli
við Akureyri verður opnað kl. 10 í
dag. Guðmundur Karl Jónsson,
forstöðumaður Hlíðarfjalls, segir
þá vera í fyrra fallinu að opna í
ár, jafnvel þótt svæðið hafi verið
opnað í byrjun nóvember í fyrra.
„Nú er töluverður snjór á
svæðinu og stefnt að því að opna
Fjarkann, Stromplyftu, Auði,
Töfrateppið og Hólabraut. Þá
reiknað með að göngubrautin
verði troðin.
Gert er ráð fyrir hálfskýjuðu
veðri og sjö stiga frosti á
Akureyri í dag og því vissara að
búa sig vel til skíðaiðkunar.
HS
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&ÅKNIEFNASALI HANDTEKINN

Með alls kyns
fíkniefni á sér
,®'2%',5-, Fjögur fíkniefnamál

komu upp í Kópavogi á fimmtudagskvöld. Tæplega tvítugur
piltur var handtekinn í miðbænum með töluvert magn fíkniefna í
söluumbúðum. Hann var færður
til yfirheyrslu og viðurkenndi
undir morgun að hann hafi ætlað
sér að selja efnin. Að sögn
lögreglu var hann með alls kyns
fíkniefni í fórum sínum, þar á
meðal hass, amfetamín, kókaín,
ofskynjunarsveppi og stera.
Þá voru þrír menn á þrítugsaldri handteknir í aðskildum
málum með lítilræði af fíkniefnum. Efnin voru öll talin vera til
einkaneyslu. Alls lagði lögreglan
hald á nokkra tugi gramma af
fíkniefnum þetta kvöld.
ÖSJ

!KRANES 2EYKJAVÅK

Strætóferðir
féllu niður
vegna vinds
3!-'®.'52 Sex strætóferðir frá
Akranesi til Reykjavíkur féllu
niður vegna veðurs á fimmtudag. Ásgeir Eiríksson, framkvæmdastjóri Strætós, segir að
ferðirnar hafi fallið niður þar
sem vindur hafi farið upp í
fimmtíu metra á sekúndu í
hviðum á Kjalarnesi. Ferðir falli
niður fari vindur yfir 34 metra á
sekúndu og 32 metra á sekúndu í
hálku.
Ásgeir segir að bílstjórar
fylgist með vindstyrknum á
Kjalarnesi á vindmæli í
Mosfellsbæ og við Hvalfjarðargöngin og taki ákvörðun hverju
sinni. Sumir bílarnir séu léttir að
aftan og bitur reynsla hafi kennt
mönnum að láta ferðir falla
niður fari vindur yfir viðmiðunarmörkin. Það sé gert með
öryggi farþeganna í huga.
GHS

Friður ríkir en spenna er í loftinu
núverandi forseti, hafi sigrað í
seinni umferð forsetakosninganna,
sem haldin var 29. október síðastliðinn.
Opinberar niðurstöður kosninganna eru þær, að Kabila hafi hlotið
58 prósent atkvæða en Bemba 42
prósent.
Stuðningsmenn Bemba segja
þessar tölur ekki geta verið réttar.
Bandalag um 50 flokka, sem studdu
Bemba, létu gera eigin talningar og
fengu út að Bemba hefði hlotið 52
prósent og hann væri þar með hinn
rétti sigurvegari kosninganna.
Óttast var að óeirðir myndu
brjótast út eftir að opinberu tölurnar voru birtar.
GB

+).3(!3! !0 Ekki hefur komið til

átaka í Afríkuríkinu Kongó eftir að
Joseph Kabila forseti var á miðvikudaginn lýstur opinberlega sigurvegari í forsetakosningunum,
sem haldnar voru í lok október.
Mótframbjóðandinn
Jean-Pierre
Bemba, einn af varaforsetum
landsins, sagðist á fimmtudaginn
einungis ætla að beita löglegum
aðferðum til þess að fá úrslitum
forsetakosninganna hnekkt. Þessi
yfirlýsing vakti vonir um að hann
ætli ekki að beita valdi, en hann
ræður yfir eigin herliði sem skipað
er hundruðum manna.
Á miðvikudaginn var því opinberlega lýst yfir að Joseph Kabila,

&,µ*! ,®'2%',5.! 3TUÈNINGSMENN "EMBAS HLAUPA UNDAN LÎGREGLUNNI EN PILTARNIR
HÎFÈU VERIÈ AÈ GRÕTA STEINUM Å BÅLA SEM ËKU FRAMHJ¹ Å +INSHASA HÎFUÈBORG +ONGË
&2¡44!",!¨)¨!0

Það skiptir öllu máli
að klæða sig vel
Orkuveitur hafa vart undan að dæla heitu vatni á skrifstofur og heimili landsins. Sú þarfa þjónusta gagnast lítið því fólki sem Fréttablaðið tók tali í gær.
hvað mest fyrir vetri konungi,
fólksins sem ver bróðurhluta
dagsins að störfum utandyra.
Fréttablaðið fór á stúfana og

&«,+ Í kuldakastinu sem fólk í
þægilegri innivinnu vælir undan
þessa dagana, er ekki úr vegi að
kanna hug fólksins sem finnur

komst að því að ömmur landsins
hafa vitanlega hárrétt fyrir sér:
Það er ekkert til sem heitir kuldi,
bara lakur klæðnaður.
KËÖ

&2 (®&5¨"/2')..) 5NGMENNI KREFJ

AST LÕÈR¾ÈIS

&2¡44!",!¨)¨!0

«EIRÈIR ¹ 4ONGA

Höfuðborgin
lögð í rúst
4/.'! !0 Að minnsta kosti átta lík

fundust í gær í Nukualofa,
höfuðborg Kyrrahafseyjunnar
Tonga, þar sem reið ungmenni
gengu berserksgang á fimmtudaginn, veltu bílum, kveiktu í verslunum og skrifstofum, réðust á
embættismenn ríkisins og fóru
ránshöndum um verslanir.
Höfuðborgin var að stórum hluta
lögð í rúst.
Ungmennin vilja lýðræði í
þessu litla en fátæka konungsríki
þar sem íbúarnir eru um 108.000
talsins. Óeirðir af þessu tagi hafa
ekki þekkst þar til þessa.
Bæði Nýja-Sjáland og Ástralía
ætla að senda hermenn til eyjunnar til þess að stilla til friðar.
GB

&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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/FT KALDARA Å 0ËLLANDI
¶EIR ERU HRAUSTIR OG HRESSIR ÖEIR 0AWEL
OG 4OMASZ EÈA 0ALLI OG 4OMMI EINS
OG ÖEIR KALLA SIG ¹ ÅSLENSKU ¶EIR SEGJ
AST EKKI GETA KVARTAÈ UNDAN VEÈRINU
Å DAG ÖËTT ÖAÈ SÁ  STIGA FROST ÖVÅ
ÖAÈ VAR MIKLU KALDARA Å G¾R ¶AÈ ER
LÅKA OFT KALDARA Å 0ËLLANDI SEGIR 0ALLI
OG RIFJAR UPP Å EINA TÅÈ AÈ KULDINN ÖAR
FËR UPP Å  STIGA FROST 4OMMI ER Å
TVEIMUR FLÅSPEYSUM UNDIR GALLANUM
EN VIÈURKENNIR AÈ HANN FINNI SAMT
FYRIR KULDANUM ÖEGAR HANN BL¾S

3TÎÈUM¾LAVÎRÈUR 

SKORUN ,ANDVERNDAR

!UÈVITAÈ VERÈUR MAÈUR ALLTAF VEIK
UR ANNAÈ SLAGIÈ SEGIR 3TÎÈUM¾LA
VÎRÈUR  EN ÖAÈ ER EKKI TIL SIÈS HJ¹
BÅLAST¾ÈASJËÈI AÈ STARFSMENN KYNNI
SIG MEÈ NAFNI ÖEGAR ÖEIR ERU ¹ VAKT
3TÎÈUM¾LAVÎRÈUR  KANN SAMT ¹G¾T
LEGA VIÈ KULDANN OG SEGIR AÈ STARFIÈ SÁ
¹G¾TT EF MAÈUR KL¾ÈIR SIG VEL (ÒN
GAGNRÕNIR BLAÈAMANN FYRIR MJËA PENN
ANN SEM VIRÈIST FROSINN OG L¹NAR HONUM
BREIÈARA VOPN ¶ETTA ER ÖAÈ EINA SEM
DUGAR Å ÖESSUM KULDA SEGIR HÒN

Hrafntinnunni
verði skilað
5-(6%2&)3-, Landvernd skorar á

0ËSTUR Å 'ULLN¹MU
¶AÈ ER ALLRA MEINA BËT AÈ VINNA UTAN
DYRA SEGIR -ARGRÁT PËSTUR ÖEGAR
&RÁTTABLAÈIÈ RAKST ¹ HANA ÖAR SEM
HÒN VAR AÈ YLJA SÁR VIÈ KAKËBOLLA Å
'ULLN¹MUNNI VIÈ (LEMM -ARGRÁT
ER H¹LFAN VINNUDAGINN UTAN DYRA AÈ

RSK
Atlantsolía - Vesturvör 29 - Sími 591 3100
atlantsolia@atlantsolia.is
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Nú er hægt að tengja Dælulykilinn
við netfang þannig að um
klukkustund eftir dælingu
kemur sjálfkrafa pdf- kvittun
með tölvupósti.
Skráning í síma: 591-3100

SÍA

•

Kvittun í tölvupósti

60706

Engar tapaðar
kvittanir

BERA OKKUR BRÁFIN OG HEFUR EKKI ENN
MISST DAG ÒR VINNU VEGNA VEIKINDA
EN HÒN HEFUR UNNIÈ VIÈ PËSTBURÈ Å
ÖRJ¹ M¹NUÈI (ÒN KANN SAMT BETUR
VIÈ SIG Å HLÕINDUM

umhverfisráðherra að taka til
efnislegrar meðhöndlunar kæru
Guðrúnar S. Gísladóttur sem
krefst þess að leyfi til hrafntinnutöku úr Hrafntinnuskeri verði fellt
úr gildi og hrafntinnunni sem
tekin var verði skilað.
Með því að taka kæru Guðrúnar efnislegrar meðhöndlunar
myndi ráðherra færa stjórnsýsluna nær markmiðum alþjóðlegra
sáttmála sem miða að því að virkja
almenning til þátttöku í umhverfismálum.
SDG
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*ËNÅNA "JARTMARZ UMHVERFISR¹ÈHERRA SAT LOFTSLAGSR¹ÈSTEFNU 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA ,OFTSLAGSR¹ÈSTEFNAN Å +ENÅA

"REGÈAST ÖARF VIÈ VANDA STRAX
5-(6%2&)3-, „Ég er hvorki

Ætlar þú að flýja vetrarkuldann
til heitari landa?
*¹
.EI
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Fórst þú á tónleikana með Sykurmolunum í gærkvöld?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

bjartsýn né svartsýn,“ segir
Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra að lokinni loftslagsráðstefnu
Sameinuðu þjóðanna í Kenía.
Jónína segir að helsti árangurinn sem náðst hafi á loftslagsráðstefnunni sé samþykkt aðlögunaráætlunar fyrir þróunarríki.
„Áætlunin felur í sér fimm ára
loftslagsvæna aðstoð við þróunarríkin sem á annars vegar að gera
þeim kleift að laga sig að loftslagsbreytingum og hins vegar að
styrkja þau í því að framleiða orku
á endurnýjanlegan hátt,“ segir
umhverfisráðherra.
Í ræðu sinni á ráðstefnunni

*«.¥.! "*!24-!2: ¾TLUN UM AÈSTOÈ

VIÈ ÖRËUNARRÅKI HELSTI ¹RANGUR LOFTSLAGS
R¹ÈSTEFNU SEGIR UMHVERFISR¹ÈHERRA
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

lagði Jónína áherslu á að bregðast
þyrfti strax við þeim vanda sem
steðji að loftslagsmálum. Í samtali
við Fréttablaðið segir hún helsta

verkefnið að fá þróunarríki á borð
við Kína og Indland og auðríki
eins og Bandaríkin og Ástralíu til
að koma að borðinu með þeim
ríkjum sem skuldbundu sig til að
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda samkvæmt Kyoto-bókuninni:
„Hvorki Kína né Indland hafa
tekið sérlega vel í það að ganga til
viðræðna einu sinni. Hins vegar
vekur það ákveðna bjartsýni að
þrír nýkjörnir öldungadeildarþingmenn sem gegna nú formennsku í sterkum þingnefndum
hafa skorað á Bush forseta um
samstarf um að setja lög og reglur
sem takmarki losun í Bandaríkjunum.“
GAR

Afraksturinn
þykir heldur rýr
.!¥2«"¥ !0 Tveggja vikna

loftslagsráðstefnu Sameinuðu
þjóðanna í Naíróbí, höfuðborg
Kenía, lauk í gær án þess að nein
afgerandi niðurstaða fengist um
framhaldið á útfærslu Kyotobókunarinnar.
Flestum meginmarkmiðum
ráðstefnunnar var frestað þangað
til á næsta ári, þegar haldin
verður ný ráðstefna.
„Við sjáum ekki þá djörfu
forystu sem þörf er á. Frekari
tafir eru algjört ábyrgðarleysi,“
sagði Catherine Pearce frá
umhverfissamtökunum Friends
of the Earth.
GB

Ávinningurinn af
samráði ótvíræður
Í greinargerð lögmanns Samkeppniseftirlitsins eru röksemdir olíufélaganna fyrir „litlum sem engum ávinningi af samráði“ taldar léttvægar. Ekkert sem bendir til þess að einhver ávinningur hafi verið fyrir hendi, segir lögmaður Kers.
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Hugmyndir olíufélaganna um að lítill sem enginn ávinningur hafi verið af verðsamráði
félaganna, sem stóð yfir frá 1993
til 2001, eru fjarri sannleikanum
og standast ekki skoðun. Þetta
kemur fram í greinargerð sem
samkeppniseftirlitið skilaði til héraðsdóms 31. janúar á þessu ári og
Fréttablaðið hefur undir höndum.
Er því haldið fram í greinargerðinni að ávinningurinn af samráðinu hafi verið ótvíræður. Eins
og greint var frá í Morgunblaðinu
21. október síðastliðinn sögðu
dómskvaddir matsmenn í máli
Kers gegn samkeppnisyfirvöldum að „lítill sem enginn ávinningur“ hefði verið af samráðinu.
Olíufélögin halda því fram, samkvæmt greinargerð samkeppniseftirlitsins, að hugsanlegt sé að þau
hafi jafnvel tapað á samráðinu.
Í greinargerðinni er lítið gert
úr röksemdum olíufélaganna og
tal um lítinn sem engan ávinning
væri „vitaskuld rangt“, eins og
orðrétt segir í greinargerðinni.
Eru röksemdir olíufélaganna,
sem eigi að leiða til lægri sektargreiðslu, taldar jafngilda því ef
þjófur reyni að verja ávinning af
gjörðum sínum með því að tefla
fram kostnaði af „kaupum á
kúbeini“ sem notað hefði verið við
þjófnaðinn, sem gildum rökum
fyrir engum ávinningi af verknaði.
Í greinargerðinni er frá því
greint að samkeppniseftirlitið telji
olíufélögin „kerfisbundið freista
þess að varpa rýrð á rannsóknina
og niðurstöðu samkeppnisyfirvalda“.
Oddgeir
Einarsson,
annar
tveggja lögmanna Kers, segir
athugun á gögnum leiða það í ljós
að ávinningur af samráði hafi lítill
sem enginn verið. „Þegar bornar
eru saman markaðsaðstæður sem
fyrir voru á markaðnum, og svo
hvaða áhrif samráðið hafði á verðlagningu, þá er ekkert sem bendir
til þess að samráðið hafi skilað
$«-3-,
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Å M¹LI 2EYKJAVÅKURBORGAR GEGN OLÅUFÁLÎG
UNUM FER FRAM  NËVEMBER
&2¡44!",!¨)¨%«,
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 DESEMBER 
3AMKEPPNISYFIRVÎLD GERA HÒSLEIT HJ¹ OLÅUFÁLÎGUNUM
 MARS 
&RÁTTABLAÈIÈ BIRTIR ¹GRIP ÒR FRUMSKÕRSLU 3AMKEPPNISSTOFNUNAR VEGNA M¹LSINS
 ¹GÒST 
2ÅKISSAKSËKNARI FER FRAM ¹ AÈ 2ÅKISLÎGREGLUSTJËRI AFLI FULLN¾GJANDI GAGNA FR¹ 3AM
KEPPNISSTOFNUN TIL AÈ UNNT SÁ AÈ ATHUGA HVORT HEFJA ÖURFI OPINBERA RANNSËKN
/KTËBER 
(AFIN ER OPINBER RANNSËKN HJ¹ EMB¾TTI 2ÅKISLÎGREGLUSTJËRA ¹ ¾TLUÈUM BROTUM
OLÅUFÁLAGANNA ¾ÈSTU STJËRNENDUM OG MILLISTJËRNENDUM
 OKTËBER 
3AMKEPPNISR¹È SEKTAR OLÅUFÁLÎGIN UM RÒMA   MILLJARÈA KRËNA FYRIR BROT GEGN
SAMKEPPNISLÎGUM
 JANÒAR 
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ávinningi samkvæmt athugunum
sem við höfum lagt til grundvallar
í málinu.“
Aðalmeðferð í máli Reykjavíkurborgar gegn olíufélögunum
hefst miðvikudaginn 22. nóvember í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Krafa borgarinnar nemur rúmlega 150 milljónum króna.
Eins og greint hefur verið frá í
Fréttablaðinu hefur íslenska ríkið

óskað eftir viðurkenningu á bótaskyldu vegna verðsamráðsins en
olíufélögin höfnuðu henni. Vinna
er hafin við undirbúning vegna
málshöfðunar íslenska ríkisins á
hendur olíufélögunum en Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstarréttarlögmaður sækir mál á hendur olíufélögunum fyrir hönd
ríkisins og Reykjavíkurborgar.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

5NDIRSKRIFTARLISTAR GANGA TIL AÈ MËTM¾LA SVONEFNDRI BRÒ Å N¹MI TIL SJÒKRALIÈA

Deilur um sjúkraliðanámsleið
-%..4!-, Óánægju gætir hjá

sumum sjúkraliðum vegna svokallaðrar brúar í námi til sjúkraliða sem hófst í haust. Hundruð
hafa skrifað sig á undirskriftarlista til að mótmæla brúnni, að
sögn Dagbjartar Óskar Steindórsdóttur sjúkraliða.
Hefðbundið sjúkraliðanám er
120 einingar en brúin er 60 einingar. Starfsreynsla, meðmæli og
námskeiðsþátttaka er inntökuskilyrði. „Þarna munar 60 einingum.
Það er ekki hægt að leggja að

jöfnu
starfsreynslu og nám
upp á 60 einingar.
Við viljum að
áframhald á náminu verði stöðvað.“
Félagsstjórn
Sjúkraliðafélags
Íslands hefur sent
+2)34¥. 
frá sér ályktun
3'%)23$«44)2
þar sem hún
segist harma þá óupplýstu
umræðu og undirskriftir sem

gengið hefur á vinnustöðum
sjúkraliða síðustu vikur um nám
á sjúkraliðabrú. Kristín Á.
Guðmundsdóttir, formaður
Sjúkraliðafélags Íslands, segir
tilganginn með brúnni að veita
ófaglærðu starfsfólki sem hefur
starfað tiltekinn tíma möguleika á
því að taka sjúkraliðanámið í
fullorðinsfræðslu.
Kristín telur að um 1.500
sjúkraliða vanti á vinnumarkað
og ófaglærðir fylli nú þau
stöðugildi.
SDG

Ótrúlegt
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Nútil aðer
tíminn
setja upp jólaljósin!
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afsláttur

Áltröppur
3 þrep

5078885

4 þrep
5078886

2.579

3.973

2.979

4.595

5 þrep
5078888

3.699

5.695

6 þrep
5078890

4.559

599

7.020

7 þrep
5078892

4.999

1.595

7.788

8 þrep
5078894

6.429

9.899
Borvél, DWT

2.995

500W, högg, taska og borar fylgja
5245280

3.989

999

Verkfæratöskur

2 saman, 12,5” og 19”
5024489

2.495

Skrúfvél, B&D

Álskófla

5246002

5082487

3,6V, 10 bitar

blað 25x30 sm, L 100 sm
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'ILDISTÎKU UM FRÅTEKJUMARK VEGNA ATVINNUTEKNA ELLILÅFEYRISÖEGA VERÈI FLÕTT

,ËÈIR Å 'ARÈAB¾

Hærra frítekjumark aldraðra

Yfir 500 manns
sóttu um 91 lóð

34*«2.-, Ríkisstjórnin leggur til

sem nú stendur til að rífa?

 Hvaða Íslendingur varð
fyrstur til að tryggja sér þátttökurétt á Evrópumótaröðinni
í golfi?
 Hvaða þingmaður tekur sæti
á þingi eftir 19 ára fjarveru?
36®2). %25  3¥¨5 

(*«,!.$)  (®&.)..)  ¹RA OG ELDRI
VORU   PRËSENT AF STARFANDI FËLKI ¹
ÅSLENSKUM VINNUMARKAÈI Å FYRRA ALLS
 MANNS SAMKV¾MT TÎLUM (AG
STOFU ¥SLANDS
&2¡44!",!¨)¨(!2)

4EKINN TVISVAR ¹ KLUKKUTÅMA

$ËMSM¹LAR¹ÈHERRA

Náði í aukasett
af bíllyklum

Búningar lögreglu
verði merkt police

,®'2%',5-, Karlmaður um
þrítugt var handtekinn tvívegis á
rúmri klukkustund vegna ölvunaraksturs aðfaranótt föstudags. Fyrst
var hann stöðvaður í Tryggvagötu
og bíllyklar hans gerðir upptækir.
Maðurinn lét þó ekki segjast, náði
sér í aukalykla og hélt för sinni
áfram. Lögreglan stöðvaði hann
aftur stuttu síðar á Vesturlandsvegi og þurfti að beita manninn
valdi til að ná úr honum blóðsýni.
Þá fór bifreið yfir á rauðu ljósi
á Sæbraut sömu nótt og í kjölfarið
gefið merki um að stöðva.
Ökumaðurinn, kona um tvítugt,
hlýddi kallinu en reyndi síðan að
stinga af á tveimur jafnfljótum.
Lögreglan hafði þó hendur í hári
hennar í nálægum húsagarði og
reyndist hún vera undir áhrifum
áfengis.
ÖSJ

34*«2.-, Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra býst við að á
nýjum búningum lögreglumanna

,®'2%',!. %NSKA ORÈIÈ POLICE MUN
STANDA ¹ NÕJUM LÎGREGLUBÒNINGUM

SJÓÐUR 10
ÚRVAL INNLENDRA
HLUTABRÉFA

39,9%
Nafnávöxtun síðustu 12 mánuði m.v. 30.09.2006*

BESTA ÁVÖXTUN
SAMBÆRILEGRA SJÓÐA
SÍÐUSTU 24 MÁNUÐI**

sem flokkarnir sögðust fagna þessari ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Þó
nái þetta skref hvergi nærri nógu
langt og sé aðeins þriðjungur af því
sem
stjórnarandstöðuflokkarnir
hafa lagt til á Alþingi. Í þingsályktunartillögu sem stjórnarandstöðuflokkarnir stóðu sameiginlega að í
haust er lagt til að frítekjumark
vegna atvinnutekna lífeyrisþega
verði 75 þúsund krónur á mánuði
eða 900 þúsund krónur á ári og komi
strax til framkvæmda.
Krefjast flokkarnir þrír þess að
ríkisstjórnin stígi nú þegar stærri
skref til þess að bæta kjör lífeyrisþega í samræmi við þessar tillögur.
SDG

'!2¨!"2 Yfir fimm hundruð
umsóknir bárust um lóð á Hraunsholti eystra og í Garðahrauni
þegar úthlutun á níutíu og einni lóð
á þessum tveimur svæðum var
auglýst nýlega. Umsóknirnar
skiptast nokkuð jafnt á milli
svæðanna eftir því sem kemur
fram á vef Garðabæjar.
Listi yfir nöfn umsækjenda verður
lagður fyrir fund bæjarráðs á
þriðjudaginn í næstu viku. Óvíst er
hvenær tillaga um úthlutun verður
lögð fram en gera má ráð fyrir að
það verði í desember eða byrjun
janúar. Stefnt er að því að lóðirnar
verði byggingarhæfar haustið
2007.
GHS

standi enska orðið police.
Björn upplýsti þetta á þingi
þegar hann svaraði fyrirspurn
Kristins H. Gunnarssonar,
Framsóknarflokki, um merkingu
varðskipsins Týs. Þegar skipið
kom úr slipp í Póllandi fyrir
rúmum mánuði stóð á því Coast
Guard en merkingin var afmáð
skömmu síðar. Taldi Björn að
skipið yrði merkt bæði með
íslensku og ensku heiti Landhelgisgæslunnar í framtíðinni.
Svaraði Björn aðspurður að
lögreglubílar verði ekki merktir
á ensku en nýir búningar
lögreglumanna beri merkinguna
police.
BÖS
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. Í eigu hvers var Gullborgin

að 300.000 króna frítekjumark
vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega
taki að fullu gildi um næstu áramót
og gildistöku þar með flýtt um þrjú
ár. Í frumvarpi um almannatryggingar sem nú er til umfjöllunar á
Alþingi er gert ráð fyrir að frítekjumarkið taki gildi í tveimur áföngum, árið 2009 og 2010. Er þessi
ákvörðun sögð endurspegla vilja
ráðherra og ríkisstjórnar að koma
til móts við eindregnar óskir talsmanna fulltrúa aldraðra og aldraðra sjálfra.
Samfylkingin, Vinstri grænir og
Frjálslyndi flokkurinn sendu frá
sér sameiginlega tilkynningu þar

"!.$!2¥+*!&/23%4) /' "9,4).'!2,%)¨4/').. "USH BROSIR BREITT FRAMAN VIÈ

BRJËSTMYND AF (O #HI -IN ERKIANDST¾ÈINGI "ANDARÅKJASTJËRNAR Å 6ÅETNAMSTRÅÈINU
&2¡44!",!¨)¨!0

Vill ekki fara
strax frá Írak
Bush dregur þann lærdóm af Víetnamstríðinu að
bandaríski herinn eigi ekki að fara of fljótt burt.
Sigur geti unnist, en það muni taka tímann sinn.

Markmið sjóðsins er að ná hærri ávöxtun en úrvalsvísitala
Kauphallar Íslands.

KOSTIR VERÐBRÉFASJÓÐA GLITNIS:
• Mikil áhættudreifing og góð ávöxtun
• Eignastýring í höndum sérfræðinga
• Ávallt innleysanlegir
Þú getur fjárfest í áskrift eða keypt fyrir staka upphæð.
Farðu á www.glitnir.is og kláraðu málið.
Sjóður 10 er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og
fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Glitnir Sjóðir hf. Útboðslýsingu og útdrátt
úr útboðslýsingum má nálgast í útibúum Glitnis eða á www.glitnir.is/sjodir.
* Ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á ávöxtun í framtíð
** Sjá ávöxtun innlendra hlutabréfasjóða á www.sjodir.is

!0 George W. Bush
Bandaríkjaforseti sagði í gær að
Bandaríkjamenn gætu dregið
ýmsan lærdóm af Víetnamstríðinu, meðal annars þann að verkefni bandaríska hersins í Írak
muni dragast á langinn.
Hann sagðist ekki hafa tekið
neinar ákvarðanir um það hvort
bandarískum hermönnum í Írak
verði fjölgað eða fækkað á næstunni, en sagðist þó engan veginn
hafa gefið stríðið í Írak upp á bátinn.
„Það mun einfaldlega taka langan tíma fyrir hugmyndafræði sem
er vongóð – og það er hugmyndafræði frelsisins – að sigrast á hugmyndafræði
hatursins.
„Við
munum ná árangri, nema við hættum.“
Þetta sagði Bush á blaðamannafundi í Hanoi, höfuðborg Víetnams, þar sem hann hitti í gær
helstu ráðamenn landsins í forsetahöllinni, þar á meðal bæði
Nguyen Minh Triet forseta og

6¥%4.!-

Nguyen Tan Dung forsætisráðherra. Einnig lagði Bush leið sína í
höfuðstöðvar Kommúnistaflokksins og hitti þar valdamesta leiðtoga landsins, Nong Duch Manh,
sem er formaður Kommúnistaflokksins.
Bush fékk reyndar ekki jafn
æpandi góðar móttökur og Bill
Clinton þegar hann kom til Víetnams árið 2000, en þá flykktist
mannfjöldinn um forseta Bandaríkjanna sem var í þeim erindagjörðum að bæta samskipti ríkjanna.
Mörgum íbúum landsins þykja
aðgerðir Bandaríkjamanna í Írak
minna óþægilega á framkomu
þeirra í Víetnamstríðinu og minnast þess með stolti að bandaríski
herinn hafi verið hrakinn á burt.
Erindi Bush til Víetnams að
þessu sinni er fyrst og fremst að
taka þátt í leiðtogafundi APEC,
sem er efnahagsbandalag Kyrrahafsríkja.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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¶JËNUSTA VIÈ FÎTLUÈ BÎRN Å  TIL  BEKK TRYGGÈ TIL TVEGGJA ¹RA

6ILL UMM¾LIN D¾MD ËMERK

,ENGD VIÈVERA FATLAÈRA BARNA

Franklin Steiner
í mál við Blaðið

félögin veita yngri grunnskólabörnum
þessa þjónustu, bæði fötluðum og
skipta með sér kostnaði við lengda
ófötluðum.
viðveru allt að 370 fatlaðra grunnskólaStarfshópur sem fjallaði um málið
barna í 5. til 10. bekk frá 1. janúar 2007.
og skilaði skýrslu í haust lagði til að
Ríkisstjórnin samþykkti í gær að
gert yrði sérstakt samkomulag milli
félagsmálaráðuneytið gangi til viðfélagsmálaráðuneytisins og Sambands
ræðna við Samband íslenskra sveitarféíslenskra sveitarfélaga um skiptingu
laga um útfærslu á greiðsluþátttöku
kostnaðarins og reiknað er með að
ríkisins til bráðabirgða í tvö ár. Magnús
hlutur ríkissjóðs geti orðið 60 milljónir
Stefánsson félagsmálaráðherra ætlar
króna á ári í tvö ár.
sér skamman tíma til að ganga frá því.
Lagt er til að lög um málefni fatlaðra
Lengi hefur verið unnið að framtíðverði endurskoðuð til að kveða skýrt á
arlausn varðandi hver greiði kostnað
-!'.²3 34%&.33/.
um hlutverk og ábyrgð ríkis og
vegna þjónustu við þennan aldurshóp
&¡,!'3-,!2¨(%22!
sveitarfélaga varðandi lengri viðveru
eftir að skóladegi lýkur. Er þar átt við
fatlaðra grunnskólabarna. Í dag hvílir lagaskylda
dægradvöl og aðstoð við heimanám sem veitt er
hvorki á ríki né sveitarfélögum um að bjóða þessa
grunnskólabörnum eftir að skólastarfi lýkur
þjónustu.
klukkan 13 og stendur fram til klukkan 17. SveitarSDG

$«-3-, Franklin Steiner hefur
höfðað meiðyrðamál á hendur
Blaðinu vegna umfjöllunar þess
um sig í grein þar sem fjallað var
um störf lögreglunnar í Reykjavík.
Þetta staðfesti Sveinn Andri
Sveinsson, lögmaður Franklins, í
Kastljósinu á fimmtudagskvöld. Í
umræddri grein var því haldið
fram að Franklin hefði verið
umfangsmesti fíkniefnasali
landsins á ákveðnu tímabili.
Sveinn Andri segir þá fullyrðingu
vera kolranga og órökstudda. Því
verður farið fram á að forsvarsmenn Blaðsins verði dregnir til
ábyrgðar fyrir ummælin og þau
dæmd dauð og ómerk.
ÖSJ

34*«2.3µ3,! Ríki og sveitarfélög munu

"%.: ¥ +¥.! "ENZ STJARNAN TRËNIR ¹
HÒDDI -ERCEDES "ENZ BIFREIÈAR VIÈ
9ONDINGMEN HLIÈ Å 0EKING Å G¾R 
ÎKUMENN FR¹  LÎNDUM TËKU Ö¹TT Å
AÈ AKA DÅSIL "ENZUM  KÅLËMETRA
LEIÈ FR¹ 0ARÅS ÖANGAÈ AUSTUR
&2¡44!",!¨)¨!0

4ÅVOLÅIÈ Å +AUPMANNAHÎFN

Hundrað metra
hótelháhýsi
+!50-!..!(®&. !0 Forsvarsmenn rekstrarfélags Tívolískemmtigarðsins í Kaupmannahöfn kynntu á fimmtudag áform
um að reisa 102 metra hátt
lúxushótelháhýsi í garðinum,
eftir hönnun
breska
stjörnuarkitektsins
Normans
Foster
lávarðar.
4¥6/,¥ 6ILL HEILS¹RS
Stefnt er
REKSTUR
að því að
hótelturninn, sem yrði ein hæsta
bygging borgarinnar, verði
tilbúinn síðla árs 2010, svo fremi
sem öll tilskilin leyfi fáist fljótt.
Forsvarsmenn Tívolísins segja
að hótelbyggingin sé liður í
viðleitni félagsins til að breyta
því úr árstíðabundnum í heilsársrekstur.
AA

3VERRIR (ERMANNSSON SEGIR DËTTUR SÅNA HALDA SIG N¹KV¾MLEGA VIÈ M¹LEFNASKR¹ &RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS

Segir Jón Magnússon ekki löglegan flokksmann
Þingflokkur Frjálslynda flokksins segir umræðu síðustu daga vera villandi. Enginn
þingmannanna vildi ræða viðtal
við Margréti Sverrisdóttur í blaðinu í gær, en þar sagðist hún ekki
vilja vera í flokki sem markaðist
af skoðunum Jóns Magnússonar
hæstaréttarlögmanns og jafnaði
þeim við þjóðernishyggju.
Sverrir Hermannsson, stofnandi flokksins, var sá eini úr
kjarna Frjálslyndra sem vildi
ræða deilumál Jóns og Margrétar.
„Ég held nú að þetta verði afgreitt
í sátt og samlyndi. Um hvað er
deilt? Það er deilt um það að Margrét heldur sig nákvæmlega við
málefnaskrá flokksins. Og að
halda það að einhver utanveltubesefi eins og Jón Magnússon,
sem er ekki einu sinni löglegur
félagi í Frjálslynda flokknum, hafi
eitthvað um það að segja, kemur

34*«2.-,

ekki til nokkurra greina,“ sagði
Sverrir í gær.
Magnús Þór Hafsteinsson sagði
að stefnumál flokksins hefðu ekki
breyst og að skoðanir Jóns væru
hans einkamál. „Það sem Jón
Magnússon hefur skrifað eru fyrst
og fremst hans eigin viðhorf. Fólk
hefur mismunandi áherslur og
túlkar sig með mismunandi hætti,“
Magnús sagði einnig að honum
þætti grein Jóns Magnússonar
„Ísland fyrir Íslendinga?“ vera fín
í því samhengi sem hann sæi hana.
Hins vegar væri hann afar ósáttur
við að orð Jóns væru slitin úr samhengi. Hann túlkar grein Jóns ekki
sem rasisma.
Sigurjón Þórðarson tók í svipaðan streng og Magnús. „Ég er
sammála inntakinu í greininni um
að hingað eigi ekki að koma öfgafólk og skiptir þá engu hver trú
þeirra er. Umræðan um málefni
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útlendinga snýst hins vegar fyrst
og fremst um kjör launafólks sem
er í beinni samkeppni við óheft
flæði starfsfólks frá öðrum löndum.
Andstæðingar
flokksins
leggja alla áherslu á að draga
umræðuna frá þessu og færa yfir

36%22)2
(%2-!..33/.

'5¨*«. !2.!2
+2)34*.33/.

á vafasamt svið kynþáttahyggju,
sem er langt í frá stefna flokksins.“
Guðjón A. Kristjánsson vildi
ekkert segja um málið í gær, annað
en að stefna Frjálslynda flokksins
hefði ekki breyst.
KËÖ

við eigum vel

saman

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

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

Verð: 1.590.000 kr.
0
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¨(YUÎSXHUXPÑUJÎOÈNOÑQG
VHPÑOOKDIDVÈQVÄUNHQQL

0HË9RGDIRQH3DVVSRUWVDPHLQDVWÙDXÈHLWWPÈQÕWXYHUË¹DËVDPDRJ¼¨VODQGL

9RGDIRQH3DVVSRUWHUQØE\OWLQJDUNHQQGÙMÎQXVWDVHPJHULUYLËVNLSWDYLQXP9RGDIRQHNOHLIW
DËKULQJMD¼VDPDPÈQÕWXYHUËLÈOÑQGXPÈ(YUÎSXRJKHLPD*UHLWWHUNUXSSKDIVJMDOG
RJHIWLUÙDËJLOGLUVDPDYHUËVNU¼RJ¼¨VODQGL0HË9RGDIRQH3DVVSRUWJHWDYLËVNLSWDYLQLU
9RGDIRQHVSDUDËWLOGÁPLVÈ'DQPÑUNX¼6S¼QLRJÈ%UHWODQGLPLËDËYLËȣPP
PÈQÕWQDVÈPWDO
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6NU¼ËXÙLJVWUD[¼ZZZYRGDIRQHLVNRPGXYLËÈYHUVOXQRNNDUHËDKULQJGXÈ¹ÕJHWXU
OÈNDVNU¼ËÙLJPHËÙYÈDËVHQGD606VNLODERËLQ3DVVSRUWÈ¹DËHUHQJLQQVWRIQNRVWQDËXU
RJHNNHUWP¼QDËDUJMDOG

JUÈSWXDXJQDEOLNLËRJOLIËXQÕQD
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Peningaskápurinn …
$AGSBRÒN AFTUR ¹ LAUSU

&ASTEIGNAVERÈ TEKUR DÕFU

5PPSKIPTING $AGSBRÒNAR ÖÕÈIR AÈ $AGSBRÒN
ARNAFNIÈ ER ¹ LAUSU EN EKKI VAR LAUST VIÈ AÈ
EINHVERJIR FYRTUST VIÈ ÖEGAR FÁLAGIÈ TËK SÁR NAFNIÈ
SEM ¹ÈUR PRÕDDI 6ERKAMANNAFÁLAGIÈ $AGSBRÒN
EN ÖAÈ RANN SVO MEÈ FLEIRUM INN Å %FLINGU 3VO
ER N¹TTÒRLEGA TIL 5NGMENNAFÁLAGIÈ $AGSBRÒN
Å !USTUR ,ANDEYJUM ¶EGAR $AGSBRÒN
AR
NAFNIÈ VAR TEKIÈ UPP VAR ÖAÈ AF ÖVÅ
AÈ
STJËRNENDUM FÁLAGSINS ÖËTTI VIÈ
H¾FI AÈ VELJA SÁR GOTT ÅSLENSKT
NAFN Å STAÈ b'ROUPm EÈA
ÒTLENSKS NAFNS $AGBRÒN
MERKIR BYRJUN DAGSINS OG
¹TTI AÈ T¹KNA SAMSTÎÈUNA
INNAN FÁLAGSINS %N ÖEIM
GILDUM M¹ SVO SEM KOMA ¹
NÕJU FÁLÎGIN TVÎ SEM TIL ERU
ORÈIN  N¾R YFIR ALLA DAGA
OG EKKI BARA BYRJUN ÖEIRRA OG
EKKI VANTAR SAMTÎÈUNA Å 4EYMIÈ

3AMKV¾MT TÎLUM FR¹ &ASTEIGNAMATI RÅKISINS
M¾LDIST VÅSITALA ÅBÒÈARVERÈS   STIG Å OKT
ËBER OG HEFUR L¾KKAÈ UM   PRËSENT FR¹ FYRRI
M¹NUÈI 3ÁRBÕLI HEFUR L¾KKAÈ MEST EÈA UM
  PRËSENT EN EINNIG HEFUR ÖARNA ¹HRIF   PRË
SENTA L¾KKUN Å FJÎLBÕLI b3EM FYRR ER FLÎKT Å VERÈI
SÁRBÕLIS MUN MEIRI EN Å VERÈI FJÎLBÕLIS 6AKIN ER
ATHYGLI ¹ ÖVÅ AÈ AÈEINS  KAUPSAMNINGAR VORU
YFIR SÁRBÕLI Å OKTËBER OG ÖVÅ HEFUR HVER OG EIN
EIGN MIKIL ¹HRIF ¹ ÖRËUNINA MILLI M¹NAÈA
MEÈAN  KAUPSAMNINGAR VORU UM FJÎL
BÕLI ¶ETTA SKÕRIR MUN ¹ VERÈFLÎKTI MILLI
SÁRBÕLIS OG FJÎLBÕLIS m SEGIR GREINING
ARDEILD +AUPÖINGS OG BENDIR UM LEIÈ
¹ AÈ VELTA ¹ HÒSN¾ÈISMARKAÈI SÁ AÈ
AUKAST RAUNAR UM  PRËSENT MILLI M¹N
AÈA 6ERÈHJÎÈNUN ¹ FASTEIGNAMARKAÈI
SEGIR BANKINN SKÕRAST AF ÖVÅ AÈ STÕRIVEXTIR
3EÈLABANKANS SÁU TEKNIR AÈ BÅTA

Tvöfalda hagnaðinn

(AGNAÈUR &LÎGU ¹ ÖRIÈJA ¹RSFJËRÈUNGI VAR
NEIKV¾ÈUR UM  ÖÒSUND BANDA
RÅKJADALI 4EKJUR N¹MU   MILLJËNUM
BANDARÅKJADALA ¹ ÖRIÈJA ¹RSFJËRÈUNGI SEM
ER  PRËSENTA SAMDR¹TTUR MIÈAÈ VIÈ
SAMA TÅMABIL Å FYRRA
3IGURÈUR %INARSSON STJËRNARFORMAÈUR
+AUPÖINGS VÅSAÈI ¹ BUG ÖEIRRI GAGN
RÕNI SEM %KSTRABLADET HEFUR SETT FRAM
UM +AUPÖING Å UMFJÎLLUNUM SÅNUM
UM ÅSLENSK FYRIRT¾KI AÈ UNDANFÎRNU ¹
BLAÈAMANNAFUNDI SEM HALDINN VAR Å
+AUPMANNAHÎFN Å G¾R

$AGSBRÒN LÕKUR STÎRFUM

-!'.²3 *«.33/. &ORSTJËRI !TORKU SEGIR
AFKOMUNA GËÈA OG T¾KIF¾RI FALIN Å EIGNUM

reikningsskilum þar sem rekstrarleg afkoma hvers og eins dótturfélags ásamt afkomu móðurfélags,
án gangvirðismat á dótturfélögum,
er lögð saman og myndar afkomu
tímabilsins.
JAB

Hands Holding til starfa
Sá hluti af fyrirtækjum innan
gömlu Dagsbrúnar sem féll ekki
að kjarnastarfsemi 365 og Teymis
hefur verið settur í eignarhaldsfélagið Hands Holding sem fyrst
kallaðist K2. Hluthafar félagsins
eru Teymi, 365, Milestone og
Straumur-Burðarás. Teymi er
stærsti hluthafinn með hlut á bilinu 40-50 prósent.
Fyrirtæki í eigu Hands Holding
eru átta talsins í sjö löndum. Meðal
þeirra eru Hands í Noregi, Opin
kerfi, Hugur Ax, Landssteinar
Strengur, Kerfi í Svíþjóð og í Danmörku.
Áætluð velta félagsins á árinu
er um nítján milljarðar króna.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins mun Sveinn Andri Sveins-

-AGNÒS ¶ORSTEINSSON ER NÕR STJËRNAR
FORMAÈUR )CELANDIC 'ROUP 4EKUR HANN
VIÈ AF 'UNNLAUGI 3 'UNNLAUGSSYNI SEM
¹ STJËRNARFUNDI Å FYRRADAG ËSKAÈI ÖESS
AÈ L¹TA AF EMB¾TTI Å KJÎLFAR BREYTINGA ¹
EIGNARAÈILD ¹ FÁLAGINU

son, viðskiptafræðingur og fyrrum fjármálastjóri Norðurljósa,
taka við sem framkvæmdastjóri
Hands.
Markmið eigenda munu vera
þau að viðhalda og bæta núverandi rekstur. Einnig verða möguleikar til stækkunar kannaðir
innan- sem utanlands. Talið er líklegt að bæði 365 og Teymi muni
minnka við hlut sinn í Hands en
aðrir hluthafar bæti við sig verði
hlutafé aukið.
Stjórn
eignarhaldsfélagsins
skipa Gunnlaugur M. Sigmundsson, sem er formaður stjórnar,
Björgvin Ingi Ólafsson, Guðmundur Ólason, Vilhjálmur Þorsteinsson
og Þórdís J. Sigurðardóttir.
EÖA

Félaginu verður skipt
upp í tvö skráð rekstrarfélög, 365 á sviði fjölmiðla og afþreyingar
en Teymi á sviði upplýsingatækni og fjarskipta.
Jón Ásgeir Jóhannesson
er nýr stjórnarformaður
365 en Þórdís Sigurðardóttir fer fyrir stjórn
Teymis.
Hluthafar í Dagsbrún samþykktu í
gær að skipta félaginu upp í tvö
rekstrarfélög; annars vegar fjölmiðla- og afþreyingarfélagið 365
hf. og hins vegar upplýsingatækniog fjarskiptafélagið Teymi.
Verða bæði félögin skráð í
Kauphöll Íslands næstkomandi
mánudag og fá hluthafar Dagsbrúnar hlutabréf í hvoru félagi.
Við skiptinguna er fjölmiðlahlutinn metinn á 55 prósent af heildarvirði Dagsbrúnar en fjarskiptahlutinn á 45 prósent.
Ari Edwald er forstjóri 365 en
Árni Pétur Jónsson stýrir Teymi.
Í stjórn 365, sem gefur meðal
annars út Fréttablaðið, setjast Jón
Ásgeir Jóhannesson, Árni Hauksson, Magnús Ármann, Pálmi Haraldsson og Þorsteinn M. Jónsson.

&2¡44!",!¨)¨'6!

Hagnaður
fjárfestingafélagsins
Atorku Group nam rúmum 555
milljónum króna á þriðja fjórðungi
ársins samanborið við 224 milljónir á sama tíma í fyrra. Séu öll félög
Atorku tekin með skilaði samstæðan 32,2 milljóna króna hagnaði á
tímabilinu. Félagið skilar uppgjöri
í tvennu lagi, móðurfélagi annars
vegar og samtæðu hins vegar.
Í móðurfélagsreikningi eru allar
fjárfestingar, m.a. fjárfestingar í
dótturfélögum metnar á gangvirði
en í samstæðureikningi er beitt
hlutdeildaraðferð og samstæðu-
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3IGURÈARDËTTUR FYRRUM STJËRNARFORMANN $AGSBRÒNAR OG NÒVERANDI STJËRNARFORMANN
4EYMIS  MILLI ÖEIRRA ERU -ATTHÅAS 0¹LL )MSLAND FRAMKV¾MDASTJËRI )CELAND %XPRESS
OG STJËRNARMAÈUR Å 4EYMI OG 6IÈAR ¶ORKELSSON FRAMKV¾MDASTJËRI FJ¹RM¹LASVIÈS 

Jón Ásgeir tekur við starfi stjórnarformanns. Stjórn Teymis er
skipuð þeim Þórdísi J. Sigurðardóttur, fyrrum stjórnarformanni
Dagsbrúnar, Guðmundi Ólasyni,
Matthíasi Páli Imsland, Þorsteini
M. Jónssyni og Þór Sigfússyni.
Þórdís, fráfarandi stjórnarformaður, sagði á fundinum að uppstokkun Dagsbrúnar væri liður í
því að efla rekstur félagsins og
stjórnin teldi það farsæla niðurstöðu fyrir hluthafa og starfsmenn
að eignast hluti í tveimur skráðum
félögum. „Á undanförnum tveimur árum hefur verið unnið að því
að styrkja bæði fjölmiðla- og fjarskiptahluta Dagsbrúnar með innri
og ytri vexti. Við teljum að því
verki sé lokið og eftir standi tvö
félög sem hvort um sig búi við
sterka stöðu á markaði og eru skýr
valkostur fyrir fjárfesta.“
Ari Edwald, forstjóri 365, segir
að félagið ætli sér að selja hlut
sinn í Hands og bróðurpart bréfa í
breska útgáfu- og samskiptafyrirtækinu Wyndeham Press og ein-
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beita sér að innanlandsmarkaði.
Velta 365 er áætluð tólf milljarðar
króna.
Lokað var fyrir viðskipti með
Dagsbrún í gær vegna skiptingarinnar. Á fimmtudaginn sendi Dagsbrún frá sér neikvæða afkomuviðvörun fyrir fyrstu níu mánuði
ársins og hefur 1,5 milljarða varúðarfærsla verið færð vegna eignarhlutar í Wyndeham Press.
Greiningardeildir Glitnis og
Landsbankans reikna með miklu
tapi félagsins á 3. ársfjórðungi en
það tapaði 1,5 milljörðum króna á
fyrri hluta ársins og hafa hlutabréf þess lækkað um 24 prósent
frá ársbyrjun.
EGGERT FRETTABLADIDIS

House of Fraser
semur við birgja
Stjórn bresku verslanakeðjunnar
House of Fraser ætlar að senda
birgjum bréf í næstu viku þar
sem þess er óskað að fyrirtækinu
verði veittur afsláttur af vöruverði auk þess sem greiðslufrestur til birgja verði lengdur.
Að sögn breska dagblaðsins
Times ætlar Don McCarthy,
stjórnarformaður HoF, að fara
fram á tveggja prósenta afslátt
frá birgjum enda hafi ekki orðið
neinar breytingar á samningum
birgja og HoF síðan á sumardögum árið 2003. Stjórnir bresku
verslananna Debenhams, Bhs,
Arcadia og Marks & Spencer hafa
þegar óskað eftir álíka kjörum hjá
birgjum.
Times segir að stjórnir nokkurra verslanakeðja hafi óskað
eftir því í júní síðastliðnum að
birgjar veittu eins prósents afslátt
og framlengdu greiðslufrest sinn
úr 30 dögum í 60. Marks & Spencer fór hins vegar fram á 5,5 prósenta afslátt.
Kaupum Baugs og fleiri fjár-
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OF &RASER ¾TLAR AÈ SEMJA VIÈ BIRGJA UM
AFSL¹TT LÅKT OG AÈRAR VERSLANIR HAFA GERT

festa á HoF lauk í síðustu viku.
Breskir fjölmiðlar hafa haft eftir
Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, forstjóra félagsins, að breskar verslanir bjóði margar hverjar upp á
keimlíkt vöruúrval. Sé nauðsynlegt að krydda vöruúrvalið og hafi
hann þegar boðað að nokkrum
vörumerkjum í verslunum HoF
verði skipt út fyrir önnur.
JAB

Amerísku jólatrén ár eftir ár
– fjölbreytt úrval – allir verðflokkar.

20% - 50%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM SIRIUS
LJÓSASERÍUM

YFIR 600 TEGUNDIR AF JÓLALJÓSUM – GERA AÐRIR BETUR?

Grenið komið!

Jólastjarna
20% afsláttur af öllum kertum um helgina

TILBOÐ

frískleg og stinn

595 kr

Hver er að veifa í
jólasveinalestinni?
Hvað eru mörg hús
í jólalandinu?

barnanna

Hvað dilla jólasveinarnir
sér oft á 1 mínútu?

SKEMMTILEGIR VINNINGAR Í BOÐI

ÁRNESINGAKÓRINN
GERUM TILBOð Í JÓLATRÉ,
JÓLASKREYTINGAR,
JÓLASERÍUR O.FL.

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

KYNNIR NÝJAN GEISLADISK
LAUGARDAG KL. 15.00
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-ISMUNA DËMSTËLARNIR RÅKUM OG F¹T¾KUM

Mat ráðherra
verður virt
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llmiklar umræður hafa spunnist í fjölmiðlum vegna
greinar sem Arnar Jensson, aðstoðaryfirlögregluþjónn
Ríkislögreglustjóraembættisins, skrifaði í nafni stöðu
sinnar í Morgunblaðið liðinn miðvikudag. Að hluta til
hefur sú umræða þó sneitt framhjá merg málsins.
Í Morgunblaðsgreininni segir aðstoðaryfirlögregluþjónninn:
„Við búum við þróaðar réttarreglur sem eiga að vera nægilega
traustar til þess að tryggja að allir fái sömu réttlátu málsmeðferðina, hvort sem um er að ræða auðmann, fjölmiðlakóng, einstætt
foreldri eða öryrkja. Hvort sem í hlut á Jón eða séra Jón. Baugsmálið er dæmi um að svo er ekki. Þessi þróun er óþolandi og ég
kalla á viðbrögð yfirvalda þessa lands.“
Einn æðsti maður ríkislögreglunnar hefur hér komist að þeirri
niðurstöðu að hornsteinn réttarríkisins, jafnræðisreglan, sé óvirk
í sakamálum. Brotalömin er annaðhvort hjá lögreglu og ákæruvaldi eða dómstólum. Vafalaust yrði það talinn útúrsnúningur að
halda því fram að aðstoðaryfirlögregluþjónninn hafi verið að beina
spjótum að lögreglunni og ákæruvaldinu. Eftir stendur þá að hann
telur dómstólana hafa brugðist á svo afdrifaríkan hátt.
Jafn þung ásökun frá jafn háttsettum embættismanni um að
dómstólarnir hafi brugðist í varðstöðu um sjálfan grundvöll réttarríkisins er einstök. Á þessum vettvangi verður hins vegar ekki á
neinn hátt tekin afstaða til þess hvort aðstoðaryfirlögregluþjónninn hefur á réttu að standa.
Hitt er ljóst að ekki verður við það unað að sú staða sé uppi
í dómskerfinu sem aðstoðaryfirlögregluþjónninn lýsir. Hafi hann
rétt fyrir sér þarf án tafar að gera reka að því að þeir dómarar sem
hlut hafa átt að dómum og úrskurðum í Baugsmálinu verði leystir frá störfum. Jafnframt verða dómsmálaráðherra og Alþingi að
endurreisa dómstólana með nýrri löggjöf svo fljótt sem verða má.
Aðstoðaryfirlögregluþjónninn kallar í grein sinni á viðbrögð
yfirvalda. Þau eru dómsmálaráðherrann í þessu tilviki. Óvanalegt
er að embættismaður stilli ráðherra upp við vegg með þessum
hætti. Jafnvel má segja að það sé óviðeigandi gagnvart ráðherranum. En það er orðinn hlutur sem ekki verður horft framhjá.
Ráðherrann á tveggja kosta völ: Að sýna með beinum eða óbeinum hætti að hann hafi traust á dómstólunum eða taka opinberlega
undir fullyrðingu aðstoðaryfirlögregluþjónsins og bregðast þá við
með þeim ráðstöfunum sem duga til þess að tryggja að jafnræðisreglan verði virk á ný.
Hafi ráðherrann traust á dómstólunum getur hann að sjálfsögðu
sýnt það með yfirlýsingu þar að lútandi. En þögn hans um málið er
einnig jafnskýr og afgerandi yfirlýsing þar um. Líta verður svo
á að þögn ráðherrans dugi í þessu tilviki sem klár yfirlýsing um
traust á dómstólunum fyrir þá sök að honum bæri skylda til að
grípa umsvifalaust til mjög róttækra aðgerða ef hann væri sammála aðstoðaryfirlögregluþjóninum.
Engin ástæða er til annars en að hafa fulla trú á að mat dómsmálaráðherra muni byggjast á traustum málefnalegum sjónarmiðum. Á hvern veg sem það fer er því fyrirfram unnt að lýsa yfir að
það verður virt. En óvissa um traust réttvísinnar á dómstólunum
er óhugsandi í réttarríki.
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Ekkert blað?
Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu
fengið Fréttablaðið. En til vonar
og vara skaltu klippa þetta símanúmer
út og hringja ef blaðið berst ekki.

550 5600

- mest lesið

+JÎRGÎGN ¹ FERÈ
&RAMSËKNARFLOKKURINN HÁLT PËSTKOSN
INGU Å .ORÈVESTURKJÎRD¾MI TIL AÈ
¹KVEÈA FRAMBOÈSLISTA ÖAR !TKV¾ÈI
VORU TALIN ¹ "ORÈEYRI Å G¾RKVÎLD OG
ÒRSLIT EKKI LJËS FYRR EN SÅÈLA KVÎLDS
&LOKKURINN HEFUR LÅTIÈ VERIÈ ¹BERANDI
UNDANFARIÈ OG EKKI ¹ NEINNI SIGLINGU
Å SKOÈANAKÎNNUNUM NEMA EF VERA
SKYLDI KAFSIGLINGU 3UMIR MYNDU ÖVÅ
SEGJA AÈ FLOKKURINN HEFÈI ¹TT AÈ NÕTA
SÁR PRËFKJÎRIÈ TIL AÈ RÅFA
UPP ATHYGLI OG STEMNINGU
Å KRINGUM FLOKKINN 4IL
D¾MIS MEÈ ÖVÅ AÈ TELJA
ATKV¾ÈIN Å 2EYKJAVÅK OG N¹
ÒRSLITUM Å BEINNI Å FRÁTTA
TÅMA EINS OG TÅÈKAST Å
ÎÈRUM FLOKKUM ¶AÈ
HEFÈI LEGIÈ BEINT
VIÈ ÖVÅ ATKV¾ÈIN

VORU ÎLL SEND ¹ SKRIFSTOFU FLOKKSINS Å
2EYKJAVÅK ¶AÈ ÖËTTI HINS VEGAR VIÈ
H¾FI AÈ TELJA ATKV¾ÈI Å KJÎRD¾MINU

,ÒÈAFLOKKUR
¶VÅ VAR LAGT AF STAÈ NORÈUR YFIR HEIÈAR
SÅÈDEGIS Å G¾R MEÈ ATKV¾ÈI Å KÎSSUM
3¹ STAÈUR SEM VARÈ FYRIR VALINU VAR
"ORÈEYRI VIÈ (RÒTAFJÎRÈ "¾JARKJARNI
SEM MUNA M¹ FÅFIL SINN FEGURRI EN
NÕTUR ÖESS AÈ VERA Å .ORÈVESTURKJÎR
D¾MINU MIÈJU &RAMBJËÈENDURNIR
¾TLUÈU EKKI AÈ LEGGJA SAMA FERÈA
LAG ¹ SIG "LOGGARINN MIKILVIRKI
3TEINGRÅMUR 3¾VARR «LAFSSON
SPYR HVORT ¾TLUNIN SÁ AÈ ÕTA
UNDIR LÒÈASÎGUR AF FLOKKNUM
&YRRVERANDI FJÎLMIÈLAFULLTRÒA
FORMANNS FLOKKSINS FINNST
ÖESSI AÈFERÈ AÈ MINNSTA
KOSTI EKKI SMART

%KKI SP¹MENN Å FÎÈURLANDI
3YKURMOLARNIR HÁLDU SÅNA FYRSTU
TËNLEIKA Å FJËRT¹N ¹R Å G¾RKVÎLDI Å
,AUGARDALSHÎLL ¥ G¾RDAG VAR ENN H¾GT
AÈ KAUPA MIÈA ¹ VIÈBURÈINN SEM
TELST TIL STËRVIÈBURÈA Å ROKKHEIMUM
EN AÈD¹ENDAHËPURINN ER GREINILEGA
EKKI SVO FJÎLMENNUR HÁR ¹ LANDI AÈ
HANN FYLLTI HÎLLINA  SÅNUM TÅMA VAR
ÖAÈ HAFT ¹ ORÈI AÈ 3YKUR MOLARNIR
HEFÈU HLOTIÈ SÅNA UPPHEFÈ AÈ UTAN
3M¹SKÅFAN !MM¾LI KOM ÒT HAUSTIÈ
 OG MINNUGIR MUNA EFTIR "JÎRK
'UÈMUNDSDËTTUR OG FÁLÎGUM
SELJANDI SKÅFUNA ¹ ,AUGAVEGINUM
Å JËLAÎSINNI ÖAÈ ¹RIÈ %KKI VAR
SALAN MIKIL FYRR EN SM¹SKÅFAN
VAKTI ATHYGLI Å "RETLANDI ÖEGAR
HÒN VAR GEFIN ÒT ÖAR 
SIGRIDUR FRETTABLADIDIS

Flóð í uppsiglingu
Í

slenskan á ekki mörg hugtök
sem eru gjörsamlega óþýðanleg, en í hópi þeirra er „jólabókaflóð“. Reynið að útskýra þetta
fyrirbæri fyrir útlendingum og
þið munuð komast að því að það
er gjörsamlega vonlaust.
Reynið að útskýra það að
drjúgur hluti af allri bóksölu eigi
sér stað í tvo mánuði, nóvember
og desember; að bókabúð sem
ekki er opin á Þorláksmessu geti
ekki gert sér vonir um mikla sölu
það árið; að rithöfundar sem taka
sig hátíðlega miði skrif sín við að
bókin komi út í nóvember; að
bókaútgefendur þjóni jólabókamarkaðnum markvisst með því að
gefa út bókatíðindi í nóvember.
Hvernig eiga framandi þjóðir
að geta séð fyrir sér bókabúðir
„bókaþjóðarinnar“ hálftómar
allan ársins hring á meðan
væntanlegir lesendur sitja heima
fyrir framan sjónvarpið og bíða
eftir næstu jólavertíð? Þannig
umgengst ekki nokkur önnur þjóð
nýsköpun á sviði bókmennta.
Hver stendur á bak við þetta?
Hver hagnast á þessu?
Ekki eru það bóksalarnir. Það
mundi augljóslega minnka álag
og yfirvinnu ef hægt væri að
dreifa bóksölu jafnt yfir árið, eins
og tíðkast alls staðar annars
staðar en á Íslandi. Af sömu
ástæðum hafa bókaútgefendur
lítinn hag af því að vera í stöðugri
upphitun allt árið fyrir stuttan
endasprett sem ræður úrslitum
um afkomuna. Það getur heldur
ekki verið mikið hagsmunamál
fyrir útgefanda að þurfa að gefa
30% afslátt af „föstu verði“
nýrrar og spennandi bókar
daginn sem hún kemur.
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Ekki eru það rithöfundarnir
sem þrá það að sjá bækur sínar
týnast í stöflum á Þorláksmessu,
innan um allan hinar bækurnar
sem einmitt þurftu að koma út
nokkrum vikum fyrir jól. Ekki
græða þeir á undirboðunum á
jólabókamarkaðnum, þegar
reglurnar um fast verð bóka eru

Það er kominn tími til að
Íslendingar reisi garða til að
verjast jólabókaflóðinu. Við
eigum ekki að dekra við ósiði
okkar, hvorki sem einstaklingar
né þjóð
skyndilega teknar úr sambandi í
nokkrar vikur. Ekki er það
hagsmunamál rithöfundar að
lesa snöggsoðna gagnrýni um
bók sína í dagblaði, samda af
þreyttum bókmenntarýni sem
þarf að lesa allar bækur ársins á
nokkrum vikum.
Eru það lesendurnir sem
hagnast? Eru íslenskir lesendur
virkilega þeirrar gerðar að þeir
vilji lesa yfir sig á nokkrum
vikum; að bókaskápar heimilanna séu lokaðir yfir árið þar til

þeir fyllast á aðfangadag? Það
mætti hafa um það mörg orð,
hvert sé æskilegt samband
lesanda og bókar. Eitt er þó víst,
að fáir bókaunnendur mæla með
árstíðabundnum skyndikynnum
á þessu sviði.
Á jólabókaflóðinu finnast
engar rökréttar skýringar. Það er
enn einn vitnisburðurinn um
molbúahátt Íslendinga, sem
halda ennþá að landið sé verstöð
og að ekkert starf sé nokkurs
virði nema hægt sé að vinna það
í skorpum. Jólabókaflóðið sem
fyrirbæri segir mikinn sannleika
um Íslendinga og það virðingarleysi sem þjóðin sýnir bókmenntaarfinum. Það er ekki
komið til vegna samsæris
hagsmunaaðila, þvert á móti. Það
er sinnuleysi okkar sjálfra sem
veldur því að ekki er hægt að
breyta þessum ósið.
Eflaust er margt fólk íhaldssamt í eðli sínu og finnur
einhverja rómantík við það að
bækur flæði yfir það í holskeflum fremur en sem lygn straumur. Það er líka hægt að venja sig
á að borða súran og ónýtan mat
af einskærri fortíðarþrá. Sem
betur fer höfum við matvælaráð
sem varar fólk við vondri
meðhöndlun á mat, en hverjir
ætla að taka að sér að vara
þjóðina við illri meðferð á
bókum?
Það er kominn tími til að
Íslendingar reisi garða til að
verjast jólabókaflóðinu. Við
eigum ekki að dekra við ósiði
okkar, hvorki sem einstaklingar
né þjóð. Stöðvum jólabókaflóðið í
eitt skipti fyrir öll og gerumst
bókaþjóð í verki.

Eru foreldrar alvondir?
breyst mikið undanfarin ár. Til að
mynda voru tæplega 60% barna í
heilsdagsvistun árið 1999 en 90% árið
2005. Þessi breyting skýrist ekki
nema að litlu leyti af fjölgun barna
érfræðingar og jafnvel afar og
heldur jókst dvalartími barna samömmur hafa að undanförnu viðrað
fara auknu framboði heilsdagsplássa.
þær skoðanir sínar að íslensk börn
Á tímabilinu 1999-2005 fjölgaði börnséu undir of miklu álagi, foreldrar
um sem sækja leikskóla um 800 þrátt
gefi sér ekki tíma til að sinna þeim og
fyrir að íbúum með ung börn í Reykjaað Ísland sé ekki nægilega barnvænt
vík fækki. Við fyrstu sýn virðast
samfélag. Sitt sýnist hverjum en töluþessar tölur skýra vel umræðuna um
vert skortir á að umræðan sé byggð á
aukið álag á börnin en ef nánar er
staðreyndum eða á reynsluheimi forrýnt kemur í ljós að á sama tímabili
eldra. Til dæmis er mikið vísað í tölur
hefur vinnumarkaðurinn ekki breyst
um að tæplega 90% barna dvelji 8 ¶/2"*®2' (%,'!
mikið.
Tölur Hagstofu sýna að
tíma eða lengur á leikskóla á dag. 6)'&²3$«44)2
atvinnuþátttaka kvenna og karla er sú
Leikskólaskrifstofa
Reykjavíkursama og vinnustundir eru eins hjá konum og
borgar kannaði nýlega í öllum hverfum borgaraðeins færri hjá körlum. Þær tölur gefa til kynna
innar raunverulegan vistunartíma í leikskólum.
að einhvers staðar hafi börnin verið í vistun áður
Könnunin sýndi að börnin eru að meðaltali 7,4
en plássum fjölgaði og að jafnvel felist breytingin
klst. á dag í skólunum en að foreldrar greiða fyrir
dvalartíma sem nemur 8,2 klst. á dag. Enginn í að nú sé sýnilegri eða teljanlegri sá tími sem
börn eru frá heimili. Hér er þó ekki lagður dómur
munur var á vistunartíma eftir aldri og aðeins 3%
barna voru í vistun eftir kl. 17. Líklega liggur á hvað sé hinn rétti vistunartími barns í leikskóla
eða í vistun enda eru þær ákvarðanir teknar af
munurinn á rauntíma og samningstíma í að foreldrar vilji eiga borð fyrir báru með tímann sinn foreldrunum sjálfum. Í þessu samhengi er þó mikilvægt að nefna að á þessum tíma hefur fagfólki
og vilji ekki að leikskólakennarar þurfi að vinna
lengur ef eitthvað kemur upp á. Með þessari leikskóla fjölgað og umræðan um fagmennsku og
könnun fengu margir foreldrar sem leggja sig menntun í leikskólum blómstrað sem aldrei fyrr.
hart fram við uppeldið uppreisn æru enda nær Foreldrar treysta vel gæðum þeirrar umönnunar
og menntunar sem er í boði og taka í auknum mæli
þorri foreldra að samræma ágætlega fjölskylduupplýstar ákvarðanir um þarfir barna sinna út frá
líf og starf.
hugmyndafræði og fagmennsku skólanna.
Dvalartími barna í leikskólum hefur vissulega
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GLÆPASÖGUNNAR

www.ve

rold.is

Eftir höfund Þriðja táknsins
Óhugnanlegt morð á heilsuhóteli á Snæfellsnesi. Reimleikar og hörmulegir atburðir
grafnir úr fortíðinni - en tengjast þeir eitthvað morði á ungri konu sumarið 2006?
Sér grefur gröf er ný og spennandi glæpasaga eftir Yrsu Sigurðardóttur en bækur
hennar koma nú á markað á 25 tungumálum í yfir 100 löndum heims.

„Skemmtileg morðsaga eftir nýja glæpasagnadrottningu.“
Tímaritið ALLAS í Svíþjóð um Þriðja táknið

„Sagan er æsispennandi … grípur lesandann heljartökum.“
DAGBLADET í Noregi um Þriðja táknið

BRÆÐRABORGARSTÍG 9, SÍMI 414 1450
www.verold.is

•

verold@verold.is



 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

-!¨52 6)+5..!2

Alvörugefinn spaugari
og lífsnautnamaður
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MILLJÓNIR

Ná›u ﬂér í Lottómi›a á næsta
sölusta› e›a á lotto.is – ﬂú gætir
unni› litlar 8 milljónir króna.
ﬁa› getur allt gerst.
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Í FYRSTA
VINNING

Þessi vika hefur verið Ævars
Arnar Jósepssonar rithöfundar og
útvarpsmanns. Hér, í þessu blaði,
var hann krýndur
konungur
hinnar íslensku
glæpasögu í lofsamlegum
ritdómi um nýjasta
krimma hans „Sá
yðar sem syndlaus er“. Slík
krýning nær eins
langt og hún nær
en skömmu síðar
spurðist að Ævar
Örn væri tilefndur til Glerlykilsins 2007 sem eru
verðlaun
Norrænu glæpasamtakanna.
Blóðberg, bók Ævars
Arnar frá í fyrra,
aflaði honum einróma tilnefningar dómnefndar
Hins
íslenska
glæpafélags.
Ævar Örn Jósepsson er fjölskyldumaður og
býr ásamt konu
sinni,
Sigrúnu
Guðmundsdóttur
líffræðingi,
og
tveimur dætrum
í Mosfellsbæ. Þar
unir hann sér við
skriftir og nýjasta áhugamálið
sem er garðrækt.
Foreldrar hans
eru Jósep Kristinsson
bifvélavirki, sem nú er
látinn, og Margrét
Þórhallsdóttir. Ævar Örn
á þrjú systkini.
Snemma kom í ljós eitt eðliseinkenni Ævars sem er sjálfstæði
og það að láta ekki teyma sig út í
hvað sem er. Þá búsettur á Akranesi fór hann með föður sínum til
að sækja hesta í girðingu. Þeir
fældust og eftir eltingarleik mikinn settist Ævar á stein og sagði
hingað og ekki lengra: Ég læt ekki
einhvern hest hafa mig að fífli!
Þannig má segja að Ævar sé
fastur fyrir en heimildarmenn
blaðsins vilja þó ekki fallast á að
hann sé þverhaus. Svo forskrúfaður sé hann ekki. Segja meira að
segja að Ævar Örn skipti öðrum
mönnum fremur um skoðun hafi
verið færð sannfærandi rök fyrir
öðrum sjónarmiðum en þeim sem
hann hefur uppi. Réttlætiskennd
hans er við brugðið og hún slær
Ævari út í að vera rétthugsandi.
Hann leggur jafnvel lykkju á leið
í bókum sínum til að berja á for-
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dómum. Ævar Örn er mikill
umhverfisverndarsinni og keyrir
um á vetnisbíl.

Allir eru heimildarmenn blaðsins sammála um að kímnigáfa einkenni Ævar Örn öðru fremur. Er
sá húmor stundum kaldhæðinn.
Og þó hann sé spaugsamur er fullyrt að undir niðri sé Ævar mjög
alvarlega þenkjandi. Hann á það
til að vera hrjúfur en sagður
öðrum mönnum skemmtilegri í
samstarfi. Og fljótur að hugsa.
Samstarfsmenn finna honum
helst óstundvísi til foráttu og
hversu lengi hann getur verið að
koma sér að verki. En þegar Ævar
Örn er byrjaður stendur fátt eitt í
vegi fyrir honum. Og hann rótar
verkefnum þá frá af mikilli
atorku.
Ævar Örn er algerlega ófeiminn og nýtur sín vel innan um fólk.
Er þeim minnisstætt sem fylgdust með uppákomu á vegum
Glæpafélagsins á Grand Rokk
fyrir um fjórum eða fimm árum.
Þetta var þegar fyrsta bók Ævars

kom út. „Komu fjórir frekar en
fimm rithöfundar og lásu upp.
Tveir voru öllu þekktari sem slíkir. En þeir voru
allir sem börn
leidd upp til að
lesa ljóð fyrir
bekkinn. Nema
Ævar. Nýliðanum. Honum leið
afskaplega vel
og gerði þetta
langsamlega
best. Þó hann
veldi leiðinlegasta kaflann úr
bók sinni til að
lesa. Hann er
performer,“
segir einn heimildarmanna
Fréttablaðsins.
Maður
vikunnar útskrifaðist frá Háskólanum í Freibourg
í Þýskalandi sem
magister í heimspeki með enskar bókmenntir
sem aukafag. Þá
fór hann í eitt ár
og nam fjölmiðlafræði
í
Sterling í Skotlandi.
Ævar
Örn
hefur í gegnum
tíðina
fengist
við
fjölmiðlastörf
einkum
útvarpsmennsku
hjá
Ríkisútvarpinu.
Þar gekk hann
löngum
um
ganga
svartklæddur
með
kókflösku
í
hendi og lagði gjörva hönd á
ýmislegt svo sem að stjórna
Spurningakeppni fjölmiðlanna.
Kemur þá að þætti í fari Ævars
sem margir kannast við. Hann er
fjölfróður og hefur gaman að láta
á þekkingu sína reyna, semur
spurningar og tekur þátt í spurningaleikjum jöfnum höndum, til
dæmis þeim sem efnt er til á
föstudögum á kránni Grand
Rokk. Bókagrúsk er Ævari fíkn
og hlaðast upp bókastaflar á
heimili hans þannig að þeim sem
þar eru fyrir finnst nóg um.
Maður vikunnar er mikill lífsnautnamaður og gerir vel við sig
og sína í mat og drykk. Þeir sem
honum standa nærri og vilja setja
ofan í við Ævar segja hann drekka
of mikið kók og reykja of mikið.
En jafnframt er Ævar Örn Jósepsson sagður meistarakokkur,
gleðimaður sem býður gjarnan í
góðar veislur.

www.visir.is

lotto.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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Mengun Ranghugmyndir menntamálaráðherra
prófessors
5-2¨!.
-ENNTAM¹L

5-2¨!.
5MHVERFISVERND

Í

grein Hannesar Hólmsteins í
Fréttablaðinu 13. október sl. er
ráðist á „umhverfisöfgamenn“ sem
„bæta það upp
með hávaða,
sem vantar á
þekkinguna“.
Því miður er
umfjöllun
Hannesar
sjálfs fremur
dæmi
um
hávaða en mál- &)..52 $%,,3¡.
efnalega gagnrýni. Í fyrsta lagi verður því ekki
trúað að prófessor í stjórnmálafræði sé ófær um að skilja hvernig
skilyrðissetningar haga sér. Þess
vegna er meðhöndlun Hannesar á
viðvörunum
umhverfisverndarsinna um DDT og friðunarsinna um
hvalastofnana óskiljanleg. Spárnar
segja að ef ekkert verði að gert þá
muni DDT valda miklum skaða og
sumar hvalategundir deyja út.
Þegar svo var brugðist við viðvörunum með þeim árangri að vandamálin snarminnkuðu ályktar stjórnmálafræðingurinn að spárnar sem
viðvaranirnar byggðust á hafi
reynst rangar. Hannes hlýtur þó að
skilja að tilgangurinn með því að
kynna spárnar var einmitt að koma í
veg fyrir að þær rættust.
Prófessorinn er svo fjölhæfur að
hann hlýtur að vera með doktorsgráðu í fleiru en stjórnmálafræði.
Hann hikar í það minnsta ekki við að
fullyrða að nær allir loftslagsfræðingar heimsins hafi rangt fyrir sér
um orsök hlýnunar jarðar og afleiðingar þess fyrir mannkynið. Kemur
þó hvergi fram að Hannes sé sjálfur
loftslagsfræðingur eða hafi nokkur
vísindaleg gögn til stuðnings afstöðu
sinni. Engu að síður telur Hannes að
„margar aðrar skýringar“ geti verið
á hlýnunni og gengur svo langt að
telja að loftslagshlýnun geti hreinlega komið „í veg fyrir nýja ísöld“.
Í lok greinarinnar nefnir Hannes svo tölfræðinginn Björn Lomborg og telur að hann hafi hlotið
ósanngjarna meðferð hjá umhverfisverndarsinnum. Lomborg er einkum þekktur fyrir að hafa verið
dæmdur af siðanefnd danskra vísindamanna fyrir óheiðarleg vinnubrögð. Hann var m.a. gagnrýndur
fyrir að skálda gögn og mistúlka
niðurstöður annarra vísindamanna
af ásettu ráði. Spyrja má hvort
umhverfisverndarsinnar eigi fremur að treysta tölfræðingnum Lomborg en öðrum vísindamönnunum
sem eru nær allir sammála um
nauðsyn þess að takmarka losun
koltvísýrings. Og er þá almennt
betra að treysta tölfræðingum fyrir
loftslagsmálum? Eða er ekki betra
að vísindamenn, þ.á.m. Hannes
sjálfur, spari fullyrðingarnar þegar
kemur að kenningum annarra vísindagreina?
Höfundur er háskólanemi.

Kveðja til kjósenda

É

g má til með að þakka fyrir mig,
eins og hinir frambjóðendurnir.
Kosningabarátta mín var ólík annarra að því leyti
að ég gerði ekkert til að fá fólk
til að kjósa mig.
Annað en þá það
að láta fara sem
minnst
fyrir
mér. Að frátöldu
þátttökugjaldinu, kostaði þessi
%,,%24 " 3#(2!„prófkjörsslagur“ tæplega fimmtán þúsund krónur, sem ég borgaði með yfirdrætti á
bankareikningi mínum. Engu að
síður fékk ég fjörutíu prósent
atkvæða, sem ég er harla ánægður
með. Ekki síst í ljósi þess að þarna
úti meðal þeirra sem ekki taka þátt
í prófkjörum flokkanna, eru þúsundir kjósenda sem eiga samleið
með mér. Og ég með þeim. Tölum
betur saman í vor.
Með bestu kveðju, Ellert B.
Schram.

Í Fréttablaðinu hinn 29. október
birtist grein eftir Þorgerði Katrínu
Gunnarsdóttur
menntamálaráðherra um hlutfall Íslendinga á aldrinum 20-40 ára sem stunda háskólanám. Þar hrósaði hún ítrekað þeim
árangri sem íslensk stjórnvöld hafa
náð í framlagi til menntamála, samanborið við hin Norðurlöndin.
Þorgerður Katrín bendir réttilega á að námslán íslenskra námsmanna eru hærri en gengur og gerist á Norðurlöndunum. Aftur á móti
hafa „lánasjóðir“ Norðurlandanna
blandað tilfærslukerfi, þ.e. styrkjaog lánakerfi. Á Norðurlöndunum

vega því námslán aðeins
1/3 af tilfærslum stjórnvalda og 2/3 er styrkur,
sem námsmenn þurfa
ekki að greiða til baka.
Íslenskir námsmenn
fá 87.400 krónur á mánuði, miðað við einstakling
í leiguhúsnæði. Það má
einnig benda á að námslánin skerðast um 12% af '!2¨!2
tekjum ársins á undan. 34%&.33/.
Ef við berum saman Danmörku og Ísland fá námsmenn þar í
landi u.þ.b. 29.000 krónur á mánuði
í námslán og styrk upp á 57.000
krónur. Samtals 86.000 krónur á
mánuði.
Svipað náms- og styrkjakerfi er
til staðar á hinum Norðurlöndun-

um. Samkvæmt þessu,
eins og menntamálaráðherra benti á, veita Íslendingar hæstu námslánin á
Norðurlöndunum
enda
vega styrkirnir þar mun
meira.
Námslán á Íslandi bera
1% vexti sem eru í rauninni 8,2% vextir miðað
við núverandi verðbólgustig, lánskerfið á Norðurlöndum býður upp á
óverðtryggð námslán með 2,5%3,5% raunvöxtum.
Því miður eru framfærslulánin
og lánskjörin ekki nógu góð ef tekið
er tillit til verðlagsástands og borið
saman við sambærileg láns- og
styrkjakerfi á Norðurlöndunum.

Á Íslandi er raunveruleg framfærsla námsmanna ekki mæld og
hefur kröfum námsmannahreyfinganna um að slík vinna verði
hafin verið tafin
af fulltrúum
stjórnvalda í stjórn LÍN. Miðað við
framfærslugrunn LÍN duga námslánin ekki fyrir raunverulegri
framfærslu námsmanna. Námslánin eru okkar laun fyrir okkar
vinnu. Er nám ekki annars 100%
vinna?
Ég hvet menntamálaráðherra til
þess að beita sér fyrir í framfærslumálum námsmanna, og styðja
þannig við menntun Íslendinga,
grunnstoð þekkingarþjóðfélagsins.
Höfundur er lánasjóðsfulltrúi
Stúdentaráðs HÍ. (Greinin er birt
í heild á Visir.is undir Umræðan)
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Kátu mýsnar í Quebec
ssonar er fjallað um
Í Dagbók Þráins Bertel
ndisgenið dularfulla.
ly
ng
þu
og
ýs
m
r
da
yn
glaðl
íslenskar tungur í Kópa
Ennfremur er minnst á
þunglyndissjúklvogi, fordóma og fræga
r tíma.
inga frá Mozart til okka

Kæra
Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

.ËVEMBER



¶URSABIT OG
¥SLANDSVINIR

Helgin fór að mestu
í bakveiki. Þursabit
-.5$!'52
eða skessuskot eða
hvað það nú heitir.
Ég var að tína saman
bækur og blöð á föstudaginn, beygði mig
niður og fraus.
Missti allt úr höndunum á mér nema
símann sem ég hélt
á. Hringdi í Sólveigu sem kom
heim og studdi
mig inn í rúm.
Það góða við
þursabit er að
það
hverfur
jafn
skyndilega og það
læsir klón-

um í mann. Á laugardag eftir hádegi staulaðist
ég
upp
í
Bankastræti á sýninguna
mína og lóðsaði áhugasama gesti
um salinn. Það var ljómandi
skemmtilegt. Labbaði heim glaður
og laus við bakverki. Vaknaði svo í
gærmorgun rammskakkur og
kvalinn.
Fór samt og hitti 70 útlendinga
sem Soffía Auður Birgisdóttir er
að kenna í Háskóla Íslands. Það
var gaman að spjalla við Íslandsvini sem líta svo á að Ísland sé
meira en bara skondinn staður til
að detta í það.

.ËVEMBER

!NDLEG LÎMUNAR
VEIKI

Þunglyndi er ekkert
grín. Alla jafna
tekst að halda því í
¶2)¨*5$!'52
skefjum en svo
laumast
það
að
manni og í mínu tilviki virkar það
eins og nokkurs konar andleg lömunarveiki. Ég paufast gegnum
lífið eins og á sjálfsstýringu. Ég er
sannfærður um að bakveikin tengist þunglyndinu þótt ég sé ekki
reiðubúinn að segja til um hvort
þursabit veldur þunglyndi eða



þunglyndi þursabiti. Það er soldið
óljóst eins og spurningin um hvort
er eldra eggið eða hænan.
Var stirður í morgun en fór í ræktina
og er nokkuð brattur
líkamlega.
.ËVEMBER

42%+ 

Rétt tæp
10 prósent
allra
sem eru 18 ára eða
-)¨6)+5$!'52
eldri finna fyrir
þunglyndi ár hvert.
Hver
einasta
manneskja mun einhvern tímann
á ævinni verða fyrir barðinu á
þunglyndi, sínu eigin eða annarra.
Um 15 prósent fólks í hinum
vestræna heimi þjáist af þunglyndi einhvern tímann á ævinni.
Þunglyndi er algengara meðal
kvenna en karla.
Rúmlega helmingur fólks, 54
prósent, álítur að þunglyndi sé
persónulegt veikleikamerki.
Um 80 prósent þunglyndra leita
sér engrar aðstoðar.
Um 15 prósent þeirra sem þjást
af alvarlegu þunglyndi munu
fremja sjálfsvíg.
Árið 2020 verður þunglyndi
algengasta dánarorsök fólks, næst
á eftir hjartasjúkdómum – og
rannsóknir sýna tengsl á milli
þunglyndis og banvænna hjartasjúkdóma.
Þetta eru fáeinir fróðleiksmolar sem ég tíndi saman á Netinu.
Ég er greinilega ekki einn um að
upplifa það hugarástand sem
stundum er kallað „svartnætti sálarinnar“.
Það er fríður flokkur sem hefur
þjáðst af þessum kvilla: Wolfgang
Amadeus Mozart, mesti snillingur



Fataskápadagar hjá
Axis
helgina 17.-19. nóvember

Bjóðum fataskápa á sérstökum afslætti aðeins þessa helgi.

Íslensk hönnun og framleiðsla

Axis býður glæsilega fataskápa í mörgum
gerðum. Miklir möguleikar í uppröðun,
viðartegundum, forstykkjum, skúffum og
ýmsum auka- og fylgihlutum.
Stuttur afgreiðslutími.
Tilvalið að tryggja sér
fataskápa fyrir jólin.
Sjón er sögu ríkari......

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

allra tíma var þunglyndur,
sömuleiðis
ævintýraskáldið H. C. Andersen, málarinn Vincent
van Gogh, skáldkonan
Sylvia Plath og fleiri
góðir listamenn eins og
Edgar Allen Poe, Byron
lávarður, William Blake,
John Keats, T. S. Eliot,
Mark Twain, Charles
Dickens, Robert Louis
Stevenson, Ernest Hemingway og Tennessee
Williams. Og þunglyndi
sækir ekki bara að listamönnum heldur smýgur
það jafnvel inn fyrir þykkan skráp stjórnmálamanna:
Abraham Lincoln, Theodore
Roosevelt og Winston Churchill svo að einhverjir séu
nefndir.
Það er augljóst að þunglyndi er ekki nýtt af nálinni
heldur hefur það fylgt mannkyninu um langan aldur, og ekki bara
mannkyninu því að vísindarannsóknir hafa staðfest það sem
margir vissu fyrir, sem sé að dýr
geta líka þjáðst af þunglyndi.
Kannski geta ég og aðrir bundið vonir við kátu mýsnar við
McGill-háskólann í Montrealborg, Quebec-fylki, Kanada.
Af kátu músunum í Quebec er
það að frétta að þær eru franskar
að uppruna eins og svo margt í
Quebec. Vísindamaður að nafni dr.
Michel Lazdunski við háskólann í
Nice í Frakklandi tók upp á því að
rækta mýs sem ekki bera í sér
svonefnt TREK-1-gen, en það
ágæta gen mun hafa áhrif á magn
serótóníns í heilanum. En serótónín er boðefni sem gegnir mikilvægu hlutverki í sambandi við
hugarástand, svefn og kynlíf.
Dr. Guy Debonnel, prófessor í
geðlæknisfræði
við
McGillháskóla, hefur að undanförnu
verið að rannsaka kátu mýsnar og
látið þær undirgangast ferlisfræðilegar, raflíffræðilegar og lífefnafræðilegar athuganir og birti
nýverið niðurstöður sínar í tímaritinu „Nature Neuroscience“.
Dr. Debonnel segir að þetta séu
mikilvægar rannsóknir því að
tíunda hver manneskja verði fyrir
barðinu á þunglyndi á einhverju
skeiði ævinnar – og þau þunglyndislyf sem við
þekkjum í dag
komi
að
engum notið
fyrir einn af
hverjum
þremur sjúklingum.
En
kátu
mýsnar

vekja
ákveðna
bjartsýni
því að tilraunir
með
þær leiddu í
ljós að þær voru
jafn kátar eftir tilraunirnar og þær
hefðu verið á þunglyndislyfjum í þrjár vikur, og það
sem virðist valda hinu óbilandi
glaðlyndi músanna er að þær eru
lausar við TREK-1-genið.

.ËVEMBER

¥SLENSKAR TUNGUR
Å +ËPAVOGI

Ég er ekki jafn
lukkulegur og kátu
mýsnar í Quebec.
&)--45$!'52
TREK-1-genið heldur áfram að gera
mér lífið leitt.
Reyndar er ég betur settur en
margir þunglyndissjúklingar að
því leyti að ég veit fullvel hvað
amar að mér og hika hvorki við að
leita mér hjálpar við þunglyndinu,
né að tala um það sem hvern annan
sjúkdóm. Það er reyndar furðulegt hversu lítið er talað um þessa
hræðilegu plágu sem veldur meiri
þjáningum en flestir aðrir sjúkdómar og hefur ekki bara áhrif á
sjúklingana heldur líf aðstandenda og vina – og veldur þjóðfélaginu meira tjóni en flest önnur
manna mein vegna fjarvista frá
vinnu eða skertrar vinnugetu, auk
þess að vera aðalorsök sjálfsvíga.
Fáfræðin sem umlykur þennan
sjúkdóm er geigvænleg, svo geigvænleg að enn þann dag í dag er
þunglyndi mætt með athugasemdum og fordómum eins og þessum:
Þunglyndi er bara ímyndun.
Þunglyndi er ræfildómur og
þeir sem segjast þjást af þunglyndi nenna bara ekki að standa
sig.
Maður gefur híft sig upp úr
þunglyndi ef maður vill.
Þunglyndi er ein tegund af
leti.
Þunglyndi er sjálfsvorkunn.
Það er kominn tími til
að breyta þessu og fá
fólk til að horfast
í augu við veruleikann.
Þunglyndissjúklingar allra
landa sameinist!
Í dag var dagur
íslenskrar tungu og í
því tilefni fór ég með
tunguna í mér í heimsókn í Bókasafn Kópavogs
og gaf henni lausan tauminn í fullum sal af áheyrendum sem sátu og gættu
tungu sinnar. Þetta var
ljómandi skemmtilegt, og
undir lokin var farið að
losna um tungu þeirra sem
voru komnir til að hlusta
og þetta endaði á ánægjulegu spjalli um bækur og
tungumálið okkar.
Á laugardaginn lýkur
svo málverkasýningunni
minni hjá Sævari Karli og
ég verð á svæðinu að taka
á móti síðustu eftirlegukindunum. Það er þó altént tilhlökkunarefni í miðju þessu
“svartnætti sálarinnar”.



... loksins á Íslandi
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Nylon stelpurnar skemmta í útibúum KB banka í
nóvember og desember. Allir velkomnir!
22. nóv. Selfoss kl. 17
23. nóv. Akranes kl. 17
24. nóv. Egilsstaðir kl. 17
27. nóv. Borgarnes kl. 17
28. nóv. Stykkishólmur kl. 17
29. nóv. Sauðárkrókur kl. 17

4. des. Hella kl. 17
5. des. Reykjanesbær kl. 17
6. des. Árbær kl. 17
7. des. Kópavogur kl. 17
8. des. Mjódd kl. 15
11. des. Mosfellsbær kl. 17

30. nóv. Akureyri kl. 17

12. des. Grafarvogur kl. 17

Fyrstu tónleikar Nylon á Íslandi á þessu ári verða í boði

KB banka í Vetrargarðinum Smáralind í dag kl. 15.
Komdu og skemmtu þér með Nylon!
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afsláttur

Þú sparar 500 kr. kg
KRÓNHJARTARFILLET
HIGLAND GAME

4.498

kr.
kg

Þú sparar 700 kr. kg
LAMBA RIB EYE

KJÚKLINGABRINGUR
MAGNKAUP

1.999

Nóatúönﬂsusalat Myllu rtur
kart
jólate
úr kjötborði

FERSKUR

878

kr.
kg

afsláttur

afsláttur

G
eða bitar
Reykt laxaﬂök

kr.
kg

25%

40%
Eðalﬁsrakﬂuarxﬂök eða bitar

2.698

GRAND MARINER

KALKÚNN

20%

afsláttur

SALTFISKUR
kr.
kg

M. HVÍTLAUK OG RAUÐLAUK

1.298

kr.
kg
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kr. 2l

Gumirhenlginilae! gt
Þú sparar

Þú sparar 400 kr. kg
KEILUSTEIK

998

MEÐ SKÓGARSVEPPUM

kr.
kg

FOLALDA PIPARSTEIK
ÚR KJÖTBORÐI

600 1.898
kr. kg

kr.
kg

Þú sparar 500 kr. kg
GRÍSASNITSEL

Í VILLISVEPPARASPI

1.198

kr.
kg

LAMBALÆRISSNEIÐAR

1.498

ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg

Þú sparar 700 kr. kg
FOLALDALUNDIR
ÚR KJÖTBORÐI

!
a
r
i
e
m
%
3
Ly l e ’ s
3

1.998

kr.
kg

Ka t e r i s

ddjurtir
y
r
k
íssósur

EMMESS SKAFÍS
33% MEIRA
BEST BITE
SNAKK

239

kr.
pk.

599

kr.
2l

25%

afsláttur
Verði ykkur að góðu!
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UMMÆLI
VIKUNNAR
UMMÆLI VIKUNNAR

Ég hlýt líka að láta í
ljósi undrun mína yfir
því að hæstvirtur
samgönguráðherra sé
ekki metnaðarfyllri fyrir
hönd Íslendinga og
Akureyringa varðandi
undirbúning millilandaflugs milli Akureyrar og
Evrópu.

Lenging flugbrautar sem
kostar 500 milljónir
verður ekki hrist fram úr
erminni núna þannig að
Iceland Express geti
haldið áfram að fljúga,
það ætti öllum að vera
ljóst.
3TURLA "ÎÈVARSSON SAMGÎNGUR¹È
HERRA Å SÎMU UMR¾ÈUM

(ALLDËR "LÎNDAL 3J¹LFST¾ÈISFLOKKI
Å UMR¾ÈUM UM !KUREYRARFLUGVÎLL

STJORNMAL FRETTABLADIDIS

N¹NAR ¹ VISIRIS

Þingmenn á faraldsfæti
!LÖINGISMENN ÖURFA EKKI EINVÎRÈUNGU AÈ SETJA
LÎG OG STANDA Å ARGAÖRASI ÅSLENSKRA STJËRNM¹LA
HVORT HELDUR Å ÖINGINU EÈA FJÎLMIÈLUM 3TARF
ÖEIRRA ÒTHEIMTIR NOKKUR FERÈALÎG VEGNA ALÖJËÈA
SAMSKIPTA
&IMM ÖINGMENN ERU NÒ Å SEX DAGA OPIN
BERRI HEIMSËKN ¹ )NDLANDI
¥ FARARBRODDI ER 3ËLVEIG
0ÁTURSDËTTIR ÖINGFORSETI
EN AÈRIR ÖINGMENN ERU
*ËN +RISTJ¹NSSON 3IGRÅÈUR
!NNA ¶ËRÈARDËTTIR )NGI
BJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR OG
3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON
5NDIR HELGINA S¹TU FJËRIR
ÖINGMENN R¹ÈSTEFNU
%&4! Å 'ENF UM
EVRËPSKA FRÅVERSLUN Å
HNATTR¾NUM HEIMI
¶AÈ VORU ÖEIR "JARNI

"ENEDIKTSSON 'UÈLAUGUR ¶ËR ¶ËRÈARSON ,ÒÈVÅK
"ERGVINSSON OG *ËN 'UNNARSSON
!LLA SÅÈUSTU VIKU S¹TU ÖRÅR ÖINGMENN ¹RSFUND
.!4/ Å 1UEBEC ÖAU ®SSUR 3KARPHÁÈINSSON
$AGNÕ *ËNSDËTTIR OG +JARTAN «LAFSSON
¶ING .ORÈURLANDAR¹ÈS FYRR Å M¹NUÈINUM S¹TU
3IGRÅÈUR !NNA ¶ËRÈARDËTTIR *ËN +RISTJ¹NSSON
2ANNVEIG 'UÈMUNDSDËTT
IR $RÅFA (JARTARDËTTIR
3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON
OG 'UÈMUNDUR (ALL
VARÈSSON AUK 3ËLVEIGAR
0ÁTURSDËTTUR OG (J¹LMARS
RNASONAR SEM SËTTU
STAKA FUNDI Å TENGSLUM VIÈ
ÖINGIÈ
¶INGSTÎRFIN GANGA
SINN VANAGANG
ÖËTT MENN
BREGÈI SÁR AF B¾

6ALGERÈUR 3VERRISDËTTIR UTANRÅK
ISR¹ÈHERRA NEFNDI %VRËPUSAM
BANDIÈ ALLS  SINNUM Å R¾ÈU
SINNI UM UTANRÅKISM¹L Å ÖINGINU ¹
FIMMTUDAG !TLANTSHAFSBANDALAG
IÈ OG 3AMEINUÈU ÖJËÈIRNAR VORU
LÅKA OFT NEFND Å R¾ÈUNNI

.OKKUR EFNISORÈ
%VRËPUSAMBANDIÈ
!TLANTSHAFSBANDALAGIÈ
3AMEINUÈU ÖJËÈIRNAR
¥SLENSKA FRIÈARG¾SLAN
-ANNRÁTTINDI
®RYGGISR¹È 3¶
,OFTSLAG
²TR¹S
4OGVÅRAKLIPPUR
(VALVEIÈAR
¥RAK













4RÒI ¹ GILDI RÎKR¾ÈUNNAR
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Pólitík og peningar

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

&RAMAN AF VIKU VORU ÒRSLIT PRËFKJÎRA HELGARINNAR M¹L M¹LANNA ¹ GÎNGUM
ÖINGSINS &YRIRSÁÈ ER AÈ NOKKRIR ÖINGMENN ÖURFA AÈ FINNA SÁR NÕJA VINNU
Å VOR OG SKILJANLEGA BRENNUR ELDURINN Å HJÎRTUM
ÖEIRRA EKKI JAFN HEITT OG ¹ÈUR %INN ÒR HËPNUM
SAGÈI AÈ ÖAÈ V¾RI ERFITT AÈ STANDA Å MIKLU PËL
ITÅSKU ATI Å ÖINGINU EFTIR AÈ HAFA VERIÈ HAFNAÈ AF
EIGIN FLOKKSFÁLÎGUM
RNI *OHNSEN VERÈUR ÖINGMAÈUR ¹ NÕJAN LEIK
OG UM ÖAÈ VAR AUÈVITAÈ TALAÈ 3IGURJËN ¶ËRÈ
ARSON ORÈAÈI ÖAÈ SVO AÈ RNI V¾RI ËUMDEILDUR
SIGURVEGARI ALLRA PRËFKJARA LANDSINS ¶Ë RNI SÁ
UMDEILDUR ER ÖAÈ ËUMDEILT AÈ SJ¹LFST¾ÈISMENN Å
3UÈURKJÎRD¾MI VILJA HANN ¹ ÖING OG ER ÖAÈ EKKI
EINMITT ÖAÈ SEM SKIPTIR M¹LI HVAÈ SEM ÎÈRUM
FINNST %N AUÈVITAÈ MEGA MENN OG EIGA AÈ HAFA
SKOÈANIR 'EIR ( (AARDE SAGÈI Å VIKUBYRJUN AÈ
RNI HEFÈI ËSKORAÈAN STUÈNING FLOKKSFORYSTUNNAR ¡G VEIT EKKI HVORT SÒ
YFIRLÕSING SKIPTI RNA NOKKRU M¹LI (ANN HEFUR ALLTAF FARIÈ SÅNAR EIGIN LEIÈIR
/RÈ RNA SJ¹LFS UM bT¾KNILEGU MISTÎKINm SITJA ÖË Å MÎRGUM OG EKKI VÅST AÈ
ÖAU GLEYMIST Å BR¹È
3TÎRF ÖINGSINS VORU MEÈ FJÎLBREYTTASTA MËTI Å VIKUNNI 2¾TT VAR UM
STJËRNAR OG ÖINGMANNAFRUMVÎRP FYRIRSPURNUM SVARAÈ ATKV¾ÈI GREIDD
UTANRÅKISR¹ÈHERRA FLUTTI SKÕRSLU UM UTANRÅKISM¹L OG Å KJÎLFARIÈ VAR R¾TT UM
HANA FRAM FËRU UTANDAGSKR¹RUMR¾ÈUR OG TEKIÈ VAR TIL M¹LS UNDIR LIÈUNUM
ATHUGASEMDIR VIÈ STÎRF ÖINGSINS OG UM FUNDARSTJËRN FORSETA
¶AÈ ERU STËRFRÁTTIR AÈ MENN SÁU AÈ N¹ SAMAN UM FJ¹RM¹L STJËRN
M¹LAFLOKKA &JASAÈ HEFUR VERIÈ UM M¹LIÈ Å ¹RATUGI OG ALDREI p FYRR EN NÒ
p SÁRSTAKT ÒTLIT FYRIR SAMKOMULAG (ÎMLUR VIÈ FRAMLÎGUM FËLKS OG FYRIRT¾KJA
TIL STJËRNM¹LASTARFSEMI GERA ÖAÈ AÈ VERKUM AÈ STËRAUKA ÖARF RÅKISFRAMLÎG TIL
FLOKKANNA 3TJËRNM¹LIN VERÈA ÖVÅ RÅKISV¾DD ¶AÈ G¾TU RUNNIÈ TV¾R GRÅMUR
¹ EINSTAKA PËLITÅSKT ÖENKJANDI BORGARA ÖEGAR HANN SÁR AÈ HLUTI SKATTANNA
SEM HANN GREIÈIR RENNUR TIL STJËRNM¹LAFLOKKA SEM HANN HEFUR KANNSKI
ÅMUGUST ¹ ¶AÈ VERÈUR SVO ¹HUGAVERT AÈ SJ¹ HVERNIG GERT ER R¹È FYRIR NÕLIÈUN
Å PËLITÅKINNI -UNU NÕIR FLOKKAR F¹ FRAMLÎG TIL JAFNS VIÈ Ö¹ SEM ÖEGAR ERU TIL
(VERNIG EIGA NÕ FRAMBOÈ AÈ KOSTA KOSNINGABAR¹TTU
6ONANDI F¹ST SVÎR VIÈ ÖESSU SEM FYRST

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

%3" OFTAST NEFNT

Við öll – íslenskt velferðarsamfélag á tímamótum,
heitir nýútkomin bók
Steingríms J. Sigfússonar,
formanns Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs.
Í bókinni gerir Steingrímur
grein fyrir skoðunum sínum
á helstu viðfangsefnum
stjórn- og þjóðmálanna og
er hún framlag hans til pólitískrar og hugmyndafræðilegrar rökræðu.
„Ég fann einfaldlega hjá mér þörf
fyrir að skrifa þessa bók,“ segir
Steingrímur en áratugur er liðinn
síðan bók hans Róið á ný mið kom
út. Í henni fjallaði hann um sjávarútveg en nú eru stjórnmálin öll
undir. Fyrir Steingrími vakti að
fjalla með ítarlegri hætti en hægt
er í blaðagreinum, ræðum eða viðtölum, um helstu spurningar
íslensks samfélags.
Steingrími finnst skorta á hugmyndafræðilega
stjórnmálaumræðu á Íslandi og segir marga raga
við að rökstyðja skoðanir sínar.
„Menn mættu þora meira að leggja
spilin á borðið og tala ekki bara í
einfölduðum frösum. Leggja fram
rökin fyrir hvers vegna þeir komast að þeirri niðurstöðu að hitt eða
þetta sé skynsamlegt eða óskynsamlegt. Ég trúi á gildi rökræðunnar og umræðunnar og held að hún
sé lífsnauðsynleg fyrir lýðræðisleg
og málefnaleg stjórnmál. Ég vil
leggja mitt af mörkum með
þessu.“
Aðspurður neitar Steingrímur
því hlæjandi að hann hafi skoðun á
öllu milli himins og jarðar en í rúmlega 200 blaðsíðna bókinni kemur
hann víða við. „Sumt læt ég meira í
léttu rúmi liggja en annað. En ef þú
vilt standa traustum fótum í viðhorfum þínum í stjórnmálum þarf
að nálgast málin heildstætt og horfa
yfir allt sviðið. Nú eru tímar örra
breytinga og hnattvæðingar og innlend stjórnmál því innbyrðis tengd
þróun alþjóðamála. Snertifletirnir
verða alltaf fleiri og fleiri.“
Þó að Steingrímur sé alla jafna
afar gagnrýninn á störf íslensku
ríkisstjórnarinnar neitar hann því
að þróun stóru málanna sé almennt
fjarri vilja sínum. Hann segir sumt
jákvætt við hnattvæðinguna. „Það
er ekki hægt að nálgast hnattvæðinguna sem svart/hvítt fyrirbæri

og heimskulegt að stilla málinu upp
hvort menn eru með henni eða á
móti. Tækni og þekking gera lífið
auðveldara en um leið eru aðrir
þættir varhugaverðir. Ég reyni að
greina á milli og benda á hvar þurfi
að verða breytingar ef mannkynið
ætlar að vinna sig út úr ógöngum.
Það er sterkur grunntónn í bókinni
að hnattvæðing sem er alfarið á
forsendum fjármagns og stórfyrirtækja en tekur ekki tillit til félagslegra,
menningarlegra
eða
umhverfislegra þátta er ófreskja.“
Bókina tileinkar Steingrímur
foreldrum sínum, þeim Sigríði
Jóhannesdóttur og Sigfúsi A.
Jóhannssyni. Þau áttu enda sinn
þátt í mótun skoðana hans. „Ég hef
reyndar þroskað mín lífsviðhorf
víða en auðvitað býr maður alltaf
að fyrstu gerð og eldhúsinu heima,“
segir Steingrímur. „Þau eru líka

fulltrúar þeirra kynslóða sem
byggðu upp Ísland á 20. öldinni. Það
fer ákaflega í taugarnar á mér sá
rembingur og hroki sumra að eigna
sér stærstan hluta framfarasóknar
þjóðarinnar eins og hún hafi fyrst
hafist 1991 eða 1995. Mín niðurstaða er að 20. öldin hafi verið eitt
samfellt uppbyggingar- og framfaraskeið og foreldrar mínir eru af
þeirri kynslóð sem eyddi allri sinni
starfsævi við að byggja Ísland upp.
Ég held að við sem njótum ávaxtanna í dag áttum okkur ekki alltaf á
hvað við eigum þessum kynslóðum
að þakka. Þeim sem breyttu Íslandi
úr einu fátækasta og vanþróaðasta
ríki Evrópu um aldamótin 1900 í
eitt mesta velmegunar- og menningarríki álfunnar í lok þeirrar tuttugustu. Þetta eigum við að virða
og þakka fyrir og læra af því sem
gafst vel.“

Reynsla á varamannabekknum
Af þeim tíu varaþingmönnum sem tekið hafa sæti á
Alþingi það sem af er vetri hafa fimm setið sem
þingmenn. Sjálfstæðismennirnir Adolf H. Bendsen, Guðjón Guðmundsson og Sigríður Ingvarsdóttir hafa öll setið sem aðalmenn, um lengri eða
skemmri tíma. Adolf varð þingmaður í um mánuð
þegar Vilhjálmur Egilsson afsalaði sér þingmennsku skömmu fyrir þinglok 2003 og Sigríður
tók sæti Hjálmars Jónssonar sem varð dómkirkjuprestur árið 2001. Guðjón sat á þingi í heil þrjú
kjörtímabil og býr því að tólf ára reynslu - jafnlangri og Ellert B. Schram. Ellert var á þingi fyrir
Sjálfstæðisflokkinn 1971-1979 og aftur 1983-1987

en er nú varaþingmaður Samfylkingarinnar.
Fimmti
varamaðurinn, Árni Steinar
Jóhannsson VG, var svo
þingmaður
kjörtímabilið
1999-2003.
Varaþingmennirnir fimm
hafa því samtals rúmlega 30
ára þingreynslu.
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Skilnaður er eins og
aflimun: maður lifir það af
en það er minna eftir.
!TWOOD ER EINN VIRTASTI RITHÎFUNDUR
+ANADA OG HEFUR MEÈAL ANNARS SËTT
¥SLENDINGA HEIM

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Fjöldamorð í Jonestown

 "ASILÅKA 3ANKTI 0ÁTURS Å

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ 
FUNDUST LÅK AF  MÎNNUM
ÖAR AF  BÎRNUM Å KOMM
ÒNUNNI *ONESTOWN Å 'UYANA Å
3UÈUR !MERÅKU &ËLKIÈ VAR ALLT Å
SÎFNUÈINUM -USTERI FËLKSINS EN
LEIÈTOGI ÖESS VAR *IM *ONES
*ONES STOFNAÈI SÎFNUÈ SINN ¹
SJÎTTA ¹RATUGNUM Å )NDÅANARÅKI
Å "ANDARÅKJUNUM (ANN LAÈAÈI
AÈ SÁR BLÎKKUMENN ÖAR SEM
HANN VAR ¹ MËTI KYNÖ¹TTAHATRI
RIÈ  SETTIST SÎFNUÈURINN
AÈ Å 3AN &RANSISCO EN FJÎLMIÈLAR
FËRU FLJËTLEGA AÈ SAKA *ONES UM
OFBELDI GAGNVART FYLGISMÎNNUM
SÅNUM AUK ÖESS SEM HANN VAR
SAKAÈUR UM MISNOTKUN ¹ BÎRN
UM *ONES FLUTTI ÖVÅ SÎFNUÈINN
Å FRUMSKËGA 3UÈUR !MERÅKU OG

2ËM ER VÅGÈ AF P¹FA
STOFNAÈI KOMMÒNUNA *ONES
TOWN ¹RIÈ 
"ANDARÅSKI ÖINGMAÈURINN ,EO
2YAN KOM TIL *ONESTOWN ¹RIÈ
 EN HANN HAFÈI VERIÈ HVATT
UR AF FYRRVERANDI FÁLÎGUM SAFN
AÈARINS AÈ KANNA M¹LIN ¶EGAR
MARGIR ÅBÒA *ONESTOWN LEITUÈU
TIL 2YANS OG B¹ÈU HANN AÈ KOMA
SÁR TIL HJ¹LPAR LEIST *ONES EKKI ¹
BLIKUNA OG LÁT MYRÈA ÖING
MANNINN OG FÎRUNAUTA HANS
¶¹ SKIPAÈI HANN FYLGISMÎNNUM
SÅNUM AÈ STYTTA SÁR ALDUR OG
INNBYRTU FLESTIR BL¹SÕRU ¶EIR
SEM NEITUÈU VORU ÕMIST NEYDDIR
TIL ÖESS EÈA SKOTNIR ÖEGAR ÖEIR
REYNDU AÈ FLÕJA !ÈEINS RÒMLEGA
TUGUR MANNA LIFÈI AF EN SJ¹LFUR
SKAUT *ONES SIG Å HÎFUÈIÈ

 "ISKUPSSTOFAN ¹ (ËLUM

Å (JALTADAL BRENNUR TIL
KALDRA KOLA
 "ARDAGANUM VIÈ 3OMME

Å &RAKKLANDI LÕKUR EN HANN
STËÈ Å N¾RRI FIMM M¹N
UÈI
 -ATTHÅAS *OCHUMSSON

SK¹LD OG PRESTUR ANDAST
 4EIKNIMYNDIN 3TEAMBOAT

7ILLY MEÈ -IKKA MÒS Å
AÈALHLUTVERKI ER FRUMSÕND
 *ËN "ALDVIN (ANNIBALS

SON ER KOSINN FORMAÈUR
!LÖÕÈUFLOKKSINS

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim
sem sýndu okkur vináttu, samúð og hlýhug við andlát og útför elskulegrar móður
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Þóreyjar Kristínar
Guðmundsdóttir (Dódu )

hjúkrunarheimilinu Holtsbúð, Garðabæ.
Sveinn Haukur Björnsson
Hugi Ingibjartsson
Björn Valdimar Sveinsson
Margrét Birna Sveinsdóttir
Linda Kristín Sveinsdóttir
Jón Guðni Ómarsson
Kristófer Snær Hugason
Ísak Tandri Hugason
og barnabarnabörn

Elín M. Sigurðardóttir

36!6! */(!.3%. %R HISSA ¹ ÖVÅ HVAÈ TÅMINN LÅÈUR HRATT EN FYRIRT¾KI HENNAR .4# FYLLIR  ¹R UM ÖESSAR MUNDIR

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Vigdís Ferdinandsdóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Víðinesi 15. nóvember sl.
Ragnar Ragnarsson
Bryndís Ósk Erlingsdóttir
Harvey Georgsson
Róbert Magni Ragnarsson
og barnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug vegna
andláts

Eyjólfs Valgeirssonar
Sérstakar þakkir til starfsfólks og vistmanna á
Hrafnistu í Reykjavík.
Hildur Eyjólfsdóttir
Úlfar Eyjólfsson
Oddný S. Þórðardóttir
Petrína S. Eyjólfsdóttir
Fríða Eyjólfsdóttir
Árni E. Bjarkason
Valgeir A. Eyjólfsson
Kolbrún Hauksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Legsteinar
Kynningarafsláttur af
völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð
Stuttur afgreiðslufrestur

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.
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4¹NINGURINN ORÈINN FULLORÈINN
„Já, það er ótrúlegt að litli 17 ára táningurinn sé orðinn svona stór. Ætli
þetta þýði ekki að ég sé að eldast líka,“
segir Svava Johansen, forstjóri Sautján-veldisins, eða Northern Trading
Company eins og það kallast í dag. Fyrirtækið stendur á tímamótum í ár en
það fyllir 30 ár um þessar mundir.
Svava keypti fyrirtækið af Bolla Kristinssyni árið 2004 en þau ráku fyrirtækið saman þangað til.
Fyrsta Sautján-verslunin var opnuð
á Laugaveginum árið 1976 af Bolla og
síðan þá hefur fyrirtækið blómstrað og
dafnað hratt. Svava kom inn í fyrirtækið fimm árum seinna. Í dag eru
verslanirnar orðnar 15 talsins og segir
Svava að hún sé hvergi hætt. „Við
erum alltaf að huga að nýjum búðum,
búin að opna tvær á þessu ári og mun
ein enn líta dagsins ljós á næsta ári.“
NTC hf. hefur verið leiðandi í tískubransanum hér á landi frá byrjun og er
óhætt að segja að umsvif keðjunnar
fari vaxandi með árunum.
Húsnæðið á Laugaveginum er flagg-

'!,,%2¥ 3!54*. ,AUGAVEGSHÒSN¾ÈIÈ ER
FLAGGSKIP TÅSKUVELDISINS SEM NÒ ER MEÈ 
BÒÈIR UNDIR SÅNUM HATTI 2ETRË 'ALLERÅ 3AUTJ
¹N $ERES 3PARKZ &OCUS 'S 3KËR )NWEAR
+ÒLTÒR OG +ÒLTUR MENN ERU ALLAR Å +RINGLUNNI
EN FJËRAR BÒÈIR ERU ¹ ,AUGAVEGINUM OG EIN Å
3M¹RALINDINNI

skip tískuveldisins en þar eru allar
skrifstofur fyrirtækisins ásamt því að
nú eru þar fjórar búðir undir sama

þaki, Gs-skór, Eva, Gallerí 17 og Centrum. „Við erum nýbúin að gera endurbætur á húsinu og erum að færa það
nær því útliti sem við sjáum erlendis,
þar sem verslunarmiðstöð fer saman
við afþreyingarstað. Verslun á að vera
skemmtun og afþreying,“ segir Svava.
Þegar Svava er spurð hvað standi
upp úr í langri sögu verslunarinnar
nefnir hún tvímælalaust opnun Sautján í Kringlunni árið 1989. „Það var
algjör bylting að vera komin með stóran rekstur í fyrsta stóra verslunarhúsi
landsins og við gerðumst svo djörf að
vera með tvöfalt bil þar, en auðvitað
sjáum við ekki eftir því í dag,“ segir
Svava hlæjandi en Gallerí 17 í
Kringlunni er með stærri búðum keðjunnar.
Í tilefni af afmælinu verður lifandi
stemning við verslunina á Laugaveginum, sem núna gengur undir nafninu
Galleri Laugavegur, í dag milli 14 og
18. Tónlist, léttar veitingar og 20 prósenta afsláttur á völdum vörum.
ALFRUN FRETTABLADIDIS

Afmælisfundur hjá Al-Anon
Al-Anon samtökin voru stofnuð á
Íslandi 18. nóvember 1972 og fagna
því 34 ára afmæli sínu í dag. Af því tilefni boða samtökin til afmælis- og
kynningarfundar
í
Háteigskirkju
klukkan 20.30 í kvöld. Þar munu tveir
Al-Anon félagar, einn Al-Ateen félagi
og einn AA-félagi deila reynslusögum
sínum með fundargestum.
Al-Anon er félagsskapur ættingja og
vina alkóhólista og er sprottinn upp úr
AA-samtökunum. Félagar í Al-Anon telja
að alkóhólismi sé fjölskyldusjúkdómur
og að breytt viðhorf geti stuðlað að bata
og samtökin hafa aðeins einn tilgang, að
hjálpa aðstandendum alkóhólista.
Félagar í AA-samtökunum og AlAnon eiga það sameiginlegt að sam-

(4%)'3+)2+*! ¶AR MUNU !L !NON FÁLAGAR

KOMA SAMAN Å KVÎLD SAMH¾FA REYNSLU SÅNA
STYRK OG VONIR OG KYNNA LEIÈIR SAMTAKANNA
TIL AÈ TAKAST ¹ VIÈ FJÎLSKYLDUSJÒKDËMINN
ALKËHËLISMA

hæfa reynslu sína, styrk og vonir til
þess að hjálpa hver öðrum og því eru
reglulegir fundir þungamiðja starfs
hópanna þar sem fólk getur komið
saman og deilt sögum sínum.
Nafnleyndar er gætt í Al-Anon og
staðinn er vörður um nafnleynd allra
félaga og ekkert félagatal er haldið.
Al-Anon er andlegur félagsskapur
en ekki trúarlegur en allir eru velkomnir hvort sem þeir tilheyra einhverjum trúarhópi eða ekki. Engra
félagsgjalda er krafist af félögum og
kostnaði er mætt með frjálsum framlögum félaganna á fundum.
Frekari fróðleik um samtökin má
nálgast á heimasíðu þeirra www.alanon.is.
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Lætur
ímyndina ekki
trufla sig
Ólafur Jóhann Ólafsson vakti ungur athygli með
smásagnasafni sínu Níu lyklar. Hann spreytir sig
nú aftur á smásagnaforminu 20 árum síðar með
bókinni Aldingarðurinn. Þórarinn Þórarinsson
ræddi við hann um ritstörfin, viðskiptalífið og
glansmyndina af sjálfum sér.

N

íu lyklar urðu til
eins og flest smásagnasöfn.
Ég
skrifaði eina og
eina sögu og tíndi
þær svo saman í
bók. Ég fór hins vegar aðra leið
með Aldingarðinn og skrifaði
hana meira eins og maður skrifar
skáldsögu,“ segir Ólafur Jóhann.
3M¹SAGAN HEILLAR

Ólafur Jóhann segir að smásagan
sé sér afar kær og hann hafi haft
gaman af því að glíma við formið á
ný. „Ég var náttúrlega alinn upp
við gífurlega virðingu fyrir smásögunni. Pabbi skrifaði mikið af
smásögum og ég hef alltaf lesið
mikið af smásögum.“
Í Aldingarðurinn eru tólf sögur
og hver þeirra ber nafn eins mánaðar í árinu en í þeim öllum fæst
Ólafur Jóhann við ástina og tímann í samskiptum kynjanna. „Mig
hafði lengi langað til að skrifa um
þetta efni, það er að segja það sem
gerist á milli karls og konu, og var
lengi búinn að
pæla í hvaða
form þetta ætti
að taka. Ég ákvað
að lokum að fara
þessa leið og
skrifaði bókina
næstum eins og
skáldsögu, vann
hana sleitulaust
og skrifaði sögurnar eina af
annarri, að vísu
ekki endilega í
sömu röð og þær
koma fyrir í bókinni. Ég hafði á
tímabili
hugmyndir um að
láta
sögurnar
tengjast á einhvern hátt en
fannst það frekar ódýrt þannig
að það eina sem
tengir
þær
saman eru efni
og andrúm.“

að mér á nokkurn hátt. Ég hefði
auðvitað frekar átt að varast vítin
heldur en hitt en einhvern veginn
hefur þetta alltaf verið hlutur
sem ég hef þurft að gera.“
Ólafur Jóhann er aðstoðarforstjóri Time Warner, stærstu fjölmiðlasamsteypu heims, og hefur
því að vonum meira en nóg að
gera í sínum daglegu störfum og
þarf að skipuleggja sig vandlega
svo rithöfundurinn fái notið sín í
amstri viðskiptalífsins. „Ég hólfa
líf mitt svolítið niður og nota
morgnana til að skrifa. Þá loka ég
mig alveg af og reyni að ná fjórum tímum á dag. Það er passlegt
enda er ég venjulega þurrausinn
eftir það. Ég gæti ekki gert þetta
öðruvísi og er ferskastur á
morgnana. Það væri útilokað að
ætla að byrja daginn á einhverju
öðru og fara svo að skrifa.“
(ORFIR TIL ¥SLANDS

Nokkrar persónur Ólafs í Aldingarðinum eru Íslendingar sem
hafa búið lengi í Bandaríkjunum
og það er ekki
laust við að hjá
sumum
þeirra
gæti
nokkurs
trega sem er
blandaður heimþrá og Ólafur
þvertekur
ekki
fyrir það að hann
gæti hugsað sér
að eyða meiri
tíma á Íslandi.
„Strákarnir
mínir
eru
að
verða stálpaðir
og þeir hafa farið
alla sína skólagöngu fyrir vestan en við erum
hér alltaf á sumrin og í kringum
jólin. Við vorum
hér í sex vikur í
sumar og eftir
það sagði ég við
Önnu,
konuna
mína, að ég gæti
alveg hugsað mér
að vera meira
hérna. New York
er samt að vísu
vanabindandi og það er mjög gott
að búa þar, allt öðruvísi en annars
staðar í Bandaríkjunum. Þetta er
alþjóðlegt samfélag og mér finnst
mjög gott að vera þar en það getur
vel verið, einn góðan veðurdag, að
maður verði meira með annan fótinn hérna. Það kæmi ekkert á
óvart.“

Þetta er erfitt við að
eiga þar sem maður
málar ekki myndina
af sjálfum sér. Hún
er dregin upp annars staðar og það
eina sem ég bið um
er að verk mín fái
að standa óháð höfundinum og persónu
hans.

'ANGVIRKI RITHÎF
UNDARINS

Þegar Ólafur Jóhann lagði ritstörfin fyrir sig fetaði hann í fótspor föður síns Ólafs Jóhanns
Sigurðssonar og þar sem það er
ljóst að hann þarf ekki að skrifa
sér til lífsviðurværis mætti ætla
að skrifin séu sprottin af innri
þörf.
„Ég ætlaði alltaf að gera þetta
en ég var náttúrlega hikandi þótt
ég hafi ungur byrjað að pára. Ég
ólst samt ekki upp við neina
glamúrímynd af lífi rithöfunda
og kynntist vel fyrirhöfninni sem
liggur að baki hverju ritverki. Ég
var aldrei lattur og pabbi hvatti
mig alltaf en ýtti þessu þó aldrei

4ILBÒINN AÈ VEÈJA ¹ ¹SKRIFTARDAGBLÎÈ

Ólafur Jóhann er hluthafi í
Árvakri, útgáfufélagi Morgunblaðsins, og þar sem hann lifir og
hrærist í fjölmiðlaumhverfinu í
Bandaríkjunum er ekki annað
hægt en spyrja hann hvort hann
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hafi trú á að áskriftardagblöð
muni halda velli í síbreytilegu
fjölmiðlaumhverfi.
„Umhverfið í Bandaríkjunum
er talsvert frábrugðið því sem
þekkist hér þar sem Fréttablaðið
hefur slegið algerlega í gegn. Það
er ekki mikið um fríblöð í Bandaríkjunum þar sem þetta eru aðallega áskriftardagblöð og lausasölublöð. Áskriftardagblöð ein og
sér kunna að eiga undir högg að
sækja, sérstaklega í umhverfi þar
sem öflug fríblöð eru til staðar. Ég
held samt að ef rétt er að þessu
staðið og nógu mikið lagt í þetta og
aðrar leiðir farnar en hjá samkeppnisaðilunum þá sé enginn
dómsdagur yfirvofandi. Í þessu
samhengi þarf að huga sérstaklega að tengslum inn í nýja heiminn eins og hefur til dæmis verið
gert mjög vel með mbl.is. Það
ríður svo náttúrlega fyrst og
fremst á því að gefið sé út gott
blað sem fólk er tilbúið að borga
fyrir. Þetta er í raun ekki flóknara
en það.“
Ólafur Jóhann hefur af og til
verið orðaður við ritstjórastól
Morgunblaðsins en hann segir allt
slíkt af og frá. „Ég held að mín
skrif muni halda áfram að birtast í
sama formi, í bókum. Ég hef heyrt
þetta en get alveg tekið af skarið
um að fólk þarf ekki að hafa neinar
áhyggjur af því að ég sé að fara að
taka við ritstjórn Morgunblaðsins.“

&YLGIST MEÈ ÒTR¹SINNI ÒR FJARL¾GÈ

Ólafur Jóhann hefur horft á uppgang og útrás íslensks viðskiptalífs með augum gestsins en segir
það ekki hafa freistað að stökkva á
íslenska vagninn. „Ég hef náttúrlega aldrei stundað viðskipti hérna
og fjárfesting mín í Mogganum er
meira eins og áhugamál og ég hef
ekkert hér að sýsla. Ég held bara
áfram að gera það sem ég kann og
uni mér ágætlega þar og sé enga
ástæðu til að breyta því.
Uppgangurinn hér hefur verið
mikill meðal annars í kjölfar þess
að losað hefur verið um höft í kerfinu sem hefur skilað sér í ákveðinni grundvallarendurskipulagningu á því öllu. Stráin hafa því
eðlilega sprottið hratt og teygt sig
upp. Það er mikill kraftur í
útrásinni og stórar hugmyndir
skjóta upp kollinum. Íslendingar
eru líka duglegir, kraftmiklir og
fljótir. Það þarf alls ekki að þýða
að þeir séu fljótfærir en mér sýnist þetta allt enn vera í mótun og
það á eftir að koma í ljós hvernig
þetta leggst allt saman.“
%KKI D¾MIGERÈUR RITHÎFUNDUR

Ólafur Jóhann hefur átt góðu gengi
að fagna í viðskiptalífinu í Bandaríkjunum sem skapar honum óneitanlega sérstöðu í hópi íslenskra rithöfunda og ætla mætti að
viðskiptamógúllinn hafi verið litinn hornauga þegar hann fór að
hasla sér völl á íslenskum ritvelli.

„Ég hef átt því láni að fagna
að mér var strax vel tekið og get
ekki verið annað en þakklátur.
Ég skil samt alveg að fólk hafi
ákveðna fordóma þegar það
kemur einhver maður sem er að
sýsla í viðskiptum og fer að
skrifa bókmenntir. Þetta stangast á við steríótýpuna og allar
venjur. Ég þarf ekki annað en að
líta í eigin barm til að geta að
mörgu leyti skilið þessa afstöðu
og er ekkert að álasa mönnum
fyrir að hafa einhverja smá fordóma.“
Ákveðin glansmynd var dregin upp af Ólafi snemma á ferlinum en þegar hann gaf út sínar
fyrstu skáldsögur var hann á
uppleið í viðskiptalífinu ytra.
Ólafur Jóhann segist þó ekki láta
þá mynd sem aðrir hafi af sér
trufla sig, hvorki í leik né starfi.
„Þetta er erfitt við að eiga þar
sem maður málar ekki myndina
af sjálfum sér. Hún er dregin
upp annars staðar og það eina
sem ég bið um er að verk mín fái
að standa óháð höfundinum og
persónu hans. Ég veit alveg hvað
skiptir máli þegar ég sest niður
til að skrifa bækur. Það er sama
hvað ég geri þegar ég er ekki að
skrifa. Það eina sem skiptir máli
er bókin og það sem maður hefur
fram að færa. Hún stendur og
fellur með sjálfri sér. Allt mitt
annað brambolt breytir því
ekki.“
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Skekkst hefur á stilliskrúfum
Tæpur fjórðungur sveitarfélaga árið 2005 átti ekki fyrir útlögðum kostnaði. Sveitarfélög í þeirri stöðu verða að fjármagna laun
og annan rekstrarkostnað með lánum og sölu á landi og byggingarétti. Guðrún Helga Sigurðardóttir kannaði fjárhagslega stöðu
sveitarfélaganna eins og hún var í ársreikningum síðasta árs.

S

veitarfélögin í landinu
hafa verið rekin með
halla til fjölda ára. Á
síðasta ári urðu nokkur
umskipti
í
rekstri
þeirra á heildina litið
þar sem nokkur sveitarfélög hafa
notið þenslunnar í efnahagslífinu
og tekjurnar þar með aukist.
Þetta á þó aðeins við um sveitarfélög á afmörkuðum svæðum þar
sem sala byggingaréttar vegur
þungt í tekjum, einkum sveitarfélögin á suðvesturhorninu, frá Borgarbyggð í vestri til Árborgar í
austri, kringum Akureyri og kringum álversframkvæmdirnar fyrir
austan.
Mörg önnur sveitarfélög eiga í
alvarlegum
fjárhagserfiðleikum
eins og sést á því að á árunum 20032006 fengu þrjátíu og sjö sveitarfélög bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Auðvitað hafa
ekki öll þessi sveitarfélög átt við
djúpstæðan rekstrarvanda að stríða
og flest ef ekki öll þeirra hafa snúið
vörn í sókn. Sum þessara sveitarfélaga hafa þó ekki átt annan kost en
að draga saman rekstur.
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6ÅÈFEÈM EN MANNF¹
Þegar litið er á fjárhagsstöðuna í
dag eru það einna helst víðfeðm en
tiltölulega mannfá sveitarfélög
sem eiga við rekstrarvanda að
stríða. Þessi sveitarfélög hafa lítið
sem ekkert notið þenslunnar og
hafa sum átt við fólksflótta að
stríða. Þessi sveitarfélög hafa
verið í samkeppni við stóru og
sterku sveitarfélögin um íbúa og
tekjur. Þau hafa orðið að auka og
halda uppi þjónustu við íbúana
meðan tekjurnar hafa staðið í stað
eða jafnvel dregist saman auk þess
sem launahækkanir hafa verið
þeim erfiðar enda hafa þau ekki
haft neina stjórn á þeim.
Á milli sveitarfélaganna hefur
myndast gjá sem sveitarstjórnarmenn telja að þurfi að brúa. Meðan
mörg sveitarfélög berjast við
skuldir og erfiða fjárhagsstöðu
telja margir sveitarstjórnarmenn
að ástæða sé til þess að bregðast
við misskiptingu í tekjuöflun ríkis
og sveitarfélaga. Ríkið hafði níu
milljarða króna í tekjur af fjármagnstekjuskatti árið 2004 og í
fyrra voru tekjurnar orðnar tæpir
22 milljarðar króna.

2EKSTRARAFGANGUR  SVEITARFÁLÎG  
MILLJARÈAR
2EKSTRARHALLI  SVEITARFÁLÎG  
MILLJARÈAR
2EKSTRARAFGANGUR ALLRA SVEITARFÁLAGA
  MILLJARÈAR

3TAÈAN ER BÕSNA ÖRÎNG
Hröð þróun hefur verið í skattaumhverfinu síðustu árin og hefur
einkahlutafélögum í landinu fjölgað
um fjórðung, úr tuttugu þúsundum
árið 2004 í tuttugu og fimm þúsund
og sex hundruð það sem af er þessu
ári. Árið 2005 höfðu 6.600 fjölskyldur hærri fjármagnstekjur en launatekjur og 2.200 framteljendur höfðu
engar aðrar tekjur en fjármagnstekjur og greiddu ekkert útsvar.
Einyrkjar hafa því fært starfsemi sína yfir í einkahlutafélög í

mörgum,“ segir Gunnlaugur A.
Júlíusson, sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs hjá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga, um fjármál sveitarfélaganna 2005, og í erindi sínu á
fjármálaráðstefnu
sveitarfélaganna í vikunni færði hann rök fyrir
því að verst væri staðan hjá þorpunum í landinu, eins og sjá má í
töflu hér á síðunni.
Gunnlaugur skipti sveitarfélögunum í fjóra flokka eftir stöðu
þeirra, Reykjavíkurborg, höfuð-

(ORNAFJÎRÈUR
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3VEITARFÁLAG HEFUR NÒ SAMEINAST ÎÈRU SVEITARFÁLAGI
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 SVEITARFÁLÎG   MILLJARÈAR KRËNA

3EXT¹N SVEITARFÁLÎG STËÈU VEL
-IÈAÈ ER VIÈ AÈ HANDB¾RT FÁ FR¹ REKSTRI HAFI VERIÈ J¹KV¾TT UM 
MILLJËNIR EÈA MEIRA Å SVEITARSJËÈI -ÎRG ÎNNUR SVEITARFÁLÎG HAFA
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Það þarf að
færa eitthvað af
fjármagnstekjuskatti til Jöfnunarsjóðs sem
er brúin milli ríkis og sveitarfélaga.
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stórum stíl og hafa þar með ekki
þurft að greiða útsvar til sveitarfélaganna. Þessar breytingar hafa
rýrt tekjur sveitarfélaganna og
krefjast sveitarstjórnarmenn því
nú hlutdeildar í fjármagnstekjuskattinum. Sú hlutdeild færi inn í
Jöfnunarsjóð sveitarfélaga og yrði
notuð til að jafna stöðu sveitarfélaganna.
„Staðan er býsna þröng hjá

¶ËRSHAFNAR
HREPPUR

3IGLUFJÎRÈUR

borgarsvæðið utan Reykjavíkur,
vaxtarsvæðið sem nær yfir suðvesturhornið frá Borgarbyggð til
Árborgar, Fjarðabyggð og Fljótsdalshrepp og svo öll önnur sveitarfélög. Afkoma ársins 2005 sýnir að
Reykjavíkurborg stendur á núlli í
sínum rekstri, vaxtarsvæðin hafa
jákvæða afkomu en önnur sveitarfélög neikvæða afkomu.
Tæpur fjórðungur sveitarfélag-

3+)04).' ¥"²! 
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anna á ekki fyrir útlögðum kostnaði
svo að skuldir sveitarfélaganna
hafa aukist á þessum þenslutímum
sem þjóðin hefur verið að upplifa
og um helmingur sveitarfélaganna
er rekinn með neikvæðri afkomu.
Það þýðir að sveitarfélögin eiga
ekki fyrir afskriftum eða breytingum á lífeyrisskuldbindingum.
Á vaxtarsvæðunum hafa sveitarfélögin skuldsett sig til að standa
undir auknum kröfum og í sumum
tilfellum hafa sveitarfélög, sem
ekki geta selt eignir, jafnvel neyðst
til að taka skuldir til að standa undir
gjöldum. „Staðan er býsna þröng
hjá mörgum,“ segir Gunnlaugur.
„Menn selja ekki eilíflega land og
byggingarétt.“

b$RENG VANTAR PENINGm
Vandi sveitarfélaganna speglast í
byggðavanda. Atvinnuhættir hafa
gjörbreyst á Íslandi, þýðing sjávarútvegs hefur minnkað og mörg
sveitarfélög eiga við íbúafækkun
að stríða, tekjur hafa þar af leiðandi
dregist saman og sveitarfélögin
hafa því oft átt í erfiðleikum með að
mæta þjónustukröfum og jafnvel
orðið að draga saman þjónustu.
Gunnlaugur segir að bilið milli
sveitarfélaganna sé að aukast,
meðan þenslan er í fullum gangi,
skatttekjur aukast sums staðar og
kaupmáttaraukningin er stöðug og
fasteignaverð hækkar á suðvesturhorninu, Norðurlandi og Vesturlandi, standa tekjurnar í stað annars staðar og rekstrarkostnaðurinn
hækkar stöðugt. En hvað er til ráða?

(LUTFALL BREYTILEGS KOSTN AF TEKJUM
(LUTFALL HEILDARGJALDA AF TEKJUM
6ELTUFÁ FR¹ REKSTRI HLUTFALL AF TEKJUM
%IGINFJ¹RHLUTFALL
3KULDIR OG SKULDBINDINGAR ¹ ÅBÒA
6ELTUFÁ FR¹ REKSTRI ¹ ÅBÒA
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„Ég segi eins og spákonan í Djöflaeyjunni: Sérðu ekki að dreng vantar
pening?“ segir hann.
Sveitarfélögunum er skylt að
veita ákveðna þjónustu og fá til
þess tekjur af útsvari, fasteignaskatti og úr Jöfnunarsjóði. Meira
fjármagn vantar og mörg þeirra
nýta sér tekjulindir til fulls auk
þess sem skattgreiðendur komast
undan útsvarsgreiðslum í gegnum
einkahlutafélögin. „Vegna þessarar
þróunar verðum við að horfast í

augu við að það hefur skekkst á
stilliskrúfum. Það þarf að færa eitthvað af fjármagnstekjuskatti til
Jöfnunarsjóðs sem er brúin milli
ríkis og sveitarfélaga,“ segir hann.
Ríkissjóður leggur sjö hundruð
milljónir króna á ári í aðstoð við
sveitarfélögin 2006, 2007 og 2008,
verið er að endurskoða úthlutunarreglur Jöfnunarsjóðsins og eftirlitsnefndin vinnur með sveitarstjórnum að samningum um
markvissar aðgerðir.

¶ESSI SVEITARFÁLÎG HAFA VERIÈ TIL ATHUGUNAR
%FTIRLITSNEFND FYLGIST MEÈ FJ¹RM¹LUM SVEITARFÁLAGA OG ER ,¹RUS "OLLASON STARFS
MAÈUR HENNAR .EFNDIN FYLGIST MEÈ FJ¹RM¹LUM SVEITARFÁLAGANNA ¹ HVERJU ¹RI OG
SENDIR SVEITARFÁLÎGUNUM FYRIRSPURNIR EF ¹ST¾ÈA ÖYKIR TIL ËSKAR EFTIR SKÕRINGUM ¹
HALLAREKSTRI OG ÒTSKÕRINGUM ¹ ÖVÅ HVERNIG SVEITARFÁLAGIÈ ¾TLI AÈ BREGÈAST VIÈ
.EFNDIN SENDI TUTTUGU OG ÖREMUR SVEITARFÁLÎGUM BRÁF ¹RIÈ  ENGU SVEIT
ARFÁLAGI ¹RIÈ  OG ÖREMUR SVEITARFÁLÎGUM ¹RIÈ  3UM SVEITARFÁLÎG HAFA
FENGIÈ BRÁF FR¹ FÁLAGSM¹LAR¹ÈUNEYTINU OFTAR EN EINU SINNI TIL D¾MIS "LÎNDUËS
EN AÈEINS EITT SVEITARFÁLAG HEFUR FENGIÈ SKIPAÈAN TILSJËNARMANN ¶AÈ GERÈIST ¹
(OFSËSI FYRIR MÎRGUM ¹RUM OG Ö¹ VAR ÖAÈ SVEITARFÁLAG Å VERULEGUM FJ¹RHAGSERF
IÈLEIKUM ¶Ë AÈ ENGIN SVEITARFÁLÎG HAFI VERIÈ ¹ ATHUGUNARLISTA ¹RIÈ  FENGU
TÅU SVEITARFÁLÎG SEM VORU Å MESTUM VANDA SAMT  MILLJËNIR FR¹ FÁLAGSM¹LA
R¹ÈUNEYTINU ÖAÈ ¹R ¶AÈ ER ÖVÅ RÁTT AÈ TAKA FRAM AÈ ALLS EKKI ÎLL ÖESSI SVEITARFÁ
LÎG ERU EÈA HAFA VERIÈ Å ATHUGUN ÖË AÈ ÖAU SÁU TEKIN MEÈ ¹ LISTANN
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&RJ¹LSLYNDA FLOKKNUM AÈ UNDANFÎRNU VEGNA UMR¾ÈU UM INN
FLYTJENDAM¹L (ANN SEGIR FËLK SEM EKKI VILL ÒTLENDINGA Å ÅSLENSKU
SAMFÁLAGI EKKI EIGA SAMLEIÈ MEÈ FLOKKNUM
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Í lífshættu á vegum Vestfjarða
Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda
flokksins, segir breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu
ennþá vera kjarnann í flokksstarfinu þó ýmis önnur mál
hafi verið fyrirferðarmikil að undanförnu. Magnús Halldórsson ræddi við Guðjón Arnar um stöðu Frjálslynda
flokksins í íslenskum stjórnmálum, innflytjendamál og
samgönguúrbætur á Vestfjörðum.

F

rá stofnun Frjálslynda
flokksins höfum við verið
að víkka út málefnagrunninn. Þetta sést greinilega í
okkar málefnahandbók og
síðan á metnaðarfullri
vinnu í þinginu undanfarin ár. Frjálslyndi flokkurinn er stofnaður vegna
hugmynda manna um að nauðsynlegar breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu verði að koma til, en við erum
ennþá föst í fjötrum þessa kerfis. Þó
mörg mikilvæg mál standi okkur
nærri þá eru róttækar breytingar á
fiskveiðistjórnunarkerfinu og óskaplegri arfleið þess, kjarninn í okkar
stefnu,“ segir Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins, sem verið hefur í brennidepli undanfarnar vikur vegna umræðu um
innflytjendamál á Íslandi.
Þau mál snerta Guðjón Arnar, sem
af vinum sínum og fjölskyldu er kallaður Addi Kidda Gauj, persónulega
því kona hans, Maríanna Barbara
Kristjánsson, er pólsk að uppruna.
Hvernig horfir það viðhorf við þér
og þínu fólki, sem ýmsir hafa haldið
fram, að Frjálslyndi flokkurinn sé með
málflutningi sínum í innflytjendmálum að höfða til fólks sem ekki vilji
útlendinga í íslensku samfélagi?
„Ég kann því afar illa þegar fólk
fjallar um Frjálslynda flokkinn sem
kynþáttahatursflokk sem ekki vilji
útlendinga í íslensku samfélagi. Slíkar
hugmyndir eru í hrópandi ósamræmi
við mitt lífsmynstur og alls ekki í neinu
samræmi við stefnumál Frjálslynda
flokksins og málflutning hans á opinberum vettvangi. Kona mín er pólsk og
ég þekki því vel til þess hvaða þættir
verða að vera fyrir hendi svo að útlendingar geti aðlagast íslensku samfélagi.
Ég hef auk þess margoft aðstoðað
erlenda ríkisborgara við að fóta sig í
íslenskum samfélagi og skil því þeirra
sjónarmið og hvaða vandamál þarf að
finna lausnir á.
Útlendingum hefur fjölgað mikið
hér á landi undanfarin ár og það er
skylda okkar stjórnmálamannanna að
ræða um þessi mál út frá efnislegum
atriðum en ekki upphrópunum. Við

settum fram þá skoðun að það gæti
skapast vandi ef hingað kæmu mjög
margir útlendingar á skömmum tíma,
miðað þær aðstæður sem hér væru
fyrir hendi.
Eftir 1. maí á þessu ári, þegar fólk
frá átta af tíu nýjum ríkjum Evrópusambandsins fékk að koma hingað á
grundvelli laga um frjálsan atvinnuog búseturétt, hefur útlendingum
fjölgað mjög mikið. Stjórnsýslan, og
þær reglur sem fyrir hendi eru hér á
Íslandi, eru ekki til þess fallnar að
geta séð til þess að fólkið nái að aðlagast íslensku samfélagi. En alvarlegast
er að réttindi þessa fólks eru oftar en
ekki fótum troðin vegna þess hvernig
aðstæður hér hafa skapast.
Við töluðum fyrir því að það hefði
verið skynsamlegast að nýta sér frest
til annaðhvort 2009 eða 2011 til þess
að taka upp þessi lög, eins og stóð til
boða. Á þeim forsendum hefði verið
hægt að aðlaga allar reglur sem hér
eru í gildi að þessum miklu samfélagsbreytingum sem þegar eru orðnar
á íslensku samfélagi. Þannig hefði
verið hægt að búa betur að útlendingum sem hingað eru svo sannarlega
velkomnir. Við höfum til dæmis nefnt
að það væri skref til framfara að texta
allt sjónvarpsefni á íslensku til þess
að hjálpa útlendingum að komast inn í
málið með hjálp sjónvarpsins.
En ég hafna því alfarið að Frjálslyndi flokkurinn, sem með ábyrgum og
metnaðarfullum málflutningi sínum,
sé að reyna að höfða til fólks sem ekki
vilji útlendinga í íslensku samfélagi.
Það fólk á enga samleið með flokknum
og alls ekki með mér.“

mynda stjórn með öðrum en stjórnarandstöðuflokkunum?
„Ég vil vinna að því að mynda ríkisstjórn með stjórnarandstöðuflokkunum. Ég tel að það þurfi að breyta
grundvallarþáttum sem núverandi
ríkisstjórnarflokkar hafa staðið vörð
um. Þar ber fyrst að nefna fiskveiðistjórnunarkerfið, sem hefur gjörbreytt íslensku samfélagi og hamlað
uppbyggingu mannlífs á landsbyggðinni. Það eru staðreyndir sem við þurfum að horfast í augu við og þora að
taka á,“ segir Guðjón Arnar og vitnar
til 1. greinar laga um stjórn fiskveiða.
„Í þessum lögum kemur fram að
nytjastofnar á Íslandsmiðum séu sameign þjóðarinnar og að markmið laganna sé að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja
trausta atvinnu og byggð í landinu.
Þetta markmið hefur ekki náðst, þvert
á móti hefur núverandi kerfi brotið
niður byggðir í landinu og hamlað framförum.
Þegar um þessi mál er rætt þurfa
menn að spyrja sig að því, hvort fiskveiðistjórnunarkerfið hafi styrkt sjávarútveginn í heild. Frelsi manna til
þess að afla sér fanga úr sjó og vinna
úr því hráefni, er mesta byggðamálið.
Núna gengur allt orðið út á kaup, sölu
og leigu á aflaheimildum. Þegar um
þetta mál var rætt í ræðum á Alþingi
árið 1984 þá sögðu allir, líka Halldór
Ásgrímsson, þáverandi sjávarútvegsráðherra, að mikilvægast væri að
byggðir landsins gætu haldið velli og
fiskveiðiflotinn yrði gerður út svo
hægt væri að halda úti atvinnu í
dreifðum byggðum landsins.
Þetta hefur mistekist og það þarf
að horfast í augu við það. Þetta mál
þarf að komast framar í forgangsröðina og ég tel að það sé aðeins hægt að
vinna að framgangi þessara breytinga, ef vilji er til þess hjá ríkisstjórnarflokkunum. Meðal annars þess
vegna tel ég það farsælast að starfa
með vinstri grænum og Samfylkingunni í ríkisstjórn að loknum kosningum næsta vor, ef við fáum til þess
tækifæri.“

0ËLITÅSKT LANDSLAG p &RJ¹LSLYNDI FLOKKUR
INN Å LYKILSTÎÈU
Í skoðanakönnun Fréttablaðsins, sem
gerð var 7. nóvember, kom fram að
Frjálslyndi flokkurinn hafði fimmfaldað fylgi sitt á frá fyrri könnun og mældist með rúmlega 12 prósenta fylgi.
Þetta gefur vísbendingar um að flokkurinn gæti ráðið miklu um það hvernig
ríkisstjórnin verði að loknum þingkosningunum næsta vor, ef fram heldur sem horfir. Kemur til greina að

.AUÈSYNLEGAR SAMGÎNGUÒRB¾TUR
Guðjón Arnar, sem er búsettur og uppalinn á Ísafirði, segir samgöngumál
víða um landið í miklum ólestri og
nefnir sérstaklega Vestfirði. „Það er
ekki hægt að bjóða fólki upp á það,
sem keyrir á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur svo dæmi sé tekið, að vera
í stöðugri lífshættu á Óshlíðarvegi
vegna grjóthruns.
Fólkið á Vestfjörðum á rétt á því að
það verði eitthvað róttækt gert í þess-

En ég
hafna því
alfarið að
Frjálslyndi
flokkurinn
sé að reyna
að höfða til
fólks sem
ekki vilji
útlendinga
í íslensku
samfélagi.

um málum strax áður en grjóthrunið og
þær hættulegu aðstæður sem sannarlega eru fyrir hendi víða, valda manntjóni eða öðrum hörmungum,“ segir
Guðjón Arnar og vitnar til hættulegra
aðstæðna sem síendurtekið hafa skapast
á Óshlíðarvegi.
Hvers vegna heldur þú, í ljósi þessara
hættulegu aðstæðna sem fyrir hendi eru
á Óshlíðarvegi og víðar á Vestfjörðum, að
ekki hafi enn verið ráðist í gagngerar
samgöngubætur í þessum landshluta?
Berjast þingmenn kjördæmisins af nægilegum mætti fyrir því að það verði eitthvað gert?
„Það er fullkomlega eðlilegt að þú
spyrjir að þessu. Auðvitað er það
hneyksli að það þurfi að bjóða íbúum á
Vestfjörðum upp á það að keyra um vegi
þar sem tilviljun ein ræður því hvort
ekki verði stórtjón,“ segir Guðjón Arnar
og er greinilega mikið niðri fyrir.
Samkvæmt upplýsingum frá Geir
Sigurðssyni, rekstrarstjóra Vegagerðarinnar á Ísafirði, hefur grjóthrun úr
Óshlíðinni aukist undanfarið ár. „Í
hverri viku hrynur smágrýti niður á
veginn og að minnsta kosti tvisvar í
mánuði hrynur stærra grjót niður á veginn. Yfir vor, sumar og haust er grjóthrun tíðara og af því getur skapast mikil
hætta.“
Guðjón Arnar segir staðreyndirnar
kalla eftir tafarlausum aðgerðum. „Það
yrði sársaukafullt fyrir alla að þurfa að
verða vitni að manntjóni vegna þessara
aðstæðna. Þó að nú sé verið að vinna tillögur um úrbætur þá verður ekki framhjá því horft að auðvitað á að vera búið
að grípa til aðgerða vegna þessara
aðstæðna fyrir löngu. Ég hef lengi talað
fyrir því að nauðsynlegt sé að grípa til
róttækra aðgerða í samgöngumálum og
ég held að allir Vestfirðingar reyni eftir
fremsta megni að vekja athygli á þessari
stöðu.
Stórfelldar úrbætur í samgöngumálum er eitt brýnasta viðfangsefni
íslenskra stjórnmála á næstu árum. Ég
tel að það þurfi að ráðast í samgöngubætur til þess að styrkja mann- og
atvinnulíf á landsbyggðinni. Eðlilegast
væri að ráðast í gerð jarðganga á mörgum stöðum á öllu landinu því reyndin er
sú að öruggar samgönguúrbætur eru
hagkvæmar ef rétt er af þeim staðið.
Það er augljóst mál að stytting á leiðum milli landshluta felur í sér lægri
kostnað heldur en var fyrir, og á þeim
forsendum eru samgönguúrbætur fljótar að borga sig upp. Bættar samgöngur
hafa áhrif á alla þætti samfélagsins og
eru því grundvallaratriði í íslenskum
stjórnmálum og verða án efa mikilvægt
stefnumál Frjálslynda flokksins í kosningunum næsta vor.“ N
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

Sungið hástöfum á
vegum landsins
Svavar Halldórsson þáttastjórnandi
hefur staðið í ströngu við undirbúning
þáttarins Pólitíkin á Stöð 2 sem fór í
loftið nú nýlega. Heima við þarf Svavar
á sömu skipulagshæfileikum að halda
enda börnin orðin fjögur og nú dugar
ekkert minna en sjö sæta jeppi.
Fjölskyldan hafði lengi átt fimm sæta
Mitsubishi Galant, árgerð 1990. En þegar
yngsti sonurinn fæddist fyrir tæpu ári varð
fjölskyldan að fá sér stærri bíl til að koma
fyrir öllum börnum og buru.
„Ég festi kaup á Isuzu Trooper þegar sonurinn kom í heiminn og mér þyki ægilega
gaman að vera kominn á jeppa,“ segir Svavar brosandi. Síðastliðið sumar lagðist fjölskyldan í ferðalög um Ísland, þar sem jeppinn var reyndur utanbæjar í fyrsta sinn.

„Við ferðuðumst um allt land í mánuð, sváfum í tjaldi og og nutum lífsins,“ segir Svavar. Dæturnar þrjár sem eru 7, 8 og 9 ára og
eiginkona Svavars, Þóra Arnórsdóttir fréttakona, eru með eindæmum söngelskar og því
var sungið hástöfum á vegum landsins í
sumar. „Mér þykir óskaplega gaman að
syngja líka, en því miður held ég ekki lagi,“
segir Svavar sem segir með ólíkindum hvað
dæturnar og konan þó umbera þessa sérstöku tóntegund sem Svavar syngur í.
Þátturinn Pólitíkin tekur fyrir eitt málefni á viku þar sem þrír stjórnmálamenn
skiptast á skoðunum. Svavar var sjálfur að
ljúka meistaragráðu í opinberri stjórnsýslu
auk þess að hafa langa reynslu úr fjölmiðlaheiminum. „Þetta þáttaform hefur aldrei
verið reynt á Íslandi og fyrir mér er þetta
algjört draumastarf,“ segir Svavar. Þátturinn Pólitíkin er á dagskrá Stöðvar 2 kl.12.25
á laugardögum.
RH FRETTABLADIDIS
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Órjúfanlegur hluti af
njósnara hennar hátignar
James Bond er mættur aftur
til leiks í kvikmyndinni Casino Royale, útbúinn ýmsum
tækninýjungum, þar á meðal
farartækjum, til að knésetja
óþokkana.
Aston Martin DB5 er líklega
þekktasta gerð Aston Martin, ekki
síst vegna heimsfrægðarinnar
sem þessi tiltekna bíltegund hefur
öðlast í gegnum kvikmyndir um
njósnara hennar hátignar, James
Bond, eða 007.
Hefur Bond sést þeysa um á
ólíkum gerðum Aston Martin með
reglulegu millibili frá því að þriðja
kvikmyndin um hann, Goldfinger,
leit dagsins ljós árið 1964, en fram
að því ók hann um á Bentley Mark
IV. Er sú hugmynd runnin undan
rifjum skapara Bonds, Ian Flemming, sem tilgreinir jafnframt hve
mikla ánægju almennt viðhald á
bifreiðinni veiti njósnaranum
þegar hann eltist ekki við skúrka
eða kvenfólk.
Bentleyinn sem Flemming
lýsir er jafnfram langt frá því að
vera jafn tæknivæddur og Aston
Martin kvikmyndanna. Í fyrstu
tveimur Bond-myndunum, Dr. No
(1962) og From Russia With Love
(1963) er tækjabúnaður Bonds
reyndar almennt af heldur skornum skammti, en framleiðendur
myndanna sáu sér ekki annan kost
vænan en að bæta úr því í Gold-

(ÁR SÁST LEIKARINN OG SJARMÎRINN 3EAN #ONNERY HINN UPPRUNALEGI "OND STILLA SÁR
UPP VIÈ HLIÈ !STON -ARTIN $" UPPRUNALEGA "OND BÅLSINS

!STON -ARTIN $"2 ÖYKIR GL¾SILEGUR
¹ AÈ LÅTA EN BÅLLINN Å MYNDINNI ER AF
TAKMÎRKUÈU ÒTG¹FUNNI $"3 SEM HEFUR
SVIPAÈA EIGINLEIKA ¶ESS M¹ GETA AÈ ALLRA
HÎRÈUSTU "OND AÈD¹ENDUR GETA SKOÈAÈ
NÕJA OG GL¾SILEGA !STON -ARTIN HJ¹ "ÅLA
SÎLUNNI (ÎFÈAHÎLLINNI +LETTH¹LSI 
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RAFGEYMAR
Í ÖLL FARARTÆKI

!STON -ARTIN ÖYKIR VERA HLUTI AF ÅMYND
"ONDS ALVEG EINS OG HRISTUR MARTINI OG
BERETTA MEÈ   HLAUPVÅDD

6IÈBÒIÈ ER AÈ INNAN UM HITASTILLINGU
GÅRSTÎNG OG ÒTVARPST¾KI BÅLSINS LEYNIST
TAKKAR TIL AÈ GANGSETJA ELDVÎRPUR TUND
URSKEYTI OG SJ¹LFVIRKAR VÁLBYSSUR

finger þar sem andstæðingarnir
verða viðsjárverðari með hverri
mynd.
Bond þarf einfaldlega á tækjunum að halda til að ná settum
markmiðum, enda býr hann ekki
yfir ofurmannlegum kröftum líkt
og Hulk, Wolverine eða Köngulóarmaðurinn. Aston Martin hefur
oftar en ekki komið að góðum
notum í baráttunni við glæpi og
hafa ófáir misindismenn mætt
skapadómi sínum fyrir tilstilli
þessarar ofurbifreiðar, hvort sem
þeir hafa fengið á sig tundurskeyti
úr henni, orðið fyrir skothríð eða
verið skotið upp í háloftin úr farþegasætinu.
Þótt farartæki Bonds skipti
tugum, allt frá kafbátum sem líkjast ísjökum upp í litlar þotur sem
leggjast saman og taka á sig hestsmynd, er Aston Martin líklegast
sá þekktasti, tengdur ímynd
Bonds jafn órjúfanlegum böndum
og beretta með 0,22 hlaupvídd eða
hristur martini (athugið, ekki
hrærður!).
Það skal því engan undra þótt
Aston Martin verði á sínum stað í
nýjustu myndinni um Bond, Casino Royale (2006), en notkun bílsins er ef til vill liður í tilraun til að
endurvekja gullaldarskeið Bonds
þegar Sean Connery túlkaði persónuna af hörku. Spennandi verður að sjá hvort leikarinn Daniel
Craig taki sig jafn vel út í ökusætinu á hinum nýja Aston Martin
DBR9 og Connery gerði í sínum
DB5.
ROALD FRETTABLADIDIS
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Lexus selst illa í Japan
Lexus er lúxusbílamerki
Toyota og því jafn japanskt og
hara-kiri. Samt selst bíllinn
illa í Japan.
Sölutölur sýna að Japanar vilja
enn sem komið er heldur evrópska
lúxusbíla eins og BMW og Benz.
Reyndar kom Lexus ekki á heimamarkað fyrr en á síðasta ári en
sölutölur hafa verið langt undir
væntingum.
Söluspár Lexus gerðu ráð fyrir
50.000 til 60.000 seldum bílum á
síðasta ári, sem verður að teljast
mikil bjartsýni þar sem BMW
seldi einungis 38.400 bíla síðustu
10 mánuði. Raunin varð 25.000

Sýnum LMC og FENDT
hjólhýsin árgerð 2007.
Opið virka daga frá 9-18
,EXUS )3 VAR VALINN BÅLL ¹RSINS 
¹ ¥SLANDI (ANN VIRÈIST EKKI FARA VEL Å
*APANANA

bílar á 14 mánuðum og þurfa Lexusmenn því að hugsa sinn gang.
TG

Víkurverk Tangarhöfða 1
Sími 557 7720 www.víkurverk.is
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Ekki reyna að
stinga þessa af!
"-7  LÅNAN VERÈUR MEÈ RAFGEYMA
FR¹ "ANNER

Þjóðverjar eru fremstir meðal
jafningja þegar kemur að því
að breyta bílum og gera þá
kraftmeiri. Yfirvöld njóta góðs
af þessu.
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ET LÎGREGLUBÅLLINN N¾R LÅKLEGAST ÎLLU SEM
HANN ELTIR

Brabus á einmitt heiðurinn að
hraðskreiðasta sedan í heimi (sem
líka er CLS).
CLS V12 S Rocket er 730 hestöfl með tvöfaldri túrbínu og á
hann að komast á yfir 362 km
hraða. Ef þú sérð einn slíkan í baksýnisspeglinum og hann blikkar
þig þá skaltu gleyma því. Þú ert
ekki að fara að stinga hann af. TG

¾TLAÈ ER AÈ "ANNER AFHENDI
 RAFGEYMA TIL "-7 ¹ ¹RINU
 2AFGEYMARNIR ERU AF GERÈINNI
bAL CALCIUMm R¾SIRAFGEYMUM MEÈ
AFLIÈRÕMDINA  !H
b6IÈ ERUM MJÎG STOLT AF ÖEIRRI
STAÈREYND AÈ "-7 SKULI HAFA VALIÈ
"ANNER RAFGEYMA SEM STAÈALBÒNAÈ
%KKI SÅST VEGNA ÖESS AÈ "-7 HEFUR
¹ SÁR ORÈ MEÈAL BÅLAFRAMLEIÈENDA
Å %VRËPU FYRIR G¾ÈAÅMYND m SAGÈI
AÈSTOÈARFORSTJËRI "ANNER 4HOMAS
"AWART VIÈ UNDIRRITUN SAMNINGA
5MBOÈSAÈILI "ANNER ¹ ¥SLANDI ER
"ÅLANAUST
TG

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum
Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

PRENTSNIÐ

Á síðasta ári fór af stað herferð í
Þýskalandi til að koma í veg fyrir
ólöglegar og illa framkvæmdar
breytingar á bílum. Þetta var gert
bæði til að koma í veg fyrir slys af
völdum slælegra vinnubragða og
til að styrkja grundvöll rótgróinna
og löglegra breytingafyrirtækja.
Til að kynna herferðina og
benda á hvað er hægt að gera með
löglegum hætti létu yfirvöld búa
til ofur-lögreglubíl. Í fyrra var það
Porsche 911 Carrera S sem frumsýndur var á bílasýningunni í
Essen. Í ár er það Mercedes-Benz
CLS V12 S Rocket frá Brabus, en

HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM

;
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3ËLARVÎRN ER EKKI SÅÈUR MIKILV¾G AÈ VETRI TIL EN ¹ SUMRIN 3ËLIN
GETUR NEFNILEGA LÅKA SKINIÈ ¹ SKÅÈAGARPA OG JÎKLAFARA OG ÖARF Ö¹
STERKA SËLARVÎRN Å ANDLITIÈ TIL AÈ FORÈAST SËLBRUNA

!NNAÈ AF TVEIMUR GISTIHÒSUM SEM TILHEYRA (ALA Å 3UÈURSVEIT

3IGURÈUR "OGI KANN AÈ LÕSA LEIÈINNI MILLI 3ELFOSS OG 2EYKJAVÅKUR ¹ B¾ÈI HARMR¾NAN OG RËMANTÅSKAN H¹TT

Hátíðarkvöldverður
og huggulegheit

Hlýtt á þjóðsönginn á
Drottningarbarmi

Á slóðum Þórbergsseturs eru tvö
einbýlishús í boði fyrir þá sem
vilja gista á Hala í Suðursveit.
Gistihúsin tvö sem tilheyra Hala
rúma samtals 26-28 manns og eru
bæði með góðri eldunaraðstöðu og
setustofu. Þar er hægt að dvelja
yfir helgi eða í lengri tíma og á það
við um hópa, fjölskyldur, fræðimenn eða skólahópa. Á vegum Þórbergsseturs er hægt að panta sérstaka dagskrá sem hentar hverjum
og einum hóp, stórum
eða smáum. Sem dæmi
má nefna gönguferð að
kvöldlagi og stjörnuskoðun, upplestur úr
verkum Þórbergs eða
efni úr Suðursveit.
Einnig vettvangsferðir
úti í náttúrunni og rat-

leiki auk þess sem áhugafólk um
fiskeldi og ála getur kynnst slíku á
Hala. Hátíðarkvöldverð er hægt að
fá í Þórbergssetri með fyrirvara og
þar sem jarðhiti hefur fundist á
svæðinu er fremur frumstæður
heitur pottur í grennd við gistihúsin
þar sem gott er að dorma.
Frekari upplýsingar gefur Þorbjörg Arnórsdóttir í síma 867 2900
og einnig er fróðleikur um Þórbergssetur á vefnum thorbergur.is.

'ËÈ ELDUNARAÈSTAÈA ER TIL
STAÈAR

Þó að Sigurður Bogi Sævarsson
blaðamaður hafi farið oftar
milli Reykjavíkur og Selfoss
en tölu verður á komið finnur
hann þar endalaust eitthvað
nýtt að sjá og nema.
Sigurður Bogi nefnir fyrst að
veðrátta, birta, árstíð og farartæki skapi stöðugt ný sjónarhorn
á gamalkunnri leið og bætir svo
við: „Með ofurlítilli þekkingu á
sögu, mönnum og málefnum fær
ferðalagið líka nýjar víddir.
Þannig erum við strax við Rauðavatn komin inn í ævintýraheim
bókmennta. Þarna eru heimkynni
Valda koppasala og hans nóta sem
Einar Kárason hefur gert ódauðlega í bókum sínum. Nokkru ofar
er Gunnarshólmi, herragarður
sem ber sama nafn og magnaðasta ljóð íslenskrar tungu. Ofan
við Lögbergsbrekku blasir við
Vífilfell, fjallið sem kókfabrikkan

rúnum rist með gufupípum, rafmagnslínum og öðrum apparötum
sem ég kann engin skil á,“ segir
hann í ljúfsárum saknaðartón.
Á Kambabrún er kappinn kominn á Drottningarbarm, bílaplan
sem búið var til svo Margrét Þórhildur gæti virt fyrir sér Suðurlandssléttuna þegar hún kom
hingað til lands í opinbera heimsókn fyrir um 30 árum. „Sjálfur
dokaði ég við á drottningarslóðum
á bjartri Jónsmessunótt endur
fyrir löngu og hlustaði á þjóðsönginn leikinn í útvarpinu um leið og
ég horfði yfir breiðar byggðir í
ævintýrabirtu blíðsumars,“ rifjar
hann upp rómantískur og endar
söguna á svipuðum nótum. „Þá
kveiktu útvarpssöngurinn og
útsýnið með mér slíkan anda þjóðarstolts og gleði yfir lífinu að ekki
er örgrannt um að grípa hafi þurft
til vasaklúts, líkt og veikgeðja
fólk gerir, sé endir í bíómynd
harmrænni en hjarta þess býður.“
GUN FRETTABLADIDIS

Nýtt viðskiptafarrými

Ertu að fara á skíði?

British Airways hefur tekið í
notkun nýtt og endurhannað
viðskiptafarrými sem notað er
á löngum flugleiðum.

LEIÐSÖGUTÆKI TIL LEIGU
PI PAR

Á nýja viðskiptafarrýminu hjá
British Airways eru meiri þægindi en áður. Sætin eru um fjórðung breiðari og þau er hægt að
fella alveg niður svo úr verði rúm.
Jafnframt verður tekið í notkun
nýtt og fullkomið afþreyingarkerfi á viðskiptafarrýminu. Farþegar fá líka sér rafmagnsinnstungu, tíu tommu sjónvarpsskjá,
aðgang að sér eldhúsi þar sem má
fá sér snarl á milli flugvélamála.

-IKIÈ V¾RI FERÈALÅFIÈ YNDISLEGT EF ÎLL
ALMENN FARRÕMI V¾RU EINS OG NÕJA VIÈ
SKIPTAFARRÕMIÈ HJ¹ "RITISH !IRWAYS

Farþegar fá einnig afhenta
snyrtitösku frá Anya Hindmarch
og náttföt auk þess sem allir farþegar í flugvélunum fá inniskó.

•

SÍA

Leigðu GPS leiðsögutæki í bílinn,
fáðu kennslu á það hér heima og
taktu það með þér til útlanda.
Handhægt og mjög einfalt í
notkun.

er nefnd eftir og efst á Sandskeiði
er Litla kaffistofan, þar sem Stefán vert selur stærstu kleinur á
Íslandi og veitir gestum góðan
beina.“
Sigurður Bogi bendir á að kaffistofan standi undir Draugahlíð.
„Þar týndi skáfrændi minn eigin
flutningabíl í svartabyl endur
fyrir löngu,“ segir hann draugalega og er svo í huganum kominn
upp í Svínahraun eftir „undarlegasta vegi á Íslandi þar sem skiptast á tvær akreinar í aðra áttina og
hjólreiðabraut í hina!“ eins og
hann orðar það og getur þess að
veginum um hraunið sleppi við
minnismerki um organista sem
um aldur fram hvarf fyrir
ætternisstapann. Sigurður Bogi
rifjar líka upp sleðaferðir sem
hann fór með foreldrum sínum
barn að aldri að Kolviðarhóli þar
sem nú er verið að reisa orkuver.
„Hellisheiðin sem áður mátti kalla
öræfi í alfaraleið er nú leikvöllur
verkfræðinga sem hafa hana

&2¡44!",!¨)¨'6!
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'ENGIÈ UM FJALLAHÁRUÈ !LICANTE
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Bókaðu bílaleigubílinn strax á avis.is
Bílaleigubíll í Þýskalandi
Vika fyrir flokk I Opel Vectra station eða sambærilegan bíl á 333 evrur.
Innifalið í verði: Ótakmarkaður akstur, kaskó- og þjófatrygging,
flugvallargjald og skattar.

Knarrarvogi 2 / Sími 591 4000 / avis.is

Við leggjum okkur fram.

$AGANA  FEBRÒAR TIL  MARS ¾TLA %XPRESSFERÈIR AÈ HALDA TIL !LICANTE ¹ 3P¹NI
MEÈ FRÅÈAN HËP AF GÎNGUGÎRPUM -ARKMIÈ FERÈARINNAR ER AÈ BJËÈA FËLKI UPP ¹
AÈRA MÎGULEIKA EN AÈ LIGGJA ¹ STRÎND EÈA STUNDA SKÅÈI ¹ ÖESSUM ¹RSTÅMA
-EÈALHITI ¹ !LICANTE Å BYRJUN MARS ER UM  GR¹ÈUR OG ¹ ÖVÅ SV¾ÈI SEM GENGIÈ
ER UM ER EINSTÎK N¹TTÒRUFEGURÈ OG MERKAR MINJAR FR¹ TÅMUM -¹RA OG 2ËMVERJA
&ERÈIN ER VISSULEGA FRËÈLEG OG ÎÈRUVÅSI
OG UMFRAM ALLT HEILSUSAMLEG 'IST
VERÈUR ¹ EINKAR HLÕLEGUM HËTELUM
Å TVEIMUR LITLUM OG MJÎG NOTALEG
UM ÖORPUM #ASTEL DE #ASTELLES OG
"ENIMAURELL .ESTI ER ÒTBÒIÈ DAG HVERN
FYRIR GÎNGUGARPANA OG GENGIÈ ER Å UM
FIMM TIL SEX TÅMA DAGLEGA  KVÎLDIN
ER SVO BORINN FRAM EKTA SP¾NSKUR
KVÎLDVERÈUR
.¹NARI UPPLÕSINGAR M¹ F¹ HJ¹ %XPRESS
JËA
FERÈUM

;

&ËTLEGGIR ÖÅNIR VIRÈAST MUN LENGRI EF SOKKABUXURNAR ERU Å STÅL VIÈ SKËNA OG PILSIÈ
3ÁRT ÖÒ Å MUNSTRUÈU PILSI ¾TTIR ÖÒ AÈ FINNA ÖÁR SOKKABUXUR SEM PASSA VIÈ GRUNNLITINN

3VART LEÈUR
ER SÅGILT

-INKASL¹ ER B¾ÈI
FLOTT OG HLÕ

%IGULEGUR LOÈFELDUR
ÒR MINKASKINNI

&2¡44!",!¨)¨2«3!

Loðkragar og feldir
fyrir kalda daga
Verslunin Drangey í Smáralind er komin með
nýja leðurfata- og loðfeldadeild.
Drangey er ein rótgrónasta verslun landsins með
vandaðar leðurvörur á borð við veski og hanska.
Heimilisgjafavörur fengu þar inni um
3VARTUR OG
tíma en hafa vikið fyrir yfirhöfnum úr
GLANSANDI
leðri og loðskinni og verið settar í
fóstur í Egginu.
María
Maríusdóttir
verslunarstjóri bendir á
fulla þörf á loðfeldunum
í þeim kulda sem hér
ríkir þessa dagana. Eingöngu
er um ekta skinn að ræða. Í
leðrinu er mest um lambskinn sem er það mýksta
og þægilegasta í fatnað.
,OÈKRAGAR ERU
Geitaskinn finnst líka í nokkrHEITIR Å DAG
um flíkum, það er sterkara
en lambskinnið og svo fást
herraleðurjakkar úr buffalóskinni sem er enn sterkara.
María kveðst fá fatnaðinn frá Danmörku
og Frakklandi og undantekningalaust frá
framleiðendunum sjálfum, milliliðalaust.
„Og þetta eru virtir framleiðendur,“ tekur
hún fram að lokum.
GUN
&¹GUÈ HÎNNUN OG
FR¹B¾RT SKJËL SAM
EINAST Å ÖESSARI FLÅK

Rýmingarsala
20 til 40%
afsláttur

Demantar - hringir
lokkar - men

=



 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

Jólafötin komin!

3¾TUR OG SVOLÅTIÈ kS
SVARTUR KJËLL MEÈ
HVÅTUM SAUMUM OG
SLAUFU &¾ST Å 7HISTLES
+RINGLUNNI

)DOOHJI|WiÁRWWDNUDNND
PiQWLOiUD

(LÕJAR PEYSUR
Å -ARIMEKKO
-INI KJËLL FR¹ 3AND Å
+RINGLUNNI %R ÒR MJÒKU
OG TEYGJANLEGU EFNI OG
MYNDI GANGA VEL VIÈ
B¾ÈI GALLABUXUR OG
GOLLU EÈA H¹A H¾LA OG
FALLEGAR SOKKABUXUR

,AUGAVEG  o 3ÅMI  
3VARTIR KJËLAR HAFA LENGI ÖËTT MIKIL PRÕÈI

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

Litli svarti kjóllinn sem
fullkomnar fataskápinn
Hvort sem er hversdags eða spari, litli svarti kjóllinn á alltaf við.
Það var árið 1920 sem Coco Chanel setti litla svarta kjólinn á markað. Kjóllinn var
ermalaus, úr slitsterku efni og lét lítið á sjá. Hann var þannig hannaður að hver
kona gat notið sín í honum, hvernig sem hún var vaxin og afleiðingin var sú að
þessir kjólar seldust upp. Síðan þá hefur litli svarti kjóllinn verið jafnsígildur
og t.d. gallabuxur eða leðurhanskar. Hann hentar jafn vel við hversdagsleg
tilefni og spari, þá við háa hæla og viðeigandi skart. Flest allar tískuvöruverslanir eiga lítinn svartan kjól á herðatré, hvort sem hann er með eða án
erma, síður eða stuttur, úr silki, ull eða bómull. Enda er hann alveg ómissandi, allan ársins hring.
MH FRETTABLADIDIS
3ILKIKJËLL MEÈ FALLEGU
MUNSTRI -INNIR AÈEINS ¹
¹RABILIÈ   OG F¾ST
Å .OA .OA +RINGLUNNI

0EYSUR
NÕ SENDING

,EIKKONAN !UDREY
(EPBURN ¹RIÈ 
Å NETTUM STUTTUM
SVÎRTUM KJËL FR¹
(UBERT DE 'IVENCHY
./2$)#0(/4/3
'%449)-!'%3

%INN FLOTTUR ÒR +ISS Å
+RINGLUNNI SEM NÕTA
M¹ VIÈ N¹NAST HVAÈA
TILEFNI SEM ER

&ALLEGUR STUTTUR KJËLL
SEM MINNIR ¹ #HARLES
TON TÅMANN %R MEÈ
SLAFU SEM B¾ÈI M¹
HNÕTA AÈ AFTAN EÈA ¹
HLIÈ &¾ST Å /ASIS
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.ÕTT KREM FR¹ #LINIQUE SEM VINNUR ¹
MËTI ÎLDRUN N¾RIR HÒÈINA OG STYRKIR OG
STINNIR ANDLIT OG H¹LS

Nýtt næturkrem frá
Clinique
Inniheldur endurbættar formúlur.
Nú er komið á markaðinn nýtt
næturkrem frá Clinique. Kremið
heitir Repairwear lift firming
night cream og er því ætlað að
vinna á móti öldrun, næra húðina
og styrkja og stinna andlit og háls.
Í kreminu er ný formúla, Retinol
Peptide sem gefur náttúrulegri
kollagen-framleiðslu húðarinnar
skilaboð um að viðhalda þéttleika
og stinnleika. Að auki er efni í
kreminu sem heitir Polymers, en
það gerir það að verkum að yfirborð húðarinnar virðist stinnara.
Kremið fæst í öllum betri snyrtivöruverslunum og snyrtivörudeildum.

Hlýjar
sokkabuxur
fyrir veturinn

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
&ULL BÒÈ AF
NÕJUM VÎRUM

*ËLA

TILBOÈ

;
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"LËÈBANKINN ÖARF NÒ ¹ BLËÈGJÎFUM AÈ HALDA OG ERU LANDSMENN
HVATTIR TIL AÈ LÅTA VIÈ OG GEFA BLËÈ

Flottur six-pakk dugar ekki
Þriðjudaginn 21. nóvember
flytur Haraldur Magnússon
fyrirlestur í Íþróttakademíunni, Menntavegi 1 í Reykjanesbæ, undir yfirskriftinni
„Kviðæfingar, hvað er eiginlega málið?“

2EGLUR GILDA UM ÖAU HEILBRIGÈISVOTTORÈ SEM DVALARLEYFISUMS¾KJENDUR ÖURFA AÈ LEGGJA
FRAM HÁR ¹ LANDI

Heilbrigðisvottorð
útlendinga
Í nýju tölublaði Farsóttarfrétta sem komið er út á vef
Landlæknisembættisins er
fjallað um heilbrigðisvottorð
útlendinga vegna smitsjúkdóma.
Heilbrigðisvottorð sem umsækjendur um dvalarleyfi þurfa að
leggja fram hér á landi eru annars vegar vegna kröfu opinberra
aðila og hins vegar vegna kröfu
vinnuveitenda þegar sótt er um
atvinnuleyfi vegna sérstakra
aðstæðna á vinnustað.
Opinberar kröfur um slík heilbrigðisvottorð eru gerðar í samræmi við reglugerð um útlendinga og í lögum um atvinnuréttindi
útlendinga, fyrst og fremst í því
augnamiði að tryggja að sá sem
hyggur á búsetu hér á landi, hvort
sem það er tímabundið eða til
langframa, sé ekki haldinn smitsjúkdómi sem ógnað getur
almannaheill.
Í Farsóttarfréttum eru tilgreindir þrír hópar sem útlendingar sem koma til landsins flokkast undir.
1. Ferðamenn sem hafa heimild

til að vera hér á landi í allt að
þrjá mánuði. Undir venjulegum kringumstæðum eru engar
kröfur gerðar um að þeir
framvísi heilbrigðisvottorði
enda tíminn sem þeir dvelja
hér á landi það stuttur að líkurnar eru litlar á því að þeir
ógn heilsu manna.
2. Fólk sem kemur hingað til
náms eða tímabundinna starfa
(lengur en í þrjá mánuði en
skemur en tvö ár) þarf að
framvísa heilbrigðisvottorði.
3. Í þriðja hópnum eru þeir sem
sækja um dvalarleyfi með
framtíðarbúsetu hér á landi í
huga. Þá er mikilvægt að horfa
til alvarlegra smitsjúkdóma
sem ekki eru mikið smitandi,
ekki síður en þeirra sem eru
bráðsmitandi. Ástæðan fyrir
þessu er að eftir því sem á tímann líður sem dvalist er í landinu aukast líkurnar á smitun
til annarra í landinu.
Þeir smitsjúkdómar sem sérstök ástæða er til að fylgjast með
um þessar mundir hjá fólki sem
flyst til landsins er HIV-smit,
lifrarbólga B og berklar.
Sjá nánar á www.landlaeknir.
is.

„Á þriðjudag ætla ég að fjalla um
kviðvöðvana, með áherslu á djúpa
kviðkerfið, eitt mikilvægasta kerfi
líkamans sem alltof fáir æfa,“ segir
Haraldur, sem er osteópati að
mennt eða hrygg- og liðskekkjufræðingur eins og það útleggst á
íslensku og líkja mætti við samblöndu af hnykkjara og sjúkranuddara.
Að sögn Haraldar er í kviðnum
fjöldi vöðva. Djúpa kviðkerfið er
innst þeirra og kallast á íslensku
þverlægur kviðvöðvi. „Rannsóknir
sýna sífellt betur fram á mikilvægi
þessa vöðva, þar sem hann tengist
sjálfstætt við hvern hryggjalið og
heldur þar af leiðandi stöðugleika
á mjóbakinu,“ útskýrir Haraldur.
„Almenn endurhæfing á mjóbaki
gengur nú almennt út á að virkja
og styrkja þennan vöðva vegna
þess mikilvæga hlutverks sem
hann gegnir.“
Haraldur segir algengt að vöðvinn rýrni vegna þess hversu illa
nýttur hann er í nútímasamfélagi,
meðal annars vegna mikillar kyrrsetu. Með réttum æfingum megi
bæta úr því.
Í fyrirlestrinum fer Haraldur
einnig út í algengar villur og misskilning hvað kviðæfingar varðar.
„Ég læt nokkur heilræði fylgja
með, til dæmis mikilvægi þess að
æfa mismunandi kviðvöðva eftir
dögum, alveg eins og aðra vöðva.
Alltof margir falla nefnilega ofan í
þá gryfju að níðast á sömu kviðvöðvunum dag eftir dag.“
Haraldur bætir við að sumar
kviðæfingar geti beinlínis valdið
bakmeiðslum, til að mynda æfingar sem byggjast upp á mjaðmabeygjum, sem dæmi uppsetur og
fótalyftur, og enn er verið að kenna
á líkamsræktarstöðvum.
„Við Íslendingar erum að mörgu
leyti svolítið eftir á í þessu máli,
miðað við aðrar þjóðir,“ útskýrir
Haraldur. „Sjúkraþjálfarar hafa
lengi vel lagt áherslu á þjálfun

(ARALDUR SEGIR AÈ BAKMEIÈSLI SEM HLJËTAST Å R¾KTINNI MEGI Å MÎRGUM TILFELLUM REKJA
TIL VITLAUSRAR LÅKAMSBEITINGAR ÖAR ¹ MEÈAL MJAÈMABEYGJA TIL AÈ STYRKJA KVIÈINN
&2¡44!",!¨)¨6)(%,-

djúpa kviðkerfisins, á meðan einkaþjálfarar þjálfa frekar „six-pakkinn“ eða yfirborðskerfið. Einkaþjálfarar erlendis hafa hins vegar
tekið sjúkraþjálfara sér til fyrirmyndar í þessum efnum. Úti er
þróunin því sú að æfa hvorutveggja

Súkkulaði hollt
Sælgætisgrísir hafa ærna
ástæðu til að gleðjast þar sem
súkkulaðiát er talið draga úr
hættu á hjartaáfalli.
Nýleg rannsókn við John Hopkins
háskóla á tengslum aspiríns og
hjartasjúkdóma leiddi óvænt í
ljós að súkkulaði virðist draga úr
hættu á hjartaáfalli.
Til stóð að rannsaka hvaða
áhrif aspirín hefði á þátttakendur, sem voru beðnir um að hreyfa
sig reglulega og halda sig við
hollt mataræði fyrir skoðun og
þar með sleppa reykingum,
neyslu áfengis, koffíns og
súkkulaðis.
Þátttakendurnir, sem komu úr
röðum fjölskyldna með arfgenga
hjartasjúkdóma, voru 1.200 talsins og þar af 139 súkkulaðifíklar.
Áttu súkkulaðifíklarnir í mestu
erfiðleikum með að fara eftir
mataræðinu, jafn vel þótt þeir
hafi ekki þurft að hemja sig í
nema einn til tvo sólarhringa
fyrir skoðun.
Þátttakendur sem stóðust ekki
freistinguna og tróðu súkkulaði í
sig voru útlokaðir úr eiginlegri
rannsókn, en blóð þeirra engu að
síður rannsakað. Kom þá í ljós að
blóð þeirra hljóp nokkuð hægar í
kekki heldur en þeirra sem höfðu
farið að settum reglum, en vitað

!LLT ER ÖË BEST Å HËFI

er að blóðkekkir geta valdið
hjartaáfalli.
Ekki er þar með sagt að mönnum sé hollt að neyta súkkulaðis í
tíma og ótíma, því enn er verið að
skoða meint tengsl á milli
súkkulaðineyslu og hjartasjúkdóma. Aukinheldur skiptir máli
hvers konar súkkulaðis er neytt,
en talið er að dökkt súkkulaði sé
hollara en ljóst, sem inniheldur
meira af fitu og sykri.
RVE

svo allt virki sem skyldi.“
Haraldur flytur fyrirlesturinn í
Íþróttaakademíunni þriðjudaginn
21. nóvember eins og áður sagði og
stendur hann frá kl. 20:00-21:00.
Nánari upplýsingar á www.akademian.is.
ROALD FRETTABLADIDIS
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LÕÈHEILSUSTARF SEM STYÈUR VIÈ AÈGERÈ
IR SVEITARFÁLAGA TIL AÈ EFLA LÕÈHEILSU
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GEGN VAXANDI OFFITU ÖJËÈARINNAR
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VERKEFNI FENGU VIÈURKENNINGU ¹
FUNDINUM
6ERÈLAUNAAFHENDINGIN FËR FRAM Å
)STANBÒL Å 4YRKLANDI  NËVEMBER ¹
R¹ÈHERRAFUNDI %VRËPUDEILDAR !LÖJËÈA
HEILBRIGÈISM¹LASTOFNUNARINNAR UM
VIÈBRÎGÈ VIÈ OFFITUVANDANUM
6ERKEFNIÈ !LLT HEFUR ¹HRIF p EINKUM
VIÈ SJ¹LF ER ÖVERFAGLEGT VERKEFNI INNAN
,ÕÈHEILSUSTÎÈVAR OG KOMA ÖVÅ MARGIR
STARFSMENN STÎÈVARINNAR AÈ ÖVÅ

6ERKEFNIÈ SEM HLAUT VIÈURKENNINGU ER
ÖVERFAGLEGT INNAN ,ÕÈHEILSUSTÎÈVAR
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 G FLËRSYKUR
 TSK KAKË
 MSK HEITT VATN
(R¾RT VEL OG SMURT ¹ KÎKUNA
ÖEGAR HÒN HEFUR KËLNAÈ 3KREYTT
MEÈ FLËRSYKRI OG JARÈARBERJUM
+ÎKUNA GETUR SVO HVER OG EINN
SKREYTT AÈ VILD

¶AÈ HEFUR LÎNGUM VERIÈ VITAÈ AÈ GËÈ
HREYFING STUÈLAR AÈ B¾TTRI HEILSU EN NÒ
ER ¹LITIÈ AÈ HÒN GETI KOMIÈ Å VEG FYRIR
EÈA DREGIÈ ÒR FRJËKORNAOFN¾MI

Minna ofnæmi
með hreyfingu
Samkvæmt nýlegri rannsókn
virðist regluleg hreyfing barna
draga úr líkum á því að þau fái
frjókornaofnæmi.
Þetta er niðurstaða þýskra
vísindamanna sem fylgdust með
1.700 börnum í tólf ár. Börn sem
hreyfðu sig lítið í upphafi rannsóknar voru 50 sinnum líklegri til
að fá frjókornaofnæmi en jafnaldrar þeirra sem voru duglegri
við að hreyfa sig.
Vísindamenn segja engar líkur
á að frjókornaofnæmið sjálft hafi
komið í veg fyrir að börnin hreyfðu
sig í upphafi, enda hafi verið fylgst
með þeim á löngu tímabili og öll
tilfelli frjókornaofnæmis vandlega skráð niður. Einnig var útlokað að tilteknir umhverfisþættir,
eins og reykingar foreldra, gætu
haft áhrif á niðurstöðuna.
Eldri rannsóknir hafa sýnt að
hófleg hreyfing hefur jákvæð
áhrif á ónæmiskerfið. Tengsl
virðast því vera á milli hreyfingar og heilbrigðis, þótt ekki þyki
sýnt hver þau nákvæmlega eru.
Ef niðurstaðan reynist rétt
ætti hún að verða foreldrum og
öðrum uppalendum hvatning til
að láta börn og unglinga hreyfa
sig reglulega.
RVE

Umhverfisstofnun hefur gefið
út bækling með nýjum reglum
sem snerta matvæli og er það
14. upplýsinga- og staðreyndarit Umhverfisstofnunar.
Glerungur á leirhlutum getur innihaldið blý og kadmíum og er því
eitt meginmarkmið reglugerðarinnar að kveða á um flæðimörk og
leyfilegt hámarksmagn þessara
þungmálma í vörunum. Í bæklingnum er meðal annars sagt frá
því að vísbendingar eru um að
leirhlutir sem eru ríkulega litskreyttir geti gefið frá sér mikið
magn af blýi, kadmíum og öðrum
þungmálmum. Er því ráðlagt að
aldrei skuli nota leirvörur undir

¥ NÕÒTKOMNUM B¾KLINGI FR¹ 5MHVERFIS
STOFNUN SEGIR AÈ ALDREI EIGI AÈ NOTA
LEIRVÎRUR UNDIR MATV¾LI SEM EKKI SÁU
SÁRSTAKLEGA ¾TLAÈAR TIL SLÅKRA NOTA

matvæli og drykki nema fullvíst
sé að þær séu ætlaðar undir matvæli. Sjá frekar á www.ust.is.
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Staðurinn - Ræktin

Innritun haﬁn!
Eftirtalin 5 vikna námskeið
hefjast 27. nóvember:

jólaafsláttur
af 4 mánaða kortum
í opna kerﬁnu

Við bjóðum
fjölbreytta tíma í sal,
margvísleg námskeið, tækjasal og leiðsögn

• TT 3 og 4 Taktu þér tak!
Lokuð 5 vikna átaksnámskeið 3 x í viku
fyrir stelpur16-20 og 21-30 ára
• Rope Yoga
Heildrænt hug- og heilsuræktarkerﬁ
Lokuð 5 vikna námskeið 2 x í viku
• 6o +
Líkamsrækt fyrir konur 60 ára og eldri
Lokuð 5 vikna námskeið 2 x í viku

Opna kerﬁð - Þinn tími er kominn!
1. Almenn þjálfun, þol, styrkur og liðleiki
2. Púltími, hressileg upphitun, ýmist á palli eða gólﬁ, styrktar- og liðleikaþjálfun
3. Pallatími, samsett spor, mikil brennsla
4. Lóðatími, upphitun ýmist á palli eða á gólﬁ, unnið með þyngd og mótstöðu, lóð,
stangir, teygjur
5. Liðleikaþjálfun, upphitun, styrktar- og slökunarteygjur
6. Yoga
7. Bræðingur, líkamsrækt með dansívaﬁ, salsa, mambo, samba, jazz, funk og stuð.
8. Sprengitími, 30 mínútna hádegispúl
9. Stöðvaþjálfun, fjölbreyttir vaxtamótunartímar

Glæsilegur nýr tækjasalur!

Barnagæsla - Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • www.jsb.is
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 BOLLAR HVEITI
  BOLLI SYKUR
 TSK NATRON
 MSK KAKË
 BOLLI SMJÎR
  MJËLK
!LLT HR¾RT SM¹STUND
"AKAÈ Å  MÅNÒTUR VIÈ 
GR¹ÈUR

Leirhlutir varasamir
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4OYOTA !VENSIS 3$ 3/, RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA #OROLLA   664) RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA !VENSIS 3$ %XECUTIVE RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR

4OYOTA #OROLLA   664) RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA !VENSIS 3$ EXECUTIVE RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR

4OYOTA #OROLLA   664) (" RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA !VENSIS 3$ 3/, RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA #OROLLA   664) 30/24 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA !VENSIS 3$ 3/, RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN   GÅRAR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA #OROLLA 7' 3/, RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA !VENSIS 7AGON 3/, RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA (IACE RGERÈ  EKINN 
ÖKM $ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
2NR

3-!5',µ3).'!3¥-).. %2 
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4OYOTA ,AND #RUISER  68 ,EÈUR /'
4%-3 RGERÈ  EKINN  ÖKM
$ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
2NR

4OYOTA 2!V LANGUR 7$ RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA 2AV LANGUR 7$ RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA 2AV LANGUR 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA 2AV LANGUR 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA 2AV LANGUR 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR
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4OYOTA 4UNDRA 32 m ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

6OLVO 8# 4 !7$ ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA ,AND#RUISER  '8 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM $ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

4OYOTA (ILUX DOUBLE CAB 32 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM $ÅSEL  GÅRAR 6ERÈ
 2NR

67 0ASSAT #OMFORT LINESKUTBÅLL ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM $ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
4ILBOÈ  2NR

--# 0AJERO $)$ ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM $ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
2NR

67 0ASSAT #OMFORT LINESKUTBÅLL ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR

-"ENZ - -, RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
2NR

4OYOTA 9ARIS 3OL ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR

67 4OUREG ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
$ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
2NR

4OYOTA (ILUX $# $8 RGERÈ  EKINN
 ÖKM $ÅSEL  GÅRAR 5PPH¾KKAÈUR
FYRIR m EN ER ¹ m DEKKJUM 6ERÈ
 2NR

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR

"-7  ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
$ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  4ILBOÈ
 2NR

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR

,EXUS '3 %8% m SËLLÒGA ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR
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4OYOTA 0REVIA  MANNA RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

6OLVO 6 !7$ 8# 8 6 NÕTT ,!'
RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

NÝR FJÖLMIÐILL
Davíð Sigurðarson framkvæmdastjóri nýs fréttablaðs
fyrir Austfirðinga
SJÁ BLS. 4

DEKURHÚS FYRIR
VEIÐIMENN
Breiðsdalsá vinsælli með
hverju árinu SJÁ BLS. 2
[ SÉRBLAÐ UM AUSTURLAND – LAUGARDAGUR 18. NÓVEMBER 2006 ]

Austurland
EFNISYFIRLIT

UNGUR FYRIRLIÐI
16 ára blakdrottning

BLS. 2

SKÓLI FYRIR HÖRKUTÓL
Lilja Kristín Jónsdóttir
formaður NME
BLS. 4

HÚSSTJÓRNARSKÓLINN
Námið líka fyrir stráka BLS. 6
LISTIN AÐ LIFA
Afmælissýning Leikfélags
Fljótdalshéraðs
BLS. 6
NÝTT SAFNAHÚS
Kaupfélagshúsið á Breiðdalsvík fær nýtt hlutverk
BLS. 8

&2¡44!",!¨)¨'6!

GLEÐI Á MYRKUM DÖGUM
Upplyfting í skammdeginu
BLS. 10

Hinrik Pétursson l www.mmedia.is/hip

Við viljum að þú náir árangri
“Vi› vitum a› me› réttum tækjum og tólum
eiga vi›skiptavinir okkar meiri möguleika a›
ná árangri í sinni starfsemi. Okkar markmi›
er a› a›sto›a ﬂá til gó›ra verka enda vitum
vi› a› velgengni okkar byggist á velgengni
vi›skiptavinanna.“
Gu›rí›ur Ólafsdóttir
Yfirma›ur fyrirtækjasvi›s

Fjármögnun í takt við þínar þarfir
Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík
Sími 540 1500 Fax 540 1505

www.lysing.is
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16 ára blakfyrirliði
Kristín Salín Þórhallsdóttir er fyrirliði kvennaliðs Þróttar
í Neskaupstað í blaki. Kristín Salín er fædd árið 1990 og
er þar með í hópi yngstu fyrirliða landsins í meistaraflokki.
„Þetta var nú eiginlega sameiginleg
ákvörðun liðsins á æfingu í haust.
Fyrirliðinn frá því í fyrra hætti fyrir
þetta tímabil og einhver þurfti að
leysa hana af. Mitt nafn var nefnt
og ég ákvað að slá til,“ segir Kristín
Salín Þórhallsdóttir, 16 ára fyrirliði
kvennaliðs Þróttar í Neskaupstað
í blaki, þegar hún er spurð hvernig það kom til að hún var gerð að
fyrirliða fyrir tímabilið í ár.
Það er ekki á hverjum degi sem
yngsti leikmaður liðs í hópíþrótt fær
þess nafnbót, hvað þá þegar viðkomandi er aðeins 16 ára gamall,
en sú er þó raunin í tilviki Kristínar.
„Sú sem er best í liðinu er líka þjálfarinn svo það gekk eiginlega ekki
að hafa hana sem fyrirliða. Þær sem
eru eldri og reyndari leikmenn en ég
eru einfaldlega svo nýjar í liðinu að
það gekk eiginlega ekki að þær yrðu
fyrirliðar. Ég var því ein af örfáum
sem komu til greina,“ segir Kristín
hógværðin uppmáluð, en hún hefur
áður verið fyrirliði unglingalands-

liðs Íslands í blaki. Hún segist ekki
finna mikinn mun á því að vera fyrirliði og óbreyttur leikmaður. „Nei,
það er helst að þegar einhver rífur
kjaft þá kallar dómarinn á mig og
segir mér að róa stelpurnar niður.
Sem er svolítið nýtt fyrir mér,“ segir
Kristín og hlær. „En þetta er mjög
gaman. Ég fæ líka mikla hjálp frá
eldri leikmönnum liðsins sem er
ómetanlegt.“
Kristín er Norðfirðingur í húð og
hár, fæddist í Neskaupstað og hefur
búið þar stærstan hluta ævi sinnar.
Hún hefur æft blak frá því henni
gafst fyrst tækifæri til þess en hún
fékk bakteríuna af frænku sinni sem
var þjálfari á sínum tíma. „Ég mætti
með henni á alla leiki og flestar
æfingar og kolféll fyrir íþróttinni.
Blakið á einstaklega vel við mig og
ég held hreinlega að ég geti stundað
það allan daginn,“ segir Kristín sem
verður þó að láta sér nægja að æfa
fjórum til fimm sinnum í viku með
Þrótti Neskaupstað.
- vig

%INS OG SJ¹ M¹ ERU INNVIÈI VEIÈIHÒSSINS EKKI AF VERRI GERÈINNI ®LL Ö¾GINDI ERU TIL STAÈAR Å HÒSINU B¾ÈI Å ALRÕMINU SEM HÁR SÁST OG EINNIG
HERBERGJUNUM ¹TTA  KVÎLDIN ER AFAR VINS¾LT AÈ SETJAST NIÈUR FYRIR FRAMAN ARININN SEM SÁST VINSTRA MEGIN ¹ MYNDINNI

Fyrsta flokks veiðihús við
betrumbætta stangveiðiá
Breiðdalsá hefur stimplað sig rækilega inn hjá veiðimönnum undanfarin sumur í kjölfar stórbættrar aðstöðu og vaxandi veiði í ánni.

+RISTÅN 3ALÅN ER Å HËPI YNGSTU FYRIRLIÈA Å MEISTARAFLOKKI HËPÅÖRËTTA ¹ ¥SLANDI Å DAG (ÁR SÁST
HÒN TAKA ¹ MËTI BOLTANUM Å LEIK MEÈ LIÈI SÅNU ¶RËTTI Å .ESKAUPSTAÈ
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„Ég fullyrði að þetta sé glæsilegasta veiðhús á Austurlandi og þótt
víðar væri leitað,“ segir Þröstur Elliðason, fiskeldisfræðingur
og forstöðumaður veiðisvæðisins
við Breiðdalsá, en svæðið nýtur
sívaxandi vinsælda meðal stangveiðimanna landsins. Gríðarleg
uppbygging hefur verið á svæðinu
síðustu ár og má segja að gjörbylting hafi orðið með tilkomu veiðihússins sem Þröstur talar um, en
það var tekið í notkun sumarið
2003.
„Aðstaðan er náttúrlega frábær
en einnig hefur mikil uppbygging átt sér stað í ánni sjálfri með
seiðasleppingum. Laxinn hefur
verið í stöðugri sókn en svo leggjum við einnig mikla áherslu á silunga, bleikjur og urriða,“ útskýrir
Þröstur. Í sumar veiddust 937 laxar
í Breiðdalsá, en það kemur ánni í
14. sæti yfir bestu laxveiðiár landsins. Sumarið í ár var metsumar
en veiðin í ánni hefur margfald-

ast eftir að mikið ræktunarátak
fyrir nokkrum árum. Til marks um
aukninguna síðustu ár má nefna að
sumarið 2003 voru „aðeins“ 204
laxar veiddir en að sögn Þrastar
er markmiðið fyrir næsta sumar að
ná yfir þúsund löxum. „Það ætti að
vera hægt ef skilyrði til sjávar eru
eðlileg en auðvitað stjórnum við
ekki náttúrunni.“
UM VEIÐIHÚSIÐ:
Veiðihúsið stendur á bökkum
Breiðdalsár í landi Eyja og er
óhætt að segja að þar sé að finna
eina glæsilegustu gistiaðstöðu
landsins. Í húsinu eru átta tveggja
manna herbergi, hvert með sér
baðherbergi, gervihnattasjónvarpi
og internettengingu. Einnig er í
húsinu stórglæsileg svíta fyrir þá
sem virkilega kunna að vera góðir
við sjálfa sig. Í húsinu er gufubað og þaðan er útgengt í heitan
pott. Borðstofa og setustofa með
konunglegum aðbúnaði þar sem

glæsilegur arinn er áberandi ásamt
uppstoppuðum fuglum og fiskum
á veggjum. Þá er stór verönd í
kringum húsið með grilli og góðri
aðstöðu til útiborðhalds. Ekki má
gleyma stórkostlega útsýninu úr
húsinu sem nær yfir ómótstæðilegan fjallahring Breiðdalsins.- vig

LAXVEIÐI Í BREIÐDALSÁ
SÍÐUSTU 10 ÁR:
Ár
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Rokkveisla ársins
Fullt var út úr dyrum í Egilsbúð þegar Rokkveislan fór
þar fram fyrir skemmstu. Í ár var sýningin tileinkuð
hljómsveitinni Queen.
Síðustu 18 ár hefur BRJÁN,
félagasamtök tónlistarunnenda á
Austurlandi, staðið fyrir rokktónleikum á svæðinu, eða svokallaðri
Rokkveislu eins og heimamenn
vilja kalla fyrirbærið. Á þessum
átján árum hafa margvísleg og
fjölbreytt þemu verið tekin fyrir
en í ár var slegið upp tónleikum
þar sem tónlist hljómsveitarinnar
Queen var í hávegum höfð. Hljómsveitin var skipuð sveitungum að
austan og voru Jónsi úr Í svörtum fötum og Hreimur úr Landi og
sonum fengnir austur sem gestasöngvarar. Skemmst er frá því að
segja að sýningin sló í gegn og var
fullt út úr dyrum á öllum fjórum
sýningunum sem haldnar voru í
Egilsbúð.
„Hér var allt troðfullt og gríðarleg

stemning,“ segir Sverrir Ágústsson,
framkvæmdastjóri Egilsbúðar og
einn af þeim sem stóðu fyrir uppsetningu Queen-veislunnar. Tæplega þúsund manns sóttu sýninguna
þegar hún var sýnd og vakti Jónsi
mikla lukku meðal kvenna í salnum,
sérstaklega þegar hann reif sig úr að
ofan í anda Freddie Mercury heitins.
„Það fylgir þessu,“ segir Sverrir og
hlær.
Jafnvel stendur til að halda
eina sýningu á höfuðborgarsvæðinu, en hefð hefur myndast fyrir
því síðustu ár. „Þær sýningar hafa
alltaf verið vel sóttar í höfuðborginni, sérstaklega af brottfluttum
Austfirðingum og Norðfirðingum,“
segir Sverrir en ítrekar að ekkert
hafi verið ákveðið í þeim efnum
enn sem komið er.
- vig
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Fjöldi laxa
63
85
128
171
233
325
204
707
830
937

4

NNNN { austurland } NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
,ILJA SEGIR V¾GÈARLAUSA BUSAVÅGSLU -ENNTA
SKËLANS ¹ %GILSSTÎÈUM EINFALDLEGA HLUTA AF
MENNINGU OG HEFÈ 2¡44!",!¨)¨'5..!2 '5..!233/.

VALLT ER LÅF OG FJÎR HJ¹ KRÎKKUNUM
Å -ENNTASKËLANUM ¹ %GILSSTÎÈUM
OG Ö¹ SÁRSTAKLEGA ÖEGAR TEKIÈ ER ¹
MËTI NÕJUM NEMENDUM
-9.$
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Stoltur skóli hörkutóla
Nemendafélag Menntaskólans á Egilsstöðum reynir að hafa skipulega viðburði í hverri
viku og gengur það oftast eftir, að sögn formanns nemendafélagsins.
„Ég held að ég geti fullyrt að það er
alltaf eitthvað að gerast hjá okkur.
Hér er ávallt líf og fjör,“ segir Lilja
Kristín Jónsdóttir, formaður nemendafélags Menntaskólans á Egilsstöðum. Í skólanum eru nú tæplega
300 nemendur og nýtir um þriðjungur þess fjölda sér heimavistina
í skólanum. Lilja Kristín segir að
heimavist fylgi ávallt mikil stemning.
„Það er rosalega gaman í ME,
þó ég segi sjálf frá,“ segir Lilja
en nokkur vakning hefur átt sér
stað í félagslífi skólans á síðustu
misserum. „Við erum farin að
leggja meiri áherslu á að taka þátt

í þessum föstu viðburðum meðal
framhaldsskóla í landinu og til
að mynda erum við nýbyrjuð að
keppa í Morfís. Þar erum við að
fara að mæta FB og er undirbúningur í fullum gangi. Við ætlum að
vinna þann slag,“ segir Lilja hvergi
bangin. Að auki er undirbúningur
fyrir árshátíð skólans á lokastigum
en hún verður haldin 24. nóvember á Brúarási í Jökuldal. „Það er
mikið af böllum þessa dagana og
síðasta föstudag var til að mynda
hið árlega óvissuball,“ segir Lilja
en þá er nemendum hent upp í rútu
og þeir keyrðir út í óvissuna. „Þetta
ball er skipulagt af litlum kjarna

innan nemendafélagsins svo það
eru mjög fáir sem vita hvert farið er
og hver hljómsveitin er. Þetta ball
skapar alltaf mikla stemningu þar
sem fólk þreytist ekki á að giska á
hvert farið verður,“ útskýrir Lilja.
Menntaskólinn á Egilsstöðum
vekur ávallt athygli á hverju hausti
þegar busarnir eru vígðir inn í
framhaldsskóla landsins. Þar þykir
óvenju mikilli hörku beitt þar sem
mysa, fiskikör og ýmislegt fleira
í þeim dúr kemur við sögu. Lilja
segir þetta einfaldlega vera part
af menningu og hefð skólans. „Já,
við erum hörð en við erum stolt af
því.“
VIG
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Austfirðingar vilja fréttir úr heimahögunum
Sagt er að fréttir gerist allstaðar í heiminum og eru Austfirðir þar ekki undanskildir. Nýlega kom út nýtt fréttablað fyrir Austanmenn sem ber
heitið Austurlandið. Blaðið er borið til Austfirðinga í öllum landshlutum og er aðgengilegt öllum á netinu, líka þá sem búa erlendis.
Davíð Sigurðarson er 23 ára gamall og er framkvæmdastjóri Austurlandsins, nýs fréttablaðs á Austfjörðum. “Ég fluttist frá Egilsstöðum
til Reykjavíkur fyrir þremur árum,”
segir Davíð og bætir við að þó svo
hann búi ekki lengur fyrir austan
vilji hann samt sem áður fylgjast
með fréttum frá heimahögunum.
“Þannig byrjaði þetta. Ég var sjálfur að reyna að fylgjast með því sem
var að gerast fyrir austan en upplýsingarnar voru af skornum skammti.
Í raun hafa Austfirðingar um heim
allan átt erfitt með að fylgjast með
fréttum að heiman. Þannig mér datt
í hug að búa til fréttavef sem ég svo
opnaði þremur vikum seinna. Vefsíðan fékk rosalega góð viðbrögð
þegar hún fór í

$AVÅÈ 3IGURÈARSON FÁKK LEIÈ ¹ ÖVÅ AÈ F¹ EKKI FRÁTTIR ÒR HEIMAHÎGUM !USTFJARÈANNA OG HËF ÖVÅ AÈ SKRIFA Ö¾R SJ¹LFUR FYRIR SJ¹LFAN SIG OG !UST
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FIRÈINGA UM HEIM ALLAN

loftið í enda apríl. Við fengum um
tvö þúsund heimsóknir á dag og í
kjölfarið á því fór boltinn að rúlla.
Í byrjun október gáfum við svo út
!USTURLANDIÈ ER HEITI ¹ NÕJU FRÁTTABLAÈI SEM
DREIFT ER TIL !USTFIRÈINGA UM ALLT LAND

fyrsta tölublað Austurlandsins sem
var dreift um alla Austfirðina.”
Davíð segir Austurlandið vera
góða viðbót við fjölmiðlamarkaðinn á Austurlandi og telur blaðið
hafa komið af stað góðri samkeppni
þeirra á milli. “Samkeppnin er að

taka á sig góða mynd og kúnnarnir eru mjög ánægðir með þetta.”
Fimmta tölublað Austurlandsins
kom út núna fyrir helgi. Davíð segir
dreifinguna hafa gengið vel fyrir
sig þó veðrið eigi til að setja strik í
reikninginn. Til dæmis veðurteppt-

ist dreifingin fyrir síðustu viku á
Kirkjubæjaklaustri þó blöðin hafi
komist í hús um leið og veðrinu
slotaði. Blaðið er að jafnaði um tólf
síður, kemur út hvern fimmtudag og
er að auki sett á vefinn í pdf formi.
“Síðan hafa margir Austfirðingar búsettir annarsstaðar á landinu
beðið um að fá sent eintak heim til
sín og við reynum alltaf að verða
við því.”
Starfsmenn
Austurlandsins
teygja anga sína víða, tveir eru
staðsettir á Egilsstöðum, einn á
Vopnafirði auk þess sem blaðið er
með tengiliði út um allt Austurland.
“Sigmar Vilhjálmsson úr Idolinu
hefur til dæmis verið pistlahöfundur
hjá okkur og stefnir í að Helgi Seljan
verði einnig með pistla en báðir eru
þeir að austan,” segir Davíð. “Og við
hvetjum fólk til að hafa samband
við okkur, hvort sem það eru hugmyndir að umfjöllunum, fréttaskot
eða annað. Við viljum bara að fólk
nýti sér þessa auknu samkeppni sem
er orðin meðal fjölmiðla á Austurlandi. Við erum opnir fyrir öllum
hugmyndum.”
Þeir sem vilja kynna sér nýja
miðilinn enn frekar geta skoðað
heimasíðu blaðsins, www.austurlandid.is. Þar má finna upplýsingar
um starfsfólk blaðsins og tengiliðanúmer lumi einhver á æsispennandi austfirsku skúbbi.
- jóa
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Námið á einnig
vel við strákana
Handverks- og Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað er nýtt
nafn gamla Hússtjórnarskólans. Að sögn skólameistara er
alltaf jafn mikil ásókn í skólann.
Alls eru 24 nemendur teknir inn í
Handverks- og Hússtjórnarskólann á hverri önn, en námið samanstendur af 31 einingu í hinum
ýmsu fögum sem oft eru metin sem
valfög í öðrum framhaldsskólum
landsins. Að sögn Þráins Lárussonar, skólameistara á Hallormsstað, er
að finna fólk á öllum aldri við nám
í skólanum.
„Elsti nemandinn sem hefur verið
hér var 38 ára en algengasti aldurinn er frá 16 til 17 ára og allt upp
í 25 ára,“ segir Þráinn. Í sumar var
tekin sú ákvörðun að breyta nafni
skólans og var þá orðinu handverk
bætt ofan á það sem áður var, það er
Hússtjórnarskólinn. Nú heitir skólinn
Handverks- og Hússtjórnarskólinn
og eru bundnar vonir við að skólinn
höfði meira til karla í kjölfarið.

„Það hallar náttúrulega alltaf á
strákana,“ segir Þráinn og glottir
þegar hann er spurður um kynjahlutfallið í skólanum. „En því fer
fjarri að hér séu aðeins kennd fög
sem hafa verið heimfærð á kvenþjóðina. Við kennum fög á borð við
myndlist og handmennt sem á mjög
vel við karla,“ útskýrir Þráinn.
Handverks- og Hússtjórnarskólinn er á framhaldsskólastigi og segir
Þráinn að nemendur komi hvaðanæva af landinu. „Segja má að tvær
forsendur séu fyrir komu nemenda
til okkar. Annars vegar er þetta
ungt fólk sem vill fá mikla og góða
fagkennslu á þeim sviðum sem við
erum að kenna, svo sem matreiðslu,
textílfræðum, fatahönnun og annarri handavinnu. Hins vegar er stór
hluti nemenda fólk sem hefur, ein-
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hverja hluta vegna, lent undir í hinu
almenna skólakerfi. Þetta eru oft á
tíðum krakkar sem reynast algjörir
snillingar þegar þeir gefa sig í námið,“
segir Þráinn en ítrekar jafnframt að
skólinn sé ekki einhver geymslustaður fyrir vandræðaunglinga. „Hér er
aðeins fólk á eigin forsendum. Það
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er enginn sendur hingað og hér þarf
að hafa mikið fyrir náminu.“
Þráinn bætir við að það sé ekki
síst hinn félagslegi þáttur sem felst
í því að vera á Hallormsstað sem
nemendur læra svo mikið af. „Hér
eru þeir í heimavist og þurfa að læra
að umgangast samnemendur sem

hafa annan bakgrunn og eru með
aðrar skoðanir á hlutunum. Þetta
er lítið samfélag sem við erum með
hérna sem mjög þroskandi er að
taka þátt í.“
Sjá nánari upplýsingar um Handverks- og Hússtjórnarskólann á heimsíðu skólans, www.hushall.is.
- vig
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Frumsýnt í tilefni
40 ára afmælis
Listin að lifa sýnd á Iðavöllum.
Leikverkið Listin að lifa var frumsýnt á Iðavöllum um síðustu helgi
en um er að ræða verk sem var
sérstaklega samið í tilefni af 40 ára
afmæli Leikfélags Fljótsdalshéraðs.
Fyrirhugað er að verkið verði sýnt
alls sex sinnum á tveggja vikna
tímabili og fer lokasýningin fram á
sunnudaginn eftir viku.
Leikstjóri verksins er Oddur
Bjarni Þorkelsson, en hann er orðinn Héraðsbúum að góðu kunnur
fyrir uppsetningar á undanförnum
árum og er skemmst að geta uppsetningu hans á Sex í sveit, sem
sló gegn hjá leikfélaginu á síðasta
leikári. Höfundur Listarinnar að
lifa er Sigríður Lára Sigurjónsdóttir en helstu hlutverk eru í höndum
Eyglóar Daníelsdóttur, Oddnýjar
Ólafíu Sævarsdóttur og Þráins Sigvaldasonar.

Leikfélag Fljótsdalshéraðs hefur
starfað nær óslitið frá árinu 1966
og heldur upp á 40 ára afmæli sitt
um þessar mundir. Félagið hefur
verið snar þáttur í menningarlífi
Austurlands í allan þann tíma og
stefnir félagið að fjölbreyttri og öflugri starfsemi á þessu afmælisári.
- vig

Sýningar á Listinni að lifa verða
sem hér segir:
Sunnudag 19. nóvember
Föstudag 24. nóvember
Sunnudag 25. nóvember, lokasýning
Allar sýningar hefjast kl. 20.30
Miðapantanir í síma 846 2121 eða
á Bókasafni Héraðsbúa

%RUM MEÈ ÒRVAL FASTEIGNA TIL SÎLU ¹ ÎLLU
!USTURLANDI SJ¹ WWWAUSTURLANDIS
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Gleðileg jól um
allt Austurland
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Fjölbreytt jóladagskrá verður á Austfjörðum.
Undirbúningur fyrir verkefnið Jól á
Austurlandi er nú í fullum gangi en
um er að ræða samstarfsverkefni
sem nær yfir svæðið frá Bakkafirði
til og með Djúpavogi. Jól á Austurlandi var einnig á dagskrá í fyrra
og gafst einstaklega vel, að sögn
Kötlu Steinsson hjá markaðsstofu
Austurlands.
Markmiðið með verkefninu

er að auka verslun í byggðum
Austurlands og þátttöku í þeim
fjölmörgu viðburðum sem skipulagðir verða í kringum verkefnið.
Einnig verður stórskemmtilegur
jólaleikur haldinn í tengslum við
verkefnið sem er í raun stórt og
afar fjölbreytt happadrætti sem
nokkur fyrirtæki á svæðinu leggja
vinninga til.

Gamla kaupfélagshúsið
verður að safnahúsi
Eftir áralangar framkvæmdir standa vonir til að gamla kaupfélagshúsið á Breiðdalsvík
verði tekið í notkun á ný á næsta ári, þá sem eins konar safnahús.

!USTFIRÈINGAR TAKA HÎNDUM SAMAN ÖEGAR HALDA SKAL GLEÈILEG JËL
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Gamla kaupfélagshúsið á Breiðdalsvík, elsta hús bæjarins, er óðum að
taka á sig mynd eftir að hafa gengið
í gegnum gagngerar endurbætur á
síðustu árum. Að sögn Páls Baldurssonar, sagnfræðings og sveitarstjóra í Breiðdalshreppi, eru vonir
bundnar við að hægt verði að opna
húsið á ný næsta vor og þá sem eins
konar menningartákn bæjarins.
„Segja má að þetta verði nokkurs konar safna- og menningarhús.
Fyrirhugað er að fyrsta hæðin verði

opið rými þar sem möguleiki er að
halda sýningar en á annarri hæðinni
er hugmyndin að hafa raunverulegt
kaupfélag sem yrði í anda þess sem
var áður í húsinu. Í enda hússins,
þar sem íbúð kaupfélagsstjóra var
áður, er síðan áætlað að sett verði
upp minningarstofa um Dr. Stefán
Einarsson, sem var fæddur og uppalinn á Breiðdal,“ útskýrir Páll.
Rúmur áratugur er liðinn síðan
hópur fólks frá Breiðdal tók sig
saman og stofnaði félagið „Gamla

kaupfélagið“. Félagið barðist gegn
áformum um að rífa kaupfélagshúsið og hafði á endanum sigur í
þeirri baráttu. Framkvæmdir á húsinu hafa staðið yfir í fjölda ára en
að sögn Páls sér nú loksins fyrir
endann á verkefninu. „Búið er
að endurbyggja húsið algjörlega
og má segja að það sé nánast allt
nýtt, gluggar, hurðir, veggir, þak og
fleira. Ef allt fer að óskum verður
hægt að opna húsið næsta vor.“
VIG

10

NNNN { austurland } NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

&INNA M¹ ËGRYNNI STEINATEGUNDA ¹ SAFNINU ENDA HEFUR 0ETRA SAFNAÈ STEINUM FR¹ UNGA ALDRI
-9.$ ¥3!+ ®2. 3)'52¨33/.

3TEINASAFNIÈ HENNAR 0ETRU ENDURSPEGLAR STËRBROTNA ÅSLENSKA N¹TTÒRU

&2¡44!",!¨)¨36!6!2

Steinasafnið á Stöðvarfirði
það stærsta í einkaeign
Eitt stærsta steinasafn í einkaeigu í heiminum er löngu orðið Íslendingum kunnt.
Safnið er að finna í húsi og bakgarði Petru Sveinsdóttur á Stöðvarfirði.
Þegar fjallað er um Austurland
verður varla hjá því komist að
minnast á steinasafn Petru Sveinsdóttur á Stöðvarfirði. Safnið trekkir
að fjölda ferðamanna, og reyndar
Íslendinga einnig, á hverju ári.
Um er að ræða eitt allra stærsta
og glæsilegasta steinasafn í einkaeigu í heiminum og er með ólíkindum hversu mikið magn Petra
hefur borið til byggða af fágætum
steinum. Áhugi hennar á steinum
kviknaði á unga aldri og má finna
ógrynni tegunda í safninu, auk
þess sem hægt er að fá einstaka
minjagripi, að sjálfsögðu unna úr
steinum.
Í dag er safnið að mestu leyti
rekið af börnum Petru, enda hún
sjálf orðin 85 ára gömul og dvelur
stærstan hluta ársins á hjúkrunar-

0ETRA 3VEINSDËTTIR HEFUR SAFNAÈ STEINUM FR¹
UNGA ALDRI OG BER SAFN HENNAR MERKI ÖESS

heimili. Að sögn Sveins Jónssonar,
sonar Petru, var mikil aðsókn á safnið í sumar og virðist ekkert lát vera

á vinsældum þess. „Aðsóknin fylgir
ferðamannastraumnum og er mest í
júlí og ágúst. Þegar best lét í sumar
voru yfir 300 manns að heimsækja
safnið á dag,“ segir Sveinn en um
20 þúsund ferðamenn sækja safnið
heim á hverju ári.
Steinasafnið er staðsett í húsi
Petru sem hún bjó í allt frá árinu
1946 þar til hún fluttist á hjúkrunarheimili fyrir skemmstu. Sveinn
segir þó að hún hafi alltaf sterkar
skoðanir á hlutunum. „Sú gamla
kíkti daglega við í sumar og stoppaði í dágóða stund. Hún hefur
þannig puttana ennþá í þessu og
vill að hlutirnir séu framkvæmdir
á ákveðinn hátt. Og við krakkarnir
hlýðum því auðvitað,“ segir Sveinn
og hlær við.
Þjónustan í safninu minnkar

3TEINASAFN 0ETRU ¹ 3TÎÈVARFIRÈI ER EITT ÖAÈ ST¾RSTA Å HEIMINUM SEM ER Å EINKAEIGU 3AFNIÈ ER
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töluvert á veturna en því er þó
aldrei lokað. „Það er alveg hægt að
fletta okkur upp í símaskránni og

við náum oftast að koma til móts
við fólk ef það hefur áhuga á að
kíkja á safnið.“
- vig

Gaman að lyfta sér upp í skammdeginu
Nýlega lauk hinni árlegu vetrarhátíð, Myrkir dagar, sem haldin hefur verið hátíðleg á Austurlandi síðustu sjö ár. Dagskráin hefur aldrei verið fjölbreyttari og viðameiri en nú. Fjölmargir taka þátt í að gera hátíðina sem skemmtilegasta og lét yngri kynslóðin ekki sitt eftir liggja.
Dagana 2. til 12. nóvember stóðu
yfir hinir svokölluðu Myrku dagar
á Austurlandi, sem haldnir hafa
verið hátíðlegir síðustu sjö ár en
þó aldrei með meiri glæsibrag en í
ár. Að sögn Kötlu Steinsson, framkvæmdastjóra Markaðsstofu Austurlands, er markmið hátíðarinnar
að auðga blómlegt mannlíf á Austurlandi enn frekar og fá ferðamenn
til þess að heimsækja svæðið.
„Dagar myrkurs ganga út á það
að lyfta sér upp í skammdeginu og
fá fólk til að skemmta sér,“ segir
Katla en í ár var hátíðinni flýtt og
hún lengd þannig að hún næði yfir
tvær helgar. Skipulögð dagskrá á
hátíðinni náði frá Bakkafirði að
Djúpavogi og tókst hún einstaklega vel upp. Að sögn Kötlu er það
fyrst og fremst fólkið á Austurlandi
sem sér um að móta dagskrá hátíðarinnar og er óhætt að fullyrða að
hún hafi verið með fjölbreyttasta
móti. „Enda er það hugmyndaflug
fólksins sem ræður ferðinni,“ segir
Katla.
Sem dæmi um uppákomurnar sem voru á hátíðinni í ár voru
kyndlagöngur, bílabíó, myrkraböll,

3KUGGAMYNDASÕNING BARNANNA ¹ LEIKSKËL
ANUM 3ËLVÎLLUM HEPPNAÈIST SKUGGALEGA
&2¡44!",!¨)¨'5..!2 '5..!233/.
VEL

¶EIR *ËN 6ALBERG !RI "JÎRN OG «LI *ËHANNES SEM ERU ALLIR ERU TVEGGJA ¹RA OG Å ,EIKSKËLANUM 3ËLVELLI ¹ 3EYÈISFIRÈI HÁLDU EINSKONAR SKUGGA
&2¡44!",!¨)¨'5..!2 '5..!233/.
SÕNINGU Å LEIKSKËLANUM ÖEGAR -YRKU DAGARNIR VORU HALDIR H¹TÅÈLEGIR Å SÅÈUSTU VIKU

sundlaugaskemmtanir, stuttmyndasýningar auk þess sem ótal fleiri
menningartengdir viðburðir voru
haldnir. Hvað einstök sveitarfélög

varðar má nefna að þreytt var hið
svokallaða Faðirvorahlaup á Djúpavogi, haldnir voru hjartanlegir
dagar og ástareldur kveiktur á Eski-

firði, myrkvaganga í Sænautaseli
og á Reyðarfirði var haldin hryllingsmyndasamkeppni.
„Það er ofslaega gaman að sjá

hvernig dagskráin hefur þróast með
árunum. Sumir atburðir hafa náð að
festa sig í sessi en svo koma alltaf
nýir viðburðir inn á hverju ári. Og
þátttakan hefur verið frábær, enda
stækkar hátíðin með hverju árinu
sem líður,“ segir Katla.
Segja má að daglegt líf á Austurlandi sé undirlagt Myrku dögunum
á meðan þeir standa yfir því skólar
á svæðinu taka þátt í hátíðinni með
því að láta námið tengjast ljósi,
skugga, draugum, stjörnum, norðurljósum og öðru tengdu myrkrinu.
Sama á við um flesta leikskóla og
þá voru ýmsar verslanir og þjónustuaðilar með vörur í anda hátíðarinnar á tilboði.
- vig

FABRIKAN

65F5:5@@9;H
:MF=F>á@=B

CD=J=F?585;5%$!%, @5I;5F85;5%$!%*C;GIBBI85;5%'!%*
6¡>5F@=B8%(!%*p&$%?áD5JC;=pGÝA=)*((($$p:5L)*(((')pH9??4H9??"=G

Glæsilega hönnuð hús
á Egilsstöðum og Reyðarfirði
Í Votahvammi á Egilsstöðum og Breiðamel á Reyðarfirði eru ÍAV með í byggingu
glæsilega hönnuð hús. Lögð er sérstök áhersla á heildarsvip húsa og hverfis
með samræmingu í efnisvali og útfærslum. Arkitektar eru Arkís, Hönnun sjá um
verkfræðihönnun og RTS um rafmagnshönnun.
Tekið er mið af nútíma þörfum fjölskyldufólks við hönnun. Rými eru stór og
björt og lofthæð almennt 2,5 til 3,3 metrar.
Húsin eru klædd álklæðningu og að hluta með harðvið. Gluggar eru álklæddir
timburgluggar. Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds.
Öll hús verða afhent fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð. Að innan er þeim
skilað á milli þess að vera fokheld og tilbúin til innréttinga eða fullbúin án
gólfefna.

Einbýlishús
Geymsla
6,6 m2

Bílskúr
25,2 m2

4ra-5 herbergja einbýlishús með
bílskúr í stærðunum 172 – 194 m2
Verð frá 23,5 millj.

Herbergi
9,9 m2

Þvottur
5,1 m2

Bað
6,6 m2

Gangur
4,9 m2
Anddyri
4,3 m2

Herbergi
13,7 m2

Eldhús
13,2 m2
Alrými
17,9 m2

wc
2,2 m2

Stofa / borðstofa
29,1 m2
Herbergi
11,3 m2

Votihvammur
Í Votahvammi á Egilsstöðum byggja
Íslenskir aðalverktakar nýtt um 110
íbúða hverfi sem er blanda af rað-,
par- og einbýlishúsum. Lögð hefur
verið áhersla á gott rými milli
einstakra húsa þannig að þau njóti
eins og hægt er sólar og útsýnis. Á
milli einstakra húsaþyrpinga verður
sameiginlegt miðsvæði sem nýtist
sem leik- og útivistarsvæði fyrir
íbúana í kring.

Dæmi um innréttingar og frágang á fullbúnu húsi.

Breiðimelur
Á Breiðamel á Reyðarfirði byggja ÍAV
hverfi með um 100 íbúðum í einbýlis- og
raðhúsum.
Við skipulag hverfisins var lögð áhersla á
gott rými um húsin og góða stöðu
gagnvart sól og útsýni en Breiðimelur er
á fallegum stað með einstöku útsýni yfir
Reyðarfjörð.

Allar upplýsingar
í síma 530 4200

www.iav.is

Gatnahönnun er unnin af verkfræðistofunni VSB auk verkfræðistofu Austurlands á Egilsstöðum og
landmótun af landslagsarkitektastofunni Landslag í samvinnu við arkitektastofuna Arkís. ÍAV sér um
gatnagerð á svæðinu og skilar hverfinu fullbúnu með leiksvæði, malarbornum göngustígum og
opnum svæðum frágengnum.

3ja-4ra herbergja raðhús með
bílskúrsrétti í stærðunum 96-140 m2

Íslenskir aðalverktakar hf., Miðvangi 1-3, 700 Egilsstaðir, sími 530 4200

Verð frá 14,0 millj.
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F¾ST MYFIRTÎKUL¹NS N¹NARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  

4IL SÎLU 4OYOTA !VENSIS ¹RG k EK 
ÖÒS BÅLL Å GËÈU STANDI 5PPL Å S 


0AJERO ,ONG

4IL SÎLU ¹RG k AÈEINS  EIG FR¹ UPPHAFI
3SK CRUISE CONTROL RAFM TOPPLÒGA V 
VÁL DRB BÅLLINN ER EK LANGT UNDIR MEÈ
ALAKSTRI AÈEINS  ÖÒS "ÅLNUM FYLGJA 
NÕ NEGLD VETRARDEKK ¹ GËÈUM FELGUM
+R  ÖÒS EÈA ATH TILBOÈ 5PPL Å S
 

  ÖÒS

-AZDA  ¹RG k TIL SÎLU ¶ARFNAST
SM¹V¾GILEGRAR LAGF¾RINGAR 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

&ORD ,ARIAT   EK  Ö &ALLEGUR
BÅLL 6ERÈTILBOÈ 3  

--# 'ALANT k EK  ÖÒS SILFRAÈUR
VETRD SUMD m¹LF SPOILER TOPPL LEÈ
¥ MJÎG FLOTTU ¹STANDI &¾ST GEGN YFIRT ¹
GËÈU BÅLAL¹NI *ËN S  
/PEL !STRA #ARAV ', STATION k SSK EK
 Ö .Õ TÅMAREIM OG HEDD 4ILBOÈ 3
 
4IL SÎLU --# ,ANCER STATION ¹RG k 3VO
TIL RYÈLAUS 6ERÈ Ö 5PPL Å S  

67 'OLF  ¹RG k %K  ÖÒS  DYRA
3J¹LFSK $6$#$ %INSTAKLEGA VEL MEÈ
FARINN 6ERÈ  ÖÒS 5PPL 'UNNAR 
   

(YUNDAI !CCENT ¹RG k EK  ÖÒS .Õ
SKOÈAÈUR 'ËÈUR BÅLL 4ILBOÈSVERÈ 
ÖÒS 3  
/PEL #ORSA ¹RG k SK k RA DYRA
EK  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

  ÖÒS

--# -ONTERO ,IMITED ¹RG  EK 
ÖÒS %INN MEÈ ÎLLU 4ILBOÈ 
5PPL 3IGURÈUR 3  

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 INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹ WWW
ISLANDUSCOM

4IL SÎLU 6OLVO #ROSS #OUNTRY 8# X
¹RG k EK  MÅL SSK LEÈUR TOPP
LÒGA FALLEGUR BÅLL !TH SKIPTI 6ERÈ   MILLJ
5PPL Å S  

'OTT VERÈ .ISSAN 4ERRANO )) BENSÅN ¹RG
 EKINN  Ö KM BEINSKIPTUR
.ÕSKOÈAÈUR SETT  KR HV 
ÖÒS AFB  ÖÒS ¹ M¹N 5PPL Å S 


3UBARU ,EGACY 3TATION  ¹RG k EK
 ÖÒS SSK HVÅTUR 3ÎLUVERÈ  ÖÒS
3  

3UBARU IMPREZA L WD k EK 
Ö ¹HV  Ö 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S
 

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

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

4ERRANO ¹RG k EK  ÖÒS DISEL
BEINSK 6ERÈHUGMYND   MILLJ 4ILBOÈ
ËSKAST  5PPLÕSINGAR Å S  

4IL SÎLU 4OYOTA 9ARIS 4 3PORT EK CA 
4OPPLÒGA OG m ¹LFELGUR SETT VERÈ 
ÖÒS 5PPL Å SÅMA  
67 0OLO ¹RGERÈ k SKOÈAÈUR k .ÕLEGA
YFIRFARINN 3UMAR OG VETRARDEKK S 

- "ENZ  k CRUISE CONTROL SJ¹LFSK
SK k #$ %K  Ö 4ILB  Ö 3
 
- "ENZ # ¹RG k EK  ÖÒS GOTT
EINTAK 6ERÈ  ÖÒS HV  ÖÒS 5PPL
Å S  
4OYOTA ,AND #RUISER k ¹RG STUTTI BÅLL
INN ll BREYTTUR GOTT EINTAK "EIN SALA
EÈA SKIPTI ¹ FELLIHÕSITJALDVAGNI UPPL Å S
    

4IL SÎLU ER 4OYOTA !VENSIS  ¹RG 
%KINN  ÖÒS 3J¹LFSK 6ERÈ  ÖÒS HV
HAGST¾TT L¹N 5PPL Å S  

67 0ASSAT STATION ¹RG  EK  ÖÒS
KM 3J¹LFSKIPTUR ¹LFELGUR ÖJËNUSTUBËK
'ËÈUR OG FALLEGUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS
&¾ST ¹ YFIRTÎKUL¹NI 'ËÈ L¹N ¹HVÅLANDI
3  

/PEL /0# ¹RG k EK  ÖÒS FLOTTUR
SPORTBÅLL m FELGUR LEÈUR  HÎ 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

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

'RAND 6ITARA ¹RG k %K  4ILBOÈ
Ö STGR 5PPL Å S  

  MILLJËNIR
 MILLJËNIR
 ÖÒS ¹ M¹NUÈI

4IL SÎLU 0ASSAT $4I  ¹RG k DÅSEL 
GÅRA RA DYRA EK  KM OLÅUHITUN
NAGLADEKK 5PPL Å S  
--# COLT ¹RG k EK ÖÒS  YFIR
TAKA AF L¹NI &LEIRI UPPL Å SÅMA  

3KODA /CTAVIA 23 4URBO ARGm EKIN Ö
KM HP VERÈ   LAN ÖUS AFBORGUN
ÖUS
'ULLMOLI TIL SÎLU --# /UTLANDER TURBO
X DEKURBÅLL TIL SÎLU %KINN AÈEINS 
ÖÒS ¹RG k ER TIL SÕNIS ¹ BÅLASÎLU
3ELFOSS !LLAR UPPL Å SÅMA   
  2EYKLAUS OG VEL MEÈ FARINN
G¾ÈABÅLL

0UGEOT STATION NÕ YFIR

4IL SÎLU GR¾NN 0UGEOT STATION  RG
 %KINN  KM NÕ YFIRFARINN
%NDURNÕJUÈ TÅMAREIM SPINDLAR VATNS
D¾LA VÁLAPAKKNINGAR OG FL VERÈ 
STGRLISTAVERÈ  5PPL Å SÅMA 


*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 REYFARA
KAUP .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

!UDI ! !LLROAD  4  EK  ÖÒS
2UGL VERÈ %NGIN SKIPTI S  

0AJERO $AKAR
  DIESEL  EK Ö
SJ¹LFSK LEÈUR TOPPLÒGA DÎKK
BL¹R ENGINN SKIPTI
5PPLÕSINGAR Å S  

"ÅLAR ËSKAST

"-7  4OURING ¹RG  EK 
KM 6ERÈ   YFIRTAKA MÎGU
LEG 5PPL Å S  
0AJERO 'LS ¹RG k DIESEL EKIN  Ö
6ERÈ  Ö %NGIN SKIPTI UPPL Å S 


6ANTAR ËDÕRAN BÅL SEM M¹ ÖARFNAST VIÈ
GERÈAR ÖARF AÈ VERA ¹ NÒMERUM EKKI
ELDRI EN  ¹RA ¹   ÖÒS 3  
EÈA LANDIS SIMNETIS

 ÖÒS

4OYOTA ,#  SSK m !4 BR
KM EINN EIG VMKR 5PPL S
 

«SKA EFTIR BREYTTUM JEPPAJEPPLING 5PPL
Å S  
+IA 'RAND 3PORTAGE k 'ËÈUR SJ¹LFSKIPT
UR JEPPI ¹ GËÈU VERÈI 6ERÈ  ÖÒS 3
 

«DÕR BIFREIÈ ËSKAST -¹ ÖARFNAST SM¹
AÈHL 3TGR  Ö 5PPL Å S  
«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL ¹ VERÈBILINU  
Ö 5PPL Å S  

4IL SÎLU "-7 I % SKR  EKINN
 m ¹LFELGUR ¹ GL¾NÕJUM NEGL
DUM VETRARDEKKJUM MAGASÅN NAVIGATION
LEÈUR TOPP GR¾JUR SJ¹LFSKIPTUR OG FL
VIRKILEGA VEL MEÈ FARIN OG FLOTTUR BÅLL SEM
LÅTUR ÒT EINS OG NÕR ATH SKIPTI ¹SETT VERÈ
 UPPL Å S  

*EPPAR

4OYOTA 9ARIS k EK  Ö SMURBËK VEL
MEÈ FARINN  DYRA 6  ÖÒS 3 


4ILBOÈ  ÖÒS ,AKK VEL MEÈ FARIÈ
NÕJIR DEMPARAR OG FL !LLUR VEL MEÈ FARINN
OG AÈEINS  EIGENDUR 3   %LÅ

'OLF k ¹RG EK Ö MTOPPLÒGU NÕ
SMURÈUR SKOÈAÈUR ¹LFELGUR 6ERÈ  Ö
3  

3UBARU ,EGACY 7$ ¹RG  EK 
TÎLVUST LOFTK¾LING !"3 !32 SPËLVÎRN
¹LFELGUR DR¹TTARK RAFMAGN Å ÎLLU #$ .Õ
SUMAR OG VETRARDEKK 3KOÈAÈUR SEPT SL
¹N ATHUGASEMDA -JÎG VEL MEÈ FARINN
OG FLOTTUR BÅLL SETT VERÈ  ÖÒS STGR
 ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

--# , ¹RG  EK  ÖÒS
mBREYTTUR 5PPL Å SÅMA  

4IL SÎLU --# 0AJERO DIESEL k  MËDEL
3J¹LFSKIPTUR  MANNA m BREYTTUR %KINN
 ÖKM 'ËÈUR BÅLL SEM KLIKKAR EKKI
6ERÈ  Ö ¹HV  Ö 5PPL SÅMA 


&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 REYFARAKAUP
.ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INN
FLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

&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  

&IAT -ARENA 3TATION ¹RG k NÕ SKOÈAÈUR
k EKINN   'ËÈ DEKK F¾ST ¹ YFIR
TÎKU BÅLAL¹NS   AFBORGUN ¹ M¹NUÈI
  UPPL Å SÅMA  

4), 3®,5
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3ENDIBÅLAR

-ËTORHJËL

6ÁLSLEÈAR

9AMAHA VENTURA  ¹RG k EKIN 
KM MJÎG VEL MEÈ FARINN VERÈ  ÖÒS
EINNIG TIL SÎLU SNJËSLEÈAKERRA ¹  ÖÒS
UPPL Å SÅMA  

4IL SÎLU .ISSAN 4ERRANO )) ¹RG k EK 
ÖÒS BEINSK DIESEL NÕ m DEKK DR¹TTARKR
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

$EKK OG FELGUR TIL SÎLU m   X  m
5PPL Å S  
.EGLD HEILS¹RSDEKK 7ILD #OUNTRY -3,4
2 ËSLITIN ¹ ST¹LFELGUM PASSAR
UNDIR 0AJERO  NEGLD DEKK ¹ FELGUM
X 2 ËSLITIN 5PPL Å S  

4IL SÎLU ER -"ENZ 3PRINTER RG k .Õ
SJ¹LFSKIPTING %R MEÈ KG LYFTU 4ILBÒIN
BEINT ¹ STÎÈ 6ERÈ  MVSK 5PPL
Å S  

4IL SÎLU  NAGLADEKK  m ¹ GATA
4OYOTA #OROLLA ST¹LFELGUM HJËLKOPPAR 3
 

'RAND #HEROKEE k m -UDDER m
SUMARD ¹ FELGUM SETT V  ÖÒS !TH
SKIPTI 5PPL Å S  

6ANTAR  STK GRËF DEKK    MEGA VERA
H¹LFSLITIN 3  
 NÕLEG -ASTER #RAFT NEGLD SNJËDEKK ¹
ST¹LFELGUM 4OYOTA X 2  HJËL
KOPPAR 5PPL Å S  

 3KI$OO 2%6  -/$ .ÕTT BELTI
FLOTTUR SLEÈI 6 ¶ 3  
4OYTOA (IACE k DIESEL X EK AÈEINS
 ÖÒS  NÕSK 6ERÈHUGM  ÖÒS 3
  E H¹DEGI
--# 0AJERO ¹RG    DISEL m
BREYTTUR EKINN  Ö 6ERÈ  ÖÒS
3ÅMI  

4IL SÎLU .OKIA VETRARDEKK  2
.¹NAST ËSLITIN ¹ ST¹LFELGUM 0ASSAR UNDIR
#ITROEN # 5PPL Å S    


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

m JEPPADEKK %STRA MASTER STEEL ,4
NÕLEG LÅTIÈ NOTUÈ +OSTA NÕ  ÖÒS &¹ST ¹
 ÖÒS 3  
4IL SÎLU MJÎG LÅTIÈ NOTUÈ 6INTEREDGE SNJË
DEKK MNÎGLUM 3T¾RÈ X 6ERÈ
 ÖÒS .Õ RÒML  ÖÒS 3  

6ARAHLUTIR
$ODGE 3TEALTH k LEÈUR LÒGA SK k m
KRËM VERÈ  ÖÒS EÈA TILBOÈ !TH ÎLL
SKIPTI TD VÁLSLEÈA DÕ EÈA ËDÕ  

67 ,4 TIL SÎLU ¹RG k EK  ÖÒS EINNIG
K¾LIR ¹ SAMA STAÈ 5PPL Å S  
(ONDA #2&  TIL SÎLU 3EM NÕTT
HJËL Å TOPPSTANDI MJÎG LÅTIÈ NOTAÈ TVÎ
FALLT PÒST OG KL¹RT Å HVAÈ SEM ER &¾ST ¹
FR¹B¾RU VERÈI L¹N GETUR FYLGT 5PPL Å S
 

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

6INNUVÁLAR

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

4IL SÎLU -ITSHUBIHI 0AJERO LONG k  
DIESEL MEÈ ÒRBR¾DDRI VÁL 5PPL Å SÅMA
  «SKA EFTIR TILBOÈI
4IL SÎLU #HEROKEE ,TD ¹RG k %K Ö
-JÎG GËÈUR BÅLL %R ¹ m DEKKJUM OG
NAGLADEKK ¹ FELGUM FYLGJA 5PPL Å S
 

"¹TAR

-B 3PRINTER  SKR  EK  ÖKM
&JARÈSTÅRÈ LYFTA BAKKMYNDAVÁL HV M
6SK 6  6SK 3  

4IL SÎLU ,AND 2OVER $EFENDER  ¹RG k
LÅTIÈ EKINN 5PPL Å S  
4IL SÎLU 3UZUKI *IMNY ¹RG k EK 
ÖÒS m BREYTTUR
AUKAHLUTIR HV CA
 ÖÒS 6ERÈ   ÖÒS 5PPL Å S
 

6ÎRUBÅLAR
4IL SÎLU (USABERG  &% &ORCE ¹RG k
LÅTIÈ NOTAÈ VEL MEÈ FARIÈ 5PPL Å S 


'RAND CHEROKEE k L EKÖ KRËM¹LF
NAGLAD ll ,I 6ERÈ  Ö TILB  Ö 3
 
4OYOTA (I,UX ¹RG k %K Ö %R ¹ m
m ¹ FELGUM FYLGJA MEÈ 'ORMAFJÎÈRUN
PALLHÒS OG FLEIRI AUKAHLUTIR FYLGJA
«RYÈGAÈUR BÅLL 5PPL Å S   
 
4IL SÎLU 4OYOTA ,AND #RUISER  3KR¹ÈUR ¹
GÎTUNA  %KINN  ÖÒS  m -IKIÈ
ENDURNÕJAÈUR BÅLL 6ERÈ  HVL
HAGST¾TT L¹N 5PPL Å S  

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS 2ENAULT
+ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA 5PPL Å S
    
6)+35.$ ¹ ¥SLANDI 'L¾SILEGIR SPORTB¹TAR
  FET WWWBATAVIKIS OG S  
6ATNAHRAÈB¹TUR MEÈ MËTOR ËSKAST 5PPL
Å S  

!UKAHLUTIR Å BÅLA

4IL SÎLU 6OLVO &(  ¹RGERÈ 
EKINN  Ö %INNIG MALAVAGN ¹RGERÈ
 5PPL Å S  

0ALLBÅLAR

TTU SNJË NAGLADEKK 2  6
¡G KAUPI ÖAU HRINGDU Å 'ÒSTA 3 


(JËLBARÈAR

b$O IT YOURSELFm
3PARAÈU OG SETTU HJËLIÈ SAMAN SJ¹LFUR
+OSTAR AÈEINS  KR 3AMSETT KOSTAR
HJËLIÈ  KR 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 
4IL SÎLU ,ANGENDORF MALARVAGN ¹RG k
Å GËÈU STANDI .Õ DEKK NÕ BRETTI 6ERÈ
  VSK 5PPL Å S  

&JËRHJËL

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


4IL SÎLU ER  STK !:%6 m ¹LFELGUR  X 
GATA ¹SAMT LÅTIÈ EKNUM HEILS¹RSDEKKJUM
FR¹ $UNLOP  0ASSAR TD UNDIR
"MW % 6ERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k ,ANCER
'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI 


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

4IL SÎLU

4V¾R NOTAÈAR J¹RNAKLIPPUR  7%%,5
OG TV¾R BEYGJUVÁLAR "ENDOF TIL SÎLU
(AGST¾TT VERÈ 5PPL Å SÅMA  

,YFTARAR

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

4IL SÎLU NÕ +ORTEN G¹MAGRIND  ÎXLA ¹
TVÎFÎLDU DEKKJUM EINNIG TIL ÕMSAR VARA
HLUTIR Å -!.  OG "%.:  OG KASSI
¹ SENDIBÅL .¹NARI 5PPL Å SIMA  
$REAM #AR EHF
6ATNSDÒNKUR   L ¹ KERRU MEÈ BEISLI
OG LJËSUM TIL SÎLU 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

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

WWWSNJOKJEDURIS
-IKIÈ ÒRVAL FYRIR VINNUVÁLAR OG VÎRUBÅLA
WWWSNJOKJEDURIS 3KM EHF 5PPL Å S
 

+ERRUR

$ODGE VERÈHRUN $ODGE 2!- PALLBÅLL
¹RSINS Å 53! -IKIL BURÈAR OG DR¹TTARGETA
$ÅSEL OG BENZÅNVÁLAR &R¹ +R 
FYRIR SPLÒNKUNÕJA BÅLA FR¹ VERKSMIÈJU
(AGST¾ÈUR DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLAND
USCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYF
ARAKAUP .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

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 

"ÅLAPARTASALAN *APANSKAR
6ÁLAR

!LTERNATORAR STARTARAR OG VARAHLUTIR
FYRIR VINNUVÁLAR VÎRUBÅLA OG FËLKSBÅLA
,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA  3  

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

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

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

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

4IL SÎLU 6OLVO &(  ¹RGERÈ 
EKINN  Ö %INNIG MALAVAGN ¹RGERÈ
 5PPL Å S  

"ÅLAPARTAR EHF 3 

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

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


6ESPUR

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

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

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

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

µMISLEGT

-EINDÕRAVARNIR

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

b(IMNESKAR JËLAGJAFIRm

²RVAL KEIPA LOÈSKINNS H¹RBÎND OG HÒFUR
EINNIG ERU TIL REFASKINN Å BRYDDINGAR OFL
*AKOB RNASON SÅMI  
4IL SÎLU *6# ':-'% MYNDBANDSUPP
TÎKUVÁL FJÎGURRA M¹NAÈA GÎMUL Å TOPP
STANDI KOSTAR NÕ  SELST ¹ 
STAÈGREITT UPPL Å SÅMA  
0ALESTÅNUKLÒTAR MUSSUR KJËLAR OG KRAGA
LAUSAR SKYRTUR 3T¾RÈIR MINI FYRIR MÕFLUGUR
TIL JUMBO FYRIR FÅLEFLDAR Å ÎLLUM MÎGU
LEGUM LITUM (J¹ VERSLUN &RIDU 4HOMAS
"RÎTTUGÎTU  'RJËTAÖORPI "EST VARÈ
VEITTA LEYNDARM¹L B¾JARINS

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

(LJËÈF¾RI

"ÒSLËÈAFL OG ALLIR ALMENNIR FLUTN  MENN
EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR 3  

(ÒSAVIÈHALD

+OJUR MDÕNUM FR¹ ,ÅNUNNI TIL SÎLU  ¹RA
6ERÈ  ÖÒS KR 3   (ANNA
-ÒRVERKTAKAR 3ÁRH¾FUM OKKUR Å GËLFUM
!NHYDRIT ÅLAGNIR &LOTUN 6ÁLSLÅPUN 3ÎGUN
3LÅPUN SKEMD OG GÎMUL GËLF 6ÁLSLÅPUN
EHF     

&ARMIÈI TIL OG FR¹ +ÎBEN MEÈ )CELAND
%XPRESS FR¹ NËV DES TIL SÎLU 3ELST ¹
 5PPL Å S  
 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö ÅSSK¹PUR MEÈ KLAKAVÁL ¹  Ö UPP
ÖVOTTAVÁL ¹  Ö FRYSTISK¹PUR ¹  Ö LÅTIL
ELDAVÁL ¹   LÅMTRÁSSTIGI  CM ¹  Ö
AIRCONDITION ¹  Ö ÖVOTTAVÁL ¹  Ö
LEÈURSTËLL ¹  Ö &LOTT FLÒORLOFTLJËS ¹ Ö
STK  STK DEKK m ¹  Ö  STK
 2 ¹  Ö 5PPL Å S  
RSGAMALL HVÅTUR 'RAM ÅSSK¹PUR TIL SÎLU
4VÅSKIPTUR  CM ¹ H¾È 6ERÈ  ÖÒS
NÕR  KR 5PPLÕSINGAR Å S 

!LPINE TYPE 2  W m BASSABOX 
 2-3 W DIGITAL MAGNARI TIL SÎLU %INNIG
4HOMSON  HZ m SJËNVARP 5PPL Å S
 

'ET ÒTVEGAÈ ALLAR GERÈIR AF HARMONIKUM
.OTAÈAR OG NÕJAR ¹ FR¹B¾RU VERÈI 6ERÈ
FR¹  KR %INNIG HARMONIKKU KENNSLA
FYRIR BYRJENDUR OG LENGRA KOMNA WWW
HARMONIKANIS 3  
«SKA EFTIR +ONTRABASSA ¹ HAGST¾ÈUM
KJÎRUM 3KOÈA ALLT 5PPL I S  

3JËNVARP
«SKAST KEYPT
«SKA EFTIR AÈ KAUPA NÕLEGAN ÅSSK¹P
%INNIG SJËNVARP AÈEINS NÕLEGT  5PPL Å S
  EÈA  
«SKA EFTIR BÒRHVALSTÎNNUM H¹HYRNINGS
TÎNNUM ROSTUNGSTÎNNUM EÈA N¹HVALS
TÎNN %INNIG K¾MI STEINASAFN TIL GREINA
5PPL Å     

4ÎLVUR

(ÒSAVIÈHALD

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

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT HÒSA
VIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF 3
 

-AGNHÒS EHF

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

'LERJUN OG GLUGGAVIÈ
GERÈIR

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

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


'ARÈYRKJA

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

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

6ÎNDUÈ VINNA VANIR MENN &ÎST TILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA 3  

-ÒRBROT

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

4ËNLIST
6ANUR GÅTARLEIKARI ËSKAR EFTIR AÈ KOMAST Å
STARFANDI DANSHLJËMSVEIT 3ÅMI  

3MIÈUR

6ANUR OG VANDVIRKUR GET B¾TT VIÈ MIG
VERKEFNUM 5PPL Å SÅMA  
0ARKET OG FLÅSALÎGN 'ET B¾TT VIÈ MIG
VERKEFNUM 6ÎNDUÈ VINNA !3"VERK 3
 

6ERSLUN
.ÒNA ER GËÈUR TÅMI TIL AÈ KLIPPA SETJUM
LÅKA UPP JËLASERÅUR OG HREINSUM ÖAKRENN
UR (ÁR F¾RÈU ALLA VIÈHALDSÖJËNUSTU ¹
EINUM STAÈ FYRIR GARÈINN 'ARÈLIST S 
 WWWGARDLISTIS

"ËKHALD

¶ARFTU AÈ BREYTAB¾TA

4D FLÅSAR BLÎNDUNART¾KI INNRÁTTINGAR
PARKET ¹ GËLF EÈA M¹LA 6ANIR MENN 5PPL
Å S  
(ÒSASMIÈUR AUGLÕSIR ¶ARF AÈ SKIPTA UM
RENNUR OPNANLEG FÎG GLERJA 4ILBOÈ TÅMA
VINNA 3  
6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

/âKBSUÚMWVSPHGM
XXXWFGLBVQJT

4), 3®,5

/PUB§BSUÚMWVSPHGM
IUUQUPMWVSWPSUFYJT

 

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

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     


#
"
$


 

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


 ## 
   

   

 $"
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3MIÈIR

'EFINS

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR PARKET OG FLÅSA
LÎGNUM OG GIPSVERKI 3   
 

(JËNARÒM MEÈ VIÈARGAFLI X CM 
¹RA GAMALT F¾ST GEFINS GEGN ÖVÅ AÈ VERÈA
SËTT 3     

"YGGINGAFÁLAG

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM JAFNT ÒTI
SEM INNI 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA 5PPL Å S
  +RISTJ¹N

$ÕRAHALD
(EILSUVÎRUR

-¹LARAR
-¹LNINGARVINNA

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR ALHLIÈA M¹LNINGAR
VINNU INNI PARKET OG FLÅSALAGNIR &AGMENN
6ÎNDUÈ OG GËÈ ÖJËNUSTA 5PPL Å S 


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

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS 3
    

µMISLEGT

4IL SÎLU HREINR¾KTAÈIR ,ANGHUNDAHVOLPAR
UNDAN INNFLUTTUM FORELDRUM MËÈIR
+ANADÅSKUR MEISTARI ¾TTBËKARF¾RÈIR
ÎRMERKTIR OG HEILSUFARSSKOÈAÈIR 5PPL Å
S  

.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

'3-  

4IL LEIGU EINBÕLISHÒS ¹ !KUREYRI ,AUST
STRAX 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

JA HERBERGJA NEÈRI SÁRH¾È ¹ GËÈUM STAÈ
Å 3ELJAHVERFI LAUS STRAX ,EIGA  ÖÒS
¹ M¹N )NNIFALIÈ RAFMAGN HITI OG ÎRYGG
ISKERFI 2EYKLEYSI OG REGLUSEMI SKILYRÈI
5PPL Å S  

,ÅKAMSR¾KT

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

-IESZKANIE DO WYNA
JOECIA

(AUST TILBOÈ ¹ HEITUM POTTUM %IGUM
ÎRF¹A "EACHCOMBER HEITA POTTA EFTIR
&IMM ¹RA ¹BYRGÈ &RÅ HEIMSENDING HVERT ¹
LAND SEM ER 3ENDUM B¾KLINGA SAMD¾G
URS «SKUM HUNDRUÈUM NÕRRA POTTAEIG
ENDA 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 ËDÕRARI
EN M¹LNING ¹ GËLFIÈ
 FURU FULNINGA INNIHURÈIR Å STD ST¾RÈ MEÈ
ÎLLU TIL SÎLU ²TLIT GOTT 5PPL  

 HERBERGJA ÅBÒÈ Å RB¾ TIL LEIGU 3T¾RÈ
CA  FM M¹NAÈARLEIGA  ÖÒS ¹ M¹N
 M¹N Å TRYGGINGARVÅXILL !ÈEINS SKILVÅSIR
OG REYKLAUSIR KOMA TIL GREINA 5PPL Å SÅMA
   
(ERBERGI TIL LEIGU Å 2EYKJAVÅK 5PPL Å S 
     

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
JA MANNA FJÎLSK ËSKAR EFTIR   HERB
ÅBÒÈ HELST Å (FJ EÈA 3ELJAHVERFI ALLT
ANNAÈ SKOÈAÈ .¹NARI UPPL E KL  Å S
  /DDNÕ
&YRIRT¾KI ËSKAR EFTIR AÈ TAKA   HERB ÅBÒÈ
¹ LEIGU Å AUSTURHLUTA 26+ EÈA +ËPAVOGI
3  

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


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

&YRIR VEIÈIMENN

«SKA EFTIR  HERB ÅBÒÈ Å  SKILVÅSUM
GREIÈSLUM OG REGLUSEMI HEITIÈ "ALDVIN
S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

¥SLENSKUR GULLMOLI

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å 
¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU HÒS
N¾ÈI 3      3¾KJUM
OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

'EÈGËÈUR OG LJÒFUR MJÒKUR OG FALLEGUR
TTBËKARF¾RÈUR HJ¹ (2&¥ BËLUSETTUR OG
ÎRMERKTUR !ÈEINS FYRIR ¹HUGASAMA AÈ
HAFA SAMB VIÈ R¾KTANDA Å S  
3TEFANÅA

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

®RLAGALÅNAN   
 

"ÒSLËÈIR LAGERAR TJALDVAGNAR OG FLEIRA
5PPL Å S     

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ SPURN
INGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINANIS
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENINGAR
!NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

(ÒSGÎGN

3PILASP¹ DRAUMAR FYRIRB¾NIR ANDLEG LEIÈ
SÎGN %R VIÈ FR¹ KL   EFTIR MIÈN¾TTI
ALLA DAGA ,¹RA SP¹MIÈILL

¡G HEITI $IMMA !M #OCKER SPANIEL OG
VILL FLYTJA AÈ HEIMAN MAMMA ER SÕND HJ¹
(2&¥ MEÈ  EINKUN OG PABBI MINN LÅKA
HANN ER SÕNINGARFRÅK $ÕRAL¾KNIRINN SEGIR
AÈ ÁG SÁ MJÎG HRAUST (AFÈU SAMBAND
VIÈ ÎMMU Å S   EF ÖÒ ELSKAR
LITLAR SNÒLLUR

(ANNA S    
ALLA DAGA 6ISA-ASTER

«SKASP¹ FR¹   3  

3ÅMASP¹  
6ISAMASTER

%RU FJ¹RM¹LIN EÈA TILFINNINGAR Å ËLAGI
STIN PENINGAR HEILSA MIÈLUN OG DRAUM
R¹ÈNINGAR  KR MÅN ,AUFEY SP¹MIÈILL
!4H HEF LAGT NIÈUR   

 

3ÅMASP¹   OPIÈ   VIRKA DAGA
HELGAR  

"ORGARNES «SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFS
MANN TIL AFGREIÈSLUSTARFA ,YFTARAPRËF SKIL
YRÈI 5M AÈ R¾ÈA VAKTAVINNU 5PPLÕSINGAR
VEITIR 2EYNIR 'UÈMUNDSSON STARFSMANNA
STJËRI Å SÅMA   REYNIR LIMTREVIRNET
IS 5MSËKNIR ¹ WWWLIMTREVIRNETIS

"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 

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

-OSFELLSBAKARÅ
(¹ALEITISBRAUT
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     

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

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

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

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

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

0AR ¹ FERTUGSALDRI MEÈ  M¹N GAMALT
BARN ËSKAR EFTIR JA JA HERBERGJA ÅBÒÈ TIL
LEIGU %RUM REYKLAUS OG REGLUSÎM GETUM
BORGAÈ   M¹N FYRIRFRAM 'REIÈSLUBYRGÈI
AÈ  ÖÒS -EÈM¾LI EF ËSKAÈ ER 5PPL Å
S  

®KUKENNSLA

+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND

-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
 

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFTIR
FYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3 


&¾ÈUBËTAREFNI

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

"ÅLL ËSKAST Å SKIPTUM FYRIR
ÅBÒÈ

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

&ERÈANUDDBEKKIR OG FYLGIHLUTIR "EKKIR FR¹
 STGR 5PPL Å   «LAFUR

3P¹DËMAR

&ALLEGIR HVOLPAR F¹ST GEFINS ERU ¹
%YJAFJARÈAR SV¾ÈINU 3  

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR

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

.UDD

 V YNDISLEGIR LABRADORHVOLPAR TIL SÎLU
3VARTIR OG BRÒNIR (REINR¾KTAÈIR EN ¹N
¾TTBËKAR (EILSUFARSSKOÈAÈIR OG SPRAUT
AÈIR 3  

"ÅLSKÒR ËSKAST TIL AÈ GERA UPP GAMLAN
BÅL ÖARF AÈ HAFA RAFMAGN VATN OG HITA
3  
«SKA EFTIR BÅLSKÒR MUN NOTAST SEM
GEYMSLA 5PPL  

"REIÈFIRÈINGAFÁLAGIÈ

.ÕR 3TARCK SËFI FR¹ #ASSINA TIL SÎLU ,ENGD
 CM 6ERÈ ÒT ÒR BÒÈ UM  KR
/KKAR VERÈHUGMYND  5PPL Å S
    
3TOFUHILLUR OG SJËNVARPSSK¹PUR ÒR ANTIK
B¾SAÈRI FURU TIL SÎLU "ËKAHILLA OG GLER
SK¹PUR H  CM B  CM D  CM
3JËNVARPSSK¹PUR H  CM B  CM
D  CM (ÒSGÎGNIN ERU  ¹RA GÎMUL
OG VEL MEÈ FARIN 6ERÈ FYRIR ALLT SAMAN
 NÕTT  5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

µMISLEGT

"ÅLSKÒR

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

'ISTING
4IL LEIGU Å NORÈUR ,ONDON  HERB ÅBÒÈ
FR¹   3  EÈA
FRIDAHAUKS YAHOOCOM

6EITINGAHÒSIÈ
¹S

,AUGA

/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  

3TARFSMAÈUR Å
-ORGUNVERÈ
«SKUM EFTIR ¹BYRGUM OG GËÈUM
STAFSMANNI TIL UMSJËNAR ¹
MORGUNVERÈI
SENDIÈ UMSËKN ¹ TAPAS TAPAS
IS EÈA HRINGIÈ Å  

%NGLISH 3PRINGER 3PANIEL HVOLPAR TIL SÎLU
UPPLÕSINGAR Å S  

(EIMILIST¾KI
!TVINNA Å BOÈI

)ÈNAÈUR
4IL SÎLU IÈNAÈARRYKSUGA STEYPUHR¾RIVÁL
OG VINNUPALLUR 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
-ÒRARAR

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

-ÒRVIÈGERÈIR

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

%RTU AÈ FARA Å FRÅ

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

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

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

4RÁSMÅÈI

¥SLENSKIR HVOLPAR TIL SÎLU GULLFALLEGIR MEÈ
¾TTBËK FR¹ (2&¥ 5PPL Å SÅMA  
 FALLEGIR KASSAVANIR KETTLINGAR AF SKËG
ARR¾KTARKYNI F¹ST GEFINS 5PPL Å S 


3"$ 4RÁSMÅÈI
3"$ 4RÁSMÅÈI GETUR B¾TT VIÈ
SIG VERKEFNUM Å TRÁSMÅÈUM ÒTI
SEM INNI 4ILBOÈTÅMAVINNA
3"$ &LYCASE 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA   EÈA FAX 


'EÈVEIKT S¾TUR #HIHUAHUA HVOLPUR TIL
SÎLU 5PPL Å S  

+ARLHUNDUR ËSKAR EFTIR
HEIMILI

4IL SÎLU #REDA ÖURRKARI OG #ANDY ÅSSK¹PUR
3ELST ËDÕRT 5PPL Å S  

JA ¹RA $OBERMANN ËSKAR EFTIR EIGANDA
SEM HEFUR AÈSTÎÈU TIL AÈ HALDA HUND OG
¹N¾GJU AF ÒTIVIST (ANN ER AGAÈUR HLÕÈINN
BARNELSKUR OG LJÒFUR HUNDUR %INGÎGNGU
SÁRBÕLI KEMUR TIL GREINA HUGASAMIR HAFI
SAMBAND Å SÅMA  

®2,!'!,¥.!.
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 HÒS
GAGNA TIL FYRIRT¾KIS EÈA ÎÈRUM TRAUSTUM
AÈILA 3KEMMTILEGA STAÈSETT UMKRINGT ÒTI
VISTARSV¾ÈUM NEÈST Å "REIÈHOLTI N¹L¾GT
-JËDD SKËLAR KIRKJUR ÅÖRËTTAMIÈSTÎÈ OG
VERSLANIR Å GÎNGUFJARL¾GÈ .¹NARI UPPLÕS
INGAR ¹ VEFNUM WWWPULSINNCOMHUS

«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
 

3TARFSFËLK ËSKAST
(RÅSARTEIGUR6INNUTÅMI FR¹ 
 ,¾KJARGATA FR¹ 
 (ALLABREKKA FR¹ 
 (ENTAR FËLKI ¹ ÎLLUM ALDRI
5PPL Å S   EÈA ¹ WWW
KORNIDIS
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%INSTAKT T¾KIF¾RI

,ÅTIL BLËMA OG GJAFAVÎRUVERSLUN TIL SÎLU Å
ÖÁTTUM BYGGÈARKJARNA VEGNA VEIKINDA
6ERÈ ¹ LAGER AÈEINS ÖAÈ SEM NEMUR INN
KAUPSVERÈI 5PPL Å S   3ËL

3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å
VEITINGASAL
$AGVINNA GËÈ LAUN FYRIR RÁTTA
AÈILA
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EKKI Å
SÅMA #AFÁ -ILANË &AXAFENI 

 ;
7:9  
&RÅSTUNDAHEIMILI
3TARFSFËLK ËSKAST ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILIN VIÈ GRUNNSKËLA
2EYKJAVÅKURBORGAR EFTIR H¹DEGI ¹
VIRKUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWITR
IS OG Å SÅMA  

0ÅTAN 3KIPHOLTI

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

%INKAM¹L


(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

µMISLEGT

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

05/8<&%/,%0/1, 
*=+$)(%/#%/'*"
%'1-$%)'-"/ )-#>+)
%/8  ,)++*

%RT ÖÒ SJ¹LFST¾ÈUR OG ÎFL
UGUR SÎLUMAÈUR

4ÅMARITAÒTG¹FAN "IRTÅNGUR AUGLÕSIR EFTIR
DUGLEGU OG KRAFTMIKLU FËLKI Å KVÎLDSÎLU
&R¹B¾RIR TEKJUMÎGULEIKAR VINNUTÅMI FR¹ KL
    KVÎLD Å VIKU .¹NARI UPPLÕSING
AR F¹ST HJ¹ )NGU (ULD STARFSMANNASTJËRA
Å SÅMA   EÈA Å TÎLVUPËSTI INGA
HULD BIRTINGURIS

#%" $#5"4"/#%$!),$/"#$"2!,1"$,%"#$!"0!1"#),
!,!),5"4"+!")#!,/&&&!!"#)$/%"#$!,4"""$
!$##!%,&$!)!&!!"1!"#)$13#$ 4",!#)##,$#
,"#/),$ !,$!!,5$!"+3$5$"2%1"$,$!!
5$#
,!), !"#+%##4""#"!4""#
-!),!$#%3!!!2!!.!2!!!$"%#$"%!"
$!%!,,$,%#!, $ #$!,,2!!"!&" ,!!,/!),
!#$!5,,$"#1"$/22"$2"11"$/%$ "#$!#3
1"3,,"#1"$$ #2"## !,$!5$,,5$2$$!
5,,!!5##!!,14"
,,4"""!"#!,$!,#)$!1/!$"2!/3$
#"#$13$)!#$##!1+2$"#$ 2,1!/)!$%!

'RILLHÒSIÈ 4RYGGVAGÎTU

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å KVÎLD OG
HELGARVINNU 5PPL ¹ STAÈNUM EÈA Å S 
 "RYNJA

'RILLHÒSIÈ 4RYGGVAGÎTU

«SKAR EFTIR VAKTSTJËRA Å SAL 5NNIÈ ER ¹
VÎKTUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
"RYNJA
«SKUM AÈ R¹ÈA LEIÈBEINENDUR Å VINNU
Å LEIKSKËLANN 'ULLBORG VIÈ 2EKAGRANDA
5PPLÕSINGAR VEITIR LEIKSKËLASTJËRI Å SÅMA
  EÈA  

 

    
  

'%&!(!'  !     !%& !)

3) RAFLAGNIR EHF

  

  



!UGLÕSA EFTIR RAFVIRKJUM TIL STARFA SEM FYRST
6INNUSV¾ÈIÈ ER STËR 2EYKJAVÅKURSV¾ÈIÈ
OG 3UÈURNES MIKIL VINNA FRAMUNDAN
5PPLÕSINGAR VEITA 3IGURÈUR Å S  
%LÅAS Å S    «LAFUR Å S 


-¹LARAR

6ANTAR M¹LARA EÈA MANN VANA M¹LNINGAR
VINNU 5PPL Å S  
3TARFSMAÈUR Å MERKINGAR ¹ FATNAÈI OG ¹
LAGER ËSKAST SEM FYRST .¹NARI UPPLÕS
INGAR ASGEIR HEBRONIS EÈA  
(EBRON 6INNUFATNAÈUR
"YGGINGARFYRIRT¾KI LEITAR EFTIR SMIÈUM OG
MÎNNUM VÎNUM FLEKAUPPSL¾TTI 5PPL Å
S  

!TVINNA ËSKAST

!MERICAN 3TYLE ¹
"ÅLDSHÎFÈA OG Å
(AFNARFIRÈI
%RU MEÈ FR¹B¾RA STARFSMENN OG
GETA B¾TT NOKKRUM DUGLEGUM
HRESSUM EINSTAKLINGUM VIÈ Å
KVÎLD OG HELGARVINNU
%KKI VERA FEIMIN VIÈ AÈ S¾KJA
UM ¹ AMERICANSTYLEIS

    

3ÅMASPJALL  

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

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

(ANDLAGINN MAÈUR ËSKAR EFTIR VINNU VIÈ
SMÅÈAR AKSTUR SÎLUMENSKU OG FL UPPL
SÅMA  EÈA VIDUR VISIRIS

+ONA ËSKAR EFTIR AÈ KYNNAST REGLUSÎMUM
MANNI   ¹RA HUGAM¹L ERU FERÈALÎG
DANS LEIKHÒS OFL 3VÎR SENDIST &", FYRIR 
NËV MERKT b&ÁLAGI  VINURm

%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

6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI
6ANTARÖIG (EIMASÅÈU (ANNAÈU ÖÅNA EIGIN
HEIMASÅÈU ¹ EINNI KVÎLDSTUND %INFALT OG
SKEMMTILEGT KERFI ,ÁN HÕSING 6EFSÅÈA
3J¹ÈU VIDEO KYNNINGUNA HTTPWWW
MYPOWERWORLDCOM

       

       

%RTU EINMANNA ¹ NËTTINNI (RINGDU Å
MIG ÁG VIL VERA VINKONA Å ÖÅN Å HEITU
SÅMASPJALLI /PIÈ ALLA SËLAHRINGINN 3YSTA
"IRTA OG ,ILJA
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9FIRVÁLSTJËRA OG STÕRIMANN VANTAR ¹ 
TONNA NETAB¹T FR¹ 3UÈURNESJUM 5PPL Å
S  

9NDISLEGU SÅMADÎMURNAR HJ¹ 2AUÈA
4ORGINU HAFA ALDREI VERIÈ FLEIRI ¶¾R ERU
STUNDUM MEÈ OPIÈ ¹ DAGINN ALLAN DAG
INN .ÅNA OG &JËLA ERU VIRKILEGA ELDHEITAR
(RINGDU Å Ö¾R SÅMAR ERU   SÅMA
TORG KR   MÅN OG 6ISA -ASTERCARD
ËDÕRARA KR   MÅN 
+ARLMENN (EITAR KONUR HLJËÈRITA 888
UPPTÎKUR Å EINRÒMI ¶Ò HEYRIR Ö¾R Å
3ÎGUM 2AUÈA 4ORGSINS 3TËRKOSTLEG
KYNF AFÖREYING 3ÅMAR   SÅMA
TORG KR   MÅN OG   6ISA
-ASTERCARD ËDÕRARA KR   MÅN
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+ËPAVOGSB¾R

!UGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI

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

*ËLABASAR )ÈJUÖJ¹LFUNAR VERÈUR HALDINN
LAUGARDAGINN  NËV KL   OG
M¹NUDAGINN  NËV KL  
-IKIÈ AF FALLEGUM HANDGERÈUM MUNUM OG H¾GT
ER AÈ GERA GËÈ KAUP FYRIR JËLIN
%NDILEGA M¾TIÈ OG SJ¹IÈ KAUPIÈ HANDAVINNU
HEIMILISMANNA (RAFNISTU 2EYKJAVÅK
3TJËRN TTINGJABANDSINS SEM ER FÁLAG AÈSTANDENDA HEIMILIS
FËLKSINS MUN SELJA NÕBAKAÈAR VÎFÚUR OG KAFÙ ¹ LAUGARDAGINN
KL TIL  Å SAMKOMUSALNUM (ELGAFELLI # 

*ËLAKVEÈJUR
3TARFSFËLK )ÈJUÖJ¹LFUNAR
(RAFNISTU 2EYKJAVÅK

!SPARHVARF  "REYTT DEILISKIPULAG
¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA
AUGLÕSIST HÁR MEÈ TILLAGA AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI
!SPARHVARFS  ¥ TILLÎGUNNI FELST AÈ RÅFA NÒVERANDI HÒS OG
HESTHÒS OG BYGGJA Å ÖESS STAÈ RAÈHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
MEÈ ALLS  ÅBÒÈUM "ÅLAGEYMSLA FYRIR  BÅLA VERÈUR STAÈSETT
VIÈ NORÈURMÎRK LËÈAR 'ERT ER R¹È FYRIR AÈ HEILDARÚAT
ARM¹L HVERRAR ÅBÒÈAR VERÈI  M OG HEILDARÚATARM¹L
BÅLAGEYMSLU VERÈI  M (¾È BYGGINGAREITS HÒSA ER
¹¾TLAÈUR  METRAR  GESTA BÅLAST¾ÈI ERU ¹ LËÈINNI SEM ER
 M AÈ ST¾RÈ .ÕTINGARHLUTFALL VERÈUR   4EIKNINGAR
ERU Å MKV  OG DAGS  .¹NAR VÅSAST TIL
KYNNINGARGAGNA
'RUNDARHVARF  "REYTT DEILISKIPULAG
¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA
AUGLÕSIST HÁR MEÈ TILLAGA AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI
'RUNDARHVARFS  ¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ Å STAÈ ELDRA
EINBÕLISHÒSS VERÈI BYGGÈ TVÎ EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È
MEÈ INNBYGGÈRI BÅLAGEYMSLU OG LËÈINNI DEILT UPP Å TV¾R
LËÈIR 'RUNDARHVARF A OG B ¶AKFORM HÒSA ER STEYPT
PLATA MEÈ L¹GMARKSÖAKHALLA 'RUNNÚÎTUR HVORS HÒSS ER
AÈ H¹MARKI  M EN HEIMILT ER AÈ BYGGJA MINNI HÒS
(¹MARKSH¾È HÒSA ERU  METAR  HVORRI LËÈ ER GERT R¹È
FYRIR  BÅLAST¾ÈUM 4ILLAGAN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å
MKV  DAGS  OKTËBER  .¹NAR VÅSAST TIL
KYNNINGARGAGNA
6ESTURVÎR (AFNARBRAUT OG .ESVÎR $EILISKIPULAG
¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA

AUGLÕSIST HÁR MEÈ TILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI ¹ LËÈUNUM NR
 OG  VIÈ 6ESTURVÎR OG NR  OG  VIÈ (AFNARBRAUT
¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ RIFNAR VERÈA ALLAR BYGGINGAR SEM NÒ
ERU ¹ LËÈUNUM OG BYGGÈAR UM  ÅBÒÈIR ¹ BILINU 
TIL  M AÈ ST¾RÈ FYRIR ELDRI BORGARA (EILDAR ÚATARM¹L
ÖESSARA ÅBÒÈA ER ¹¾TLAÈ UM  M "YGGINGIN VERÈUR
  H¾ÈIR VIÈ .ESVÎR OG ÙMM H¾ÈIR VIÈ 6ESTURVÎR ¥
KJALLARA HÒSSINS SEM KEYRT ER INNÅ FR¹ 6ESTURVÎR ER GERT
R¹È FYRIR GEYMSLUM OG  BÅLAST¾ÈUM 3T¾RÈ KJALLARA ER
¹¾TLAÈ UM  M &JÎLDI BIFREIÈAST¾ÈA ER  ST¾ÈI
PR ÅBÒÈ OG  ST¾ÈI PR  M Å ÖJËNUSTU 'ERT ER R¹È FYRIR
ÖJËNUSTU¹LMU AÈ ST¾RÈ M SEM INNIHALDI MA
FJÎLNOTA MATSAL MEÈ ELDHÒSI HEILSUG¾SLU HEIMAHJÒKRUN
TËMSTUNDAAÈSTÎÈU SJÒKRAÖJ¹LFUN ÖVOTTAHÒS OG KAPELLU
¶ESSI ÖJËNUSTA MUN EINNIG VERÈA Å BOÈI FYRIR AÈRA ÅBÒA
+ËPAVOGS !ÈKOMA AÈ ÖJËNUSTU¹LMU ER FR¹ 6ESTURVÎR
!ÈKOMA AÈ ÅBÒÈUM Å HÒSINU ER FR¹ (AFNARBRAUT OG ER ÖAR
H¾GT AÈ AKA AÈ ÎLLUM INNGÎNGUM HÒSSINS .ÕTINGARHLUT
FALL ¹N KJALLARA ER   4EIKNINGAR ERU Å MKV 
.¹NAR VÅSAST TIL KYNNINGARGAGNA
4ILLÎGURNAR VERÈA TIL SÕNIS ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS
&ANNBORG   H¾È FR¹ KL  TIL  M¹NUDAGA TIL
ÙMMTUDAGA OG ¹ FÎSTUDÎGUM FR¹  TIL  FR¹ 
NËVEMBER  TIL  DESEMBER  !THUGASEMDIR
EÈA ¹BENDINGAR SKULU HAFA BORIST SKRIÚEGA "¾JARSKIPULAGI
EIGI SÅÈAR EN KL  ÖRIÈJUDAGINN  JANÒAR  ¶EIR
SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR INNAN TILSKILINS FRESTS TELJAST
SAMÖYKKIR TILLÎGUNNI
3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS

)Ui0HQQWDVNyODQXP
YLé+DPUDKOté

8PVyNQLUXP
VNyODYLVWiYRU|QQ
7HNLéYHUéXUYLéXPVyNQXPXPVNyODYLVWiYRU|QQ
WLOGHVHPEHU8PVyNQXPPiVNLODi
VNULIVWRIXVNyODQVHéDVHQGDtSyVWL
8PVyNQDUH\éXEO|éRJDOPHQQDUXSSOëVLQJDUXP
VNyODQQRJYLéPLéXQDUUHJOXUYHJQDLQQULWXQDUQëUUD
QHPHQGDPiILQQDiKHLPDVtéXVNyODQV
KWWSZZZPKLV
8PVyNQXPVNDOI\OJMDDIULWDIJUXQQVNyODSUyIVVNtU
WHLQLRJXSSOëVLQJDUXPQiPiIUDPKDOGVVNyODVWLJL
*RWWHUDéEUpIPHéQiQDULXSSOëVLQJXPI\OJL
6NULIVWRIDQHURSLQDOODYLUNDGDJDPLOOLNORJ
6tPLQHWIDQJPK#PKLV
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+ËPAVOGSB¾R

!UGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI

6ATNSENDAHVARF !THAFNASV¾ÈI
3V¾ÈI ))) "REYTT SKIPULAG
!
"REYTT AÈALSKIPULAG

#
4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI

4ILLAGA AÈ BREYTTU !ÈALSKIPULAGI +ËPAVOGS   AUG
LÕSIST HÁR MEÈ SKV  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA NR
 4ILLAGAN N¾R TIL  HA SV¾ÈIS OG AFMARKAST AF FYRIR
HUGUÈUM !RNARNESVEGI Å VESTUR FYRIRHUGUÈUM 6ATNSENDAVEGI
Å NORÈUR NÒVERANDI BYGGÈ 6ATNSENDA NORÈURSV¾ÈI TIL SUÈURS
OG OPNU SV¾ÈI 6ATNSENDAHVARFS TIL SUÈVESTURS ¥ BREYTING
UNNI FELST AÈ OPIÈ SV¾ÈI ER BREYTT Å SV¾ÈI FYRIR VERSLUN OG
ÖJËNUSTU OG ATHAFNASV¾ÈI
4V¾R MEGIN AÈKOMUR ERU AÈ SV¾ÈINU !ÈKOMA ÒR SUÈRI ER
UM 6ATNSENDAHVARF TENGIBRAUT SEM TENGIST 6ATNSENDAVEGI
OG ÒR NORÈRI FR¹ V¾NTANLEGU FRAMHALDI 6ATNSENDAVEGAR SEM
TENGIST FYRIRHUGUÈUM !RNARNESVEGI ¾TLAÈ ER AÈ ¹ SV¾È
INU VERÈI BYGGÈIR UM  M Å HÒSN¾ÈI SEM VERÈUR ¹
TVEIMUR H¾ÈUM AUK KJALLARA ¾TLUÈ NÕTING SV¾ÈISINS ER UM
 EN NÕTING EINSTAKRA LËÈAR INNAN ÖESS VERÈUR ¹ BILINU 
TIL  ¾TLAÈ ER AÈ ¹ SV¾ÈINU VERÈI UM  BÅLAST¾ÈI EÈA 
ST¾ÈI ¹ HVERJA  M Å HÒSN¾ÈI 2EIÈLEIÈ UM SV¾ÈIÈ FELLUR
ÒT 'ÎNGULEIÈIR BREYTAST
4ILLAGAN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å MKV  ¹SAMT GREIN
ARGERÈ DAGS Å OKTËBER  .¹NAR VÅSAST TIL KYNNINGARGAGNA

6ATNSENDAHVARF !THAFNASV¾ÈI  3V¾ÈI ))) $EILISKIPULAG
¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA AUGLÕSIST
HÁR MEÈ TILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI FYRIR 6ATNSENDAHVARF !T
HAFNASV¾ÈI
$EILISKIPULAGSSV¾ÈIÈ Å 6ATNSENDAHVARÙ SV¾ÈI ))) OFAN 6ATNS
ENDAVEGAR N¾R TIL  HA LANDS OG AFMARKAST AF FYRIRHUGUÈUM
!RNARNESVEGI Å VESTUR FYRIRHUGUÈUM 6ATNSENDAVEGI Å NORÈUR
NÒVERANDI BYGGÈ 6ATNSENDA NORÈURSV¾ÈI TIL SUÈURS OG OPNU
SV¾ÈI 6ATNSENDAHVARFS TIL SUÈVESTURS
4V¾R MEGIN AÈKOMUR ERU AÈ SV¾ÈINU !ÈKOMA ÒR SUÈRI ER
UM 6ATNSENDAHVARF TENGIBRAUT SEM TENGIST 6ATNSENDA
VEGI OG SÅÈAN "REIÈHOLTSBRAUT OG ÒR NORÈRI FR¹ V¾NTANLEGU
FRAMHALDI 6ATNSENDAVEGAR SEM TENGIST FYRIRHUGUÈUM !RN
ARNESVEGI ¥ BREYTINGUNNI FELST AÈ BYGGÈIR VERÈA UM 
M Å HÒSN¾ÈI SEM VERÈUR ¹ TVEIMUR H¾ÈUM AUK KJALLARA
¾TLUÈ NÕTING SV¾ÈISINS ER UM  EN NÕTING EINSTAKRA
LËÈAR INNAN ÖESS VERÈUR ¹ BILINU  TIL  ¾TLAÈ ER AÈ ¹
SV¾ÈINU VERÈI UM  BÅLAST¾ÈI EÈA  ST¾ÈI ¹ HVERJA M Å
HÒSN¾ÈI 2EIÈLEIÈ UM SV¾ÈIÈ FELLUR ÒT 'ÎNGULEIÈIR BREYTAST
¥ NORÈVESTURHLUTA SV¾ÈISINS ER GERT R¹È FYRIR  METRA H¹UM
FJARSKIPTATURNI
4ILLAGAN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¹TTUM Å MKV  ¹SAMT SKÕR
INGARMYNDUM DAGS  OKTËBER  OG GREINARGERÈ
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"REYTING ¹ 3V¾ÈISSKIPULAGI HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS
 
¥ OFANGREINDRI TILLÎGU AÈ BREYTTU AÈALSKIPULAGI Å 6ATNSENDA
HVARÙ FELST JAFNFRAMT AÈ GERA ÖARF ËVERULEGA BREYTINGU ¹
STAÈFESTU 3V¾ÈISSKIPULAGI HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS  
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GREINARGERÈ 3V¾ÈISSKIPULAGSINS BREYTAST ÖANNIG AÈ HEILDAR
ST¾RÈ ATVINNUHÒSN¾ÈIS Å +ËPAVOGI  SV¾ÈI  ST¾KKAR UM
 M ¹RIÈ  4ILLAGAN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¹TTUM
TÎÚUM OG GREINARGERÈ DAGS  OKTËBER  ¥ SAMR¾MI VIÈ
 GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA HEFUR UMR¾DD BREYTING
VERIÈ KYNNT ÖEIM SVEITARSTJËRNUM SEM STËÈU AÈ GERÈ SV¾ÈIS
SKIPULAGSINS 4ILLAGAN HEFUR VERIÈ SEND 3KIPULAGSSTOFNUN SEM
GERIR TILLÎGU TIL UMHVERÙSR¹ÈHERRA UM LOKAAFGREIÈSLU .¹NAR
VÅSAST TIL KYNNINGARGAGNA

4ILLÎGURNAR VERÈA TIL SÕNIS ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS &ANN
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6)33)2 ¶²
 AÈ !RNOLD 3CHWARZENEGGER KEYPTI
FYRSTA (UMMER JEPPANN SEM FRAM
LEIDDUR VAR FYRIR ALMENNAN MARKAÈ
¹RIÈ 
 AÈ ¹ NAFNSPJALDI !L #APONE STËÈ
AÈ HANN SELDI NOTUÈ HÒSGÎGN
 AÈ ¹ÈUR EN !BRAHAM ,INCOLN VANN
KOSNINGARNAR  HAFÈI HANN TAPAÈ
¹TTA KOSNINGUM UM ÕMIS EMB¾TTI
 AÈ ¹ÈUR EN !L +OOPER SLË Å GEGN
SPILAÈI HANN ¹ HLJËMBORÈ MEÈ "OB
$YLAN
 AÈ ¹ÈUR EN 4OM #RUISE SKIPTI UM
NAFN HÁT HANN 4HOMAS -APOTHER
 AÈ BARNASTJARNAN 3HIRLEY 4EMPLE
HAFÈI ÖÁNAÈ MILLJËN DOLLARA ¹ÈUR EN
HÒN N¹ÈI TÅU ¹RA ALDRI
 AÈ "ERENGÅA DROTTNING AF %NGLANDI
 E+R KOM ALDREI TIL %NGLANDS
 AÈ "ILL #LINTON ER EINI ÎRVHENTI
FORSETINN SEM SETIÈ HEFUR TVÎ KJÎR
TÅMABIL
 AÈ "ILL #LINTON HEFUR MIKIÈ D¹L¾TI
¹ KJÒKLINGI
 AÈ "ILL #OSBY VAR FYRSTI BLÎKKUMAÈ
URINN TIL AÈ HLJËTA %MMY VERÈLAUN
FYRIR BESTA LEIK Å AÈALHLUTVERKI
 AÈ BRESKU PRINSARNIR (ARRY OG
7ILLIAM ERU EKKI UMSKORNIR
 AÈ "RUCE ,EE VAR SVO SNÎGGUR AÈ
ÖAÈ ÖURFTI AÈ H¾GJA ¹ KVIKMYNDINNI
TIL AÈ H¾GT V¾RI AÈ SJ¹ HREYFINGAR
HANS
 AÈ #HARLIE #HAPLIN BYRJAÈI FIMM
¹RA Å SKEMMTANABRANSANUM
 AÈ #LEO OG #AESAR VORU SVIÈSNÎFN
SEM #HER OG 3ONNY "ONO NOTUÈU
SNEMMA ¹ FERLINUM
 AÈ $AVID .IVEN OG 'EORGE ,AZENBY
ERU EINU LEIKARARNIR SEM LÁKU *AMES
"OND EINUNGIS EINU SINNI
 AÈ $AVID 2ICE !TCHINSON VAR FORSETI
"ANDARÅKJANNA Å EINN SËLARHRING
 AÈ %AMON DE 6ALERA F¾DDUR Å
"ANDARÅKJUNUM VAR EITT SINN FORSETI
¥RLANDS
 AÈ LENGSTI TITILL ¹ LAGI ER HUGSAN
LEGA EFTIR (OAGY #HARMICHAEL ,AGIÈ
HEITIR b)kM A #RANKY /LD 9ANK IN A
#LANKY /LD 4ANK ON THE 3TREETS OG
9OKAOHMA WITH MY (ONOLULU -AMA
$OINk 4HOSE "EAT O 'EAT O &LAT ON
-Y 3EAT O (IROHITO "LUESm
 !È ,OGI 'EIMGENGILL ¹TTI UPPRUNA
LEGA AÈ HEITA ,OGI 3TJÎRNUBANI ,UKE
3TARKILLER EN ÖVÅ VAR BREYTT ¹ SÅÈUSTU
STUNDU
 AÈ LOKATËNNINN Å "ÅTLALAGINU
b! $AY IN THE ,IFEm HLJËMAR Å 
SEKÒNDUR
 AÈ -ARIANNE &AITHFUL VAR FYRST TIL
ÖESS AÈ SEGJA ORÈIÈ bFUCKm Å KVIK
MYND ¶ETTA VAR ¹RIÈ  Å MYND
INNI )kLL .EVER &ORGET 7HATSHISNAME
 AÈ ORÈIÈ bFUCKm ER NOTAÈ 
SINNUM Å MYND "RIAN DE 0ALMA
3CARFACE
AÈ LENGSTI -ONOPOLY LEIKUR SEM
SPILAÈUR HEFUR VERIÈ Å BAÈI STËÈ YFIR Å
 KLUKKUTÅMA
 AÈ LENGSTI (OLLYWOOD KOSSINN VAR
Å KVIKMYNDINNI 9OUkRE IN THE !RMY
.OW FR¹ ¹RINU  +OSSINN VARÈI Å
ÖRJ¹R MÅNÒTUR OG ÖRJ¹R SEKÒNDUR
 AÈ MEST LESNA MYNDASAGAN ER
3M¹FËLKIÈ
 AÈ MEST SELDA JËLALAG ALLRA TÅMA ER
LAGIÈ b7HITE #HRISTMASm Å FLUTNINGI
"ING #ROSBY
 AÈ -IKKI -ÒS ¹ AFM¾LI  NËV
EMBER
 AÈ -R 3POCK ER N¾STR¹ÈANDI ¹
%NTERPRISE
 AÈ MUNNHARPAN ER VINS¾LASTA
HLJËÈF¾RIÈ
(EIMILD &¹NÕTUR FRËÈLEIKUR

$2!5-!(%,')
Til tunglsins og til baka
'UÈRÒN -ARÅA "JARNADËTTIR LEIKKONA H¾FI SÅNA DRAUMAHELGI ¹ FERÈ TIL TUNGLSINS
EN HÒN SEGIR VAL ¹ ¹FANGASTAÈ HELST R¹ÈAST AF ÖVÅ HVERSU FRAMANDI HANN SÁ b¡G
HEFÈI 3URT MEÈ MÁR SEM ER PITBULL HUNDUR SEM ÁG ¹TTI Å .EW 9ORK m B¾TIR HÒN
VIÈ b6IÈ F¾RUM Å GËÈAN GÎNGUTÒR OG ÁG T¾KI NËG AF MYNDUM ENDA MARGT
ATHYGLISVERT AÈ SJ¹m
.¾STA DAG SLAPPAÈI 'UÈRÒN AF MEÈ 3URTI UM BORÈ Å GEIMSKIPINU ¹ LEIÈ
TIL JARÈAR EN FÎRINNI V¾RI HEITIÈ TIL +ÅNA b¶AR SEM TÅMINN V¾RI AFST¾ÈUR LENTI
ÁG INNAN SKAMMS Å LANDINU OG HEFÈI OFAN AF FYRIR OKKUR 3URTI MEÈ ÖVÅ AÈ FARA
¹ SÕNINGU MEÈ BARDAGALIST SEM ÁG TEL VERA FALLEGT TJ¹NINGARFORM m SEGIR HÒN
bTLI ¹HUGINN SÁ EKKI TIL KOMINN VEGNA BARDAGAMYNDA SEM ÁG HEF SÁÈ ÖVÅ
ENDA ÖËTT MARGAR ÖEIRRA SÁU FRAMREIDDAR ¹ (OLLYWOOD VÅSU ERU HREYFINGARNAR
OFT SVO SAMH¾FÈAR AÈ Ö¾R MINNA HELST ¹ DANSATRIÈIm
3UNNUDEGINUM VERÈI 'UÈRÒN SÅÈAN MEÈ K¾RASTA SÅNUM Å 2ÒSSLANDI OG KYSI
AÈ HVERFA AFTUR Å TÅMA TIL VIKTORÅUTÅMABILSINS (ÒN SEGIST HRÅFAST AF ÖVÅ SEM HÒN
HEFUR LESIÈ SÁR TIL UM TÅMABILIÈ Å SÎGUBËKUM OG VILJA SANNREYNA HVORT RAUNVERU
LEIKINN HAFI VERIÈ Å EINHVERJU SAMR¾MI VIÈ ÖAÈ SEM OKKUR ER TALIN TRÒ UM b¡G
MYNDI VILJA SJ¹ MEÈ EIGIN AUGUM HVERNIG FËLK LIFÈI BRAGÈA ¹ MATNUM OG GANGA
RVE
UM GÎTUR 2ÒSSLANDS MEÈ K¾RASTANN MÁR VIÈ HLIÈ /G 3URT Å EFTIRDRAGIm

'UÈRÒN VILL HVERFA AFTUR TIL VIKTORÅUTÅMABILSINS
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
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Bandaríski þakkargjörðardagurinn er haldinn hátíðlegur fjórða
fimmtudag í nóvember ár hvert og
verður því 23. nóvember nú í ár.
Hann er einn af fáum hátíðisdögum þar í landi sem alfarið er upprunninn í Bandaríkjunum sjálfum.
Flestar hátíðir Bandaríkjamanna
bárust vestur með evrópskum innflytjendum, en tóku þar ýmsum
breytingum og þá jafnvel mismunandi eftir fylkjum.

&YRSTI ÖAKKARGJÎRÈARDAGURINN
Fyrsta þakkargjörðardaginn héldu
enskir púrítanar, svonefndir pílagrímar, haustið 1621. Þeir höfðu í
september árið áður hrökklast
með skipinu Mayflower frá
borginni Plymouth á Englandi að
strönd Massachusettsflóa. Þar
stofnuðu þeir nýlenduna Plymouth.
Eftir harðan vetur en góða sumaruppskeru ákváðu pílagrímarnir að
þakka guði fyrir alla hans velgjörninga með þriggja daga hátíð.
Þeir buðu innfæddum einnig að
taka þátt í veislunni, en til matar
voru einkum kalkúnar og villibráð.
!LLIR ÖEGNAR RÅKISINS SKULU ÖAKKA
ALM¾TTINU
Næstu hálfa aðra öld voru uppskeruhátíðir til guðsþakka haldnar á víð og dreif í nýlendunum
vestra en þó ekki á sameiginlegum degi. Hinn 26. nóvember árið
1789 lýsti George Washington
(1732-1799), fyrsti forseti Bandaríkjanna, því yfir að allir þegnar
ríkisins skyldu þakka almættinu
velgjörðir á liðnu ári, hverrar
trúar sem þeir væru, en tiltók
engan sérstakan dag.
3AMR¾MD DAGSETNING UM ÎLL
"ANDARÅKIN
Árið 1863 mælti Abraham Lincoln
(1809-1865) forseti svo fyrir að
allir
Bandaríkjamenn
skyldu
halda hátíðlegan þakkargjörðardag fyrir gæði síðasta árs. Hann
skyldi haldinn síðasta fimmtudag
í nóvember, en sá dagur var í nánd
við daginn sem George Washington gaf út yfirlýsingu sína. Ritstjóri kvennablaðsins Lady’s Magazine, Sarah J. Hale (1788-1879),
hafði þá lengi barist fyrir þessu
máli. Árið 1939 breytti Franklin D.
Roosevelt (1882-1945) forseti dag-

setningunni í fjórða fimmtudag
nóvembermánaðar og bandaríska
þingið staðfesti tillögu hans árið
1941.

+ALKÒNN OG GRASKERSBAKA
Á hverjum þakkargjörðardegi er
haldinn hátíðlegur miðdegisverður í Hvíta húsinu í Washington og
segja má að svo sé gert á hverju
þokkalegu heimili í Bandaríkjunum. Hefðbundnir réttir eru kalkúnn og graskersbaka. Gnægtahorn hefur einnig orðið eitt af
einkennum dagsins. Nú á dögum
stendur þakkargjörðarhátíðin í
rauninni frá fimmtudegi til loka
næstu helgar eða í fulla þrjá daga
líkt og hjá pílagrímunum í öndverðu. Sérstakar gjafir eru mjög
almennar á þessum degi. Sums
staðar virðist þakkargjörðarhátíðin jafnvel skipta meira máli en
jólin.

&9234! ¶!++!2'*®2¨). M¹LVERK EFTIR

*EAN ,OUIS 'EROME &ERRIS

¶AKKARGJÎRÈARDAGURINN ER BUNDINN
VIÈ .ORÈUR !MERÅKU
Í Kanada var ákveðið árið 1879 að
hafa þakkargjörðardag annan
mánudag í október, en hann hefur
aldrei orðið nein viðlíka hátíð og í
Bandaríkjunum. Ekki er vitað um
að aðrar þjóðir hafi tekið upp
þennan sið þótt einstaklingar sem
vanist hafa honum í Norður-Ameríku kunni að gera það hver á sínu
heimili. Dagurinn er bundinn sérstakri sögu og aðstæðum í Bandaríkjunum.
Engin ástæða sýnist fyrir
Íslendinga að halda upp á þennan
dag, enda er nóg af hefðbundnum
dögum á næstu grösum, til dæmis
fyrsti desember.
Árni Björnsson,
dr. phil. í menningarsögu

(6!2 3.*«!2 -%34 (¡2  ,!.$
Snjókoma er mjög háð hæð yfir
sjó og hitafari, og er snjór mun
meiri og þrálátari á hálendi en
láglendi. Á Íslandi snjóar mest í
suðurhlíðum Mýrdalsjökuls, á
Öræfajökli og sunnan til á Vatnajökli.

3NJËÖYNGSTU BYGGÈIR LANDSINS
Snjókoma er að öðru jöfnu meiri
þar sem úrkoma er mikil. Þannig
getur snjóað meira í Mýrdal en í
Reykjavík þrátt fyrir að á fyrrnefnda staðnum sé meðalhiti
hærri og sjaldnar alhvít jörð. Í
byggðum landsins er snjór mestur
norðan til á Vestfjörðum, til dæmis
við Súgandafjörð, norðan til á
Ströndum, svo sem víða í Árneshreppi, utan til á Tröllaskaga, frá
Fljótum og austur til Ólafsfjarðar,
og utan til við Eyjafjörð austanverðan.
Einnig er oft býsna mikill snjór
í útsveitum á Norðausturlandi, til
dæmis á Raufarhöfn og nyrst á
Austfjörðum, frá Borgarfirði
eystra suður til Norðfjarðar. Af
öðrum lágsveitum (sem nú eru í

eyði) má nefna Hornstrandir og
skagann milli Eyjafjarðar og
Skjálfanda. Siglufjörður og Ólafsfjörður eru sennilega snjóþyngstu
byggðakjarnar landsins.

3TAÈBUNDIÈ AÈFENNI
Á stöku stað um sunnan- og vestanvert landið er mikið staðbundið
aðfenni sem kallað er. Þar hreinsast snjór að mestu af jörðu þar
sem vindhraði er mikill, en safnast saman þar sem vindur er hægari. Snjór getur þá verið mun
minni á bersvæði en í skjóli af
húsum og görðum. Hverfi á höfuðborgarsvæðinu við jaðar byggðarinnar verða alloft fyrir snjóþyngslum af þessu tagi.
-ESTA M¾LDA SNJËDÕPT
Að lokum má nefna að mesta snjódýpt (jafnfallinn snjór) sem mælst
hefur á íslenskri veðurstöð var
við Skeiðsfossvirkjun í Fljótum
19. mars 1995, 279 cm.
Trausti Jónsson,
veðurfræðingur

&YLGIKLAUSA 6ÅSINDAVEFUR (¹SKËLA ¥SLANDS FJALLAR UM ÎLL VÅSINDI HVERJU NAFNI
SEM ÖAU NEFNAST !È JAFNAÈI BIRTAST ÖAR   NÕ SVÎR Å HVERRI VIKU -EÈAL
SPURNINGA SEM GLÅMT HEFUR VERIÈ VIÈ AÈ UNDANFÎRNU ERU (VAÈ ER ÖAÈ SEM
HELST TEFUR FYRIR ÖVÅ AÈ VETNI OG AÈRIR mHREINIRn ORKUGJAFAR LEYSI OLÅUNA AF HËLMI
HVAÈ M¹ SEGJA UM SELI SEM ERU MENN Å ¹LÎGUM HVAÈ ER ÖÁTTEFNI OG ÖÁTTEFNIS
FR¾ÈI HVORT NOTAR MAÈUR FREKAR H¾GRA EÈA VINSTRA HEILAHVELIÈ VIÈ NËTNALESTUR
HVAÈ ERU HAFSTRAUMAR ANDA FLUGUR OG AF HVERJU VAR RITHÎFUNDURINN 3ALMAN
2USHDIE D¾MDUR TIL DAUÈA (¾GT ER AÈ LESA SVÎR VIÈ ÖESSUM SPURNINGUM OG
FJÎLMÎRGUM ÎÈRUM ¹ SLËÈINNI WWWVISINDAVEFURHIIS
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Fordómafullir gagnrýnendur
geta farið til fjandans
Það vakti takmarkaða lukku þegar breski leikarinn Daniel Craig var fenginn til að taka við hlutverki James Bond af Pierce Brosnan. Gagnrýnendur hafa hins vegar tekið honum tveim höndum í Casino Royale og hann stendur uppi sem sigurvegari. Þórarinn
Þórarinsson hitti leikarann að máli og ræddi við hann um andstreymið, forverana og byrðina sem fylgir því að vera James Bond.
Fyrsta James Bond-bókin eftir
Ian Flemming, Casino Royale,
kom út árið 1953 þannig að það er
óhætt að segja að Bond sé í grunninn kaldastríðshetja. Hann tókst
strax í upphafi á við skúrka frá
Sovétríkjunum, útsendara KGB
og aðra austantjaldstudda sem
ógnuðu hinum frjálsa heimi eftirstríðsáranna. Flemming skrifaði
alls tólf bækur um njósnarann
sem nú hafa, með Casino Royale,
allar ratað á hvíta tjaldið.
Fyrsta Bond-myndin kom út
árið 1962 og síðan þá og allt til
ársins 1987 stóð 007 vaktina í bíó
og var eina von hins vestræna
heims í baráttunni við Rússagrýluna. Þessi dyggasti njósnari
hennar hátignar hennar hefur
reynt að halda sjó síðan og verið
svolítið eins og steingervingur í
breyttum heimi og nú kemur það í
hlut Daniels Craig að skila gömlu
kaldastríðshetjunni inn í 21. öldina.

¶J¹NINGIN ER FÁÖÒFA
„Ég lít fyrst og fremst á Bondmyndirnar sem skemmtun og
þetta er ekki pólitísk mynd,“ segir
Craig og er talsvert niðri fyrir.
„Þetta er fyrst og fremst skemmtun og ég er ekkert að stíga upp á
kassann og koma með einhverjar
pólitískar yfirlýsingar í myndinni. Auðvitað höfum við samt
ýmislegt að segja og persónurnar
gera það. Skúrkurinn Le Chiffre,
til dæmis, er skrifaður 1953 en er
alveg í takt við samtímann.
Honum er sama fyrir hvern hann
vinnur svo lengi sem hann græðir
peninga á því. Við sjáum það allt í
kringum okkur í dag að það er
verið að græða á þjáningu fólks
þannig að það eru mórölsk skilaboð í myndinni. Bond er að reyna
að kljúfa þessa dellu, reyna að ná
vondu mönnunum og bjarga
þannig heiminum. Hvernig hann
gerir það er svo það sem gerir
myndina skemmtilega.”
"OND ER EKKI GËÈUR MAÈUR
Sagan segir að Ian Flemming hafi
ekki síst skapað Bond til þess að
hressa upp á sjálfstraust breskrar
þjóðarsálar sem stóð í skugga
tveggja stórvelda eftir
að seinni
heimsstyrjöldin
hafði verið
gerð upp.
Það má
segja að
það
hafi
tekist þar

sem Bond hefur orðið ofan á í viðskiptum stórveldanna í sýndarveruleika kvikmyndanna í 44 ár
og hin ramma enska taug njósnarans heillar Craig.
„Hvað er James Bond fyrir
mér? Hann er margt. Hann er
Roger Morre, Sean Connery,
George Lazenby, Pierce Brosnan.
Sem leikari lít ég fyrst og fremst
á hann sem persónu. Þessi manngerð á sér langa sögu í bókmenntum og kvikmyndum. Hann er einmana stríðsmaðurinn sem berst
fyrir réttlætinu og við höfum séð
hann í ótal bíómyndum. Hjá
Kurosawa og Sergio Leone er í
það minnsta einn svona maður í
hverri mynd. Clint Eastwood er
gott dæmi um þetta í myndum
Leones. Við vitum ekki mikið um
hann en það þarf að berjast fyrir
réttlætinu og hann gerir það.
Bond er svo sér á parti þar sem
það er eitthvað einkennilega
breskt við hann. Nú er ég alls ekki
brjálaður Breti eða veifa fána
okkar í þjóðrembu við öll tækifæri en mér finnst kjarninn í Bond
vera dyggðugur og að mínu mati
er það að vera breskur að vera
heiðarlegur. Ég er ekki að segja
að hann geri ekki slæma hluti.
Hann er vondur maður sem drepur fólk og hann er ekkert sérstaklega góður við konur en innst inni
er hann dyggðugur og heiðarlegur. Hann klárar málin, leysir sín
verkefni og nær vonda karlinum.“

+AFAÈ DÕPRA OFAN Å "OND
Þó Casino Royale sé fyrsta skáldsaga Flemmings um Bond hefur
hún ekki verið notuð sem grunnurinn að Bond-mynd fyrr en nú
sem er að mati Craigs mjög heppilegt enda má segja að með nýju
myndinni sé farið með Bond aftur
á byrjunarreit.
„Það er kannski full langt gengið að tala um byrjunarreit en við
förum þess á leit við áhorfendur
að þeir trúi því að við séum að
fara aftur til upphafsins. Ástæðan
fyrir því að ég var til í að gera
þetta var að með þessu móti gátum
við gert eitthvað öðruvísi og að
mínu mati hefði verið tilgangslaust að fara út í þetta nema við
hefðum getað farið með Bond út á
nýjar brautir. Þetta þýðir samt
alls ekki að Casino Royale sé ekki
Bond-mynd vegna þess að það er
hún svo sannarlega. Við köfum
hins vegar dýpra ofan í persónuna
og skoðum hvers vegna hann er
eins og hann er. Ef við höldum svo
áfram og gerum fleiri myndir þá
erum við komin með þennan
grunn. Ég vona að við vinnum
nýja áhorfendur með þessu um
leið og eldri aðdáendur Bonds fá
skýrari sýn á það sem drífur
hann áfram. Af hverju
hann hegðar sér eins
og hann gerir, hvers
vegna hann er karl-

*!-%3 "/.$ #RAIG GEFUR SIG ALLAN Å HLUVERKIÈ OG LÁK FLEST ¹H¾TTUATRIÈI SÅN SJ¹LFUR b¡G ER EKKI AÈ AUÈVELDA MÁR LÅFIÈ MEÈ ÖESSU EN
SVONA VIL ÁG GERA ÖETTA ENDA HELD ÁG AÈ ¹HORFENDUR FINNI ÖEGAR VERIÈ ER AÈ BLEKKJA Ö¹ ¡G VIL AÈ FËLK SJ¹I AÈ ÖETTA ER ÁG JAFNVEL Å
H¾TTULEGUSTU ATRIÈUNUM ENDA HELD ÁG AÈ ÖAÈ SKILI SÁR Å SKEMMTILEGRI MYNDm

á 44 ára kvikmyndasögu persónunnar og hann viðurkennir að
hann hafi ekki getað horft fram
hjá forverum sínum og þeim

um og ber mig ekki saman við þá
sjálfur. Ég studdist samt sennilega mest við Sean Connery og
sjálfsagt hafa allir sem hafa leik-

mennisins. Hann er alvöru andstæðingur og maður trúir því að
Bond sé í hættu þar sem Shaw
gæti hæglega drepið hann. Ég

Þau persónulegu markmið sem ég vil ná í lífinu eru þau sömu og allir þrá
enda er ég ekkert öðruvísi. Ég þrái hamingju og öryggi fyrir mig og mína
og ég vil frið þó ég muni ekki fá mikið af honum á næstunni.
$!.)%, #2!)'
remba og kemur
fram við fólk eins
og hann gerir,
hvernig
hann
klárar málin og
upp
úr
hverju
ofbeldið sprettur.“

#ONNERY LAGÈI LÅNURNAR
Craig er sjötti leikarinn sem
tekur að sér hlutverk Bonds

tökum sem þeir tóku njósnarann.
„Ég horfði á allar myndirnar aftur
og aftur. Ég horfði á þær á meðan
ég lék í München og svo aftur í
fyrra. Ég gerði þetta aðallega til
að ganga úr skugga um að við
myndum
ná
hreinræktuðum
Bond-augnablikum inn í Casino
Royale. Ég get hins vegar ekki
verið að velta mér upp úr samanburði fólks á mér og öðrum Bond-

ið Bond einhvern tíma sagt það
sama. Hann skilgreindi hlutverkið og hann var harður. Til dæmis í
From Russia With Love sem er
ekki aðeins uppáhalds Bondmyndin mín heldur ein af mínum
uppáhaldsbíómyndum. Hún er
svo stílfærð og ofbeldisfull og
stenst tímans tönn mjög vel. Ein
ástæðan fyrir því er Robert Shaw
sem er frábær í hlutverki ill-

held að við náum þessu sama í
Casino Royale með Le Chiffre
enda tekst honum næstum að fella
Bond.“

3¹ SIG EKKI SEM "OND
Harðir
Bond-aðdáendur
fóru
margir hverjir á límingunum
þegar tilkynnt var um ráðningu
Craigs í hlutverkið og óhætt er að
segja að farið hafi verið út í áróð-
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ursherferð gegn honum á netinu.
Sjálfur hafði Craig ákveðnar efasemdir enda hafði hann aldrei séð
sig fyrir sér sem James Bond.
„Ég sá sjálfan mig ekki fyrir
mér í þessu hlutverki enda er ekki
hægt að segja að Bond komi í rökréttu framhaldi af því sem ég hef
verið að gera. Það er ekkert í fyrri
myndum mínum sem gerir mig að
augljósum kosti til að leika Bond.“
Craig neitar því þó ekki að hugmyndin hafi kitlað hann enda er
hann mikil aðdáandi Bonds, hefur
lesið flestar bækur Flemmings og
margséð allar myndirnar. „Þegar
ég var krakki ímyndaði ég mér að
ég væri Bond en átti samt ekki von
á þessu og þegar Barbara Broccoli,
framleiðandi myndanna, hafði samband við mig kom það eins og
þruma úr heiðskíru lofti. Ég var
hikandi í fyrstu, ekki síst vegna
þess að ferill minn hefur verið á
góðri siglingu. Mér hefur gengið
vel og hef fengið tækifæri til að
vinna með mörgum frábærum leikstjórum. Sjálfum finnst mér ég
hafa skilað góðu verki í um árin og
var sáttur við þá stöðu sem ég var í
þannig að þegar Barbara hringdi
fyrst fannst mér þetta ekki koma
til greina. Hún sagðist hins vegar
vera löngu búin að ákveða sig og
sótti þetta mjög stíft. Hún er mjög
ákveðin kona. Hún er líka Ítali og
gerði mér einfaldlega tilboð sem ég
gat ekki hafnað.“

¶ORÈI EKKI AÈ SLEPPA "OND
Það felur óhjákvæmilega í sér bindingu að festa sig í hlutverki James
Bond og skuldbindingin getur ekki
annað en takmarkað verkefnaval
þess leikara sem fer í föt Bonds.
Craig treysti sér þó ekki til að
sleppa tækifærinu. „Þegar á hólminn var komið áttaði ég mig á því að
ég vildi ekki þurfa að horfa til baka
eftir nokkur ár og sjá eftir því að
hafa sleppt Bond. Ég veit ekki
hvernig ég hefði átt að sætta mig
við það, til dæmis eftir tvö ár, að
þurfa að horfa upp á annan mann
gera þetta. Þegar ég sá handritið
sannfærðist ég svo endanlega.
Sagan er frábær. Ég veit að ég er að
selja myndina. Ég verð auðvitað að
gera það en það breytir því ekki að
hún er góð. Ástarsagan í henni er
góð, Eva Green er frábær. Við erum
með ofboðslega sterkan hóp leikara
með Judi Dench fremsta í flokki,
Mads Mikkelsen og Jeffrey Wright.
Þetta small allt saman og myndin
er einfaldlega góð og ég gat engan
veginn sleppt þessu.“
2ÅFST EKKI VIÈ REIÈA AÈD¹ENDUR
Craig neitar því ekki að neikvæð
viðbrögð við ráðningu hans hafi
haft mikil áhrif á sig. „Þetta kom
við mig í byrjun en svo ákvað ég
bara að ég yrði að einbeita mér að
því að klára verkefnið. Þetta kom
aðallega frá fólki sem hefur sterkar skoðanir á James Bond og ég er
einn af þeim og get svo sem skilið
þetta. Umræðan fór mest fram á
netinu og ég gat að mestu leitt
hana hjá mér. Ég gat engan veginn
farið að blanda mér í þessa
umræðu með því að reyna að verja
mig. Það er smekklaust og ég
myndi aldrei gera það, sérstaklega
ekki í svona tilfelli þar sem fólk
tekur deiluefnið svona hátíðlega.
Þar fyrir utan get ég svo sem engu
svarað fyrr en fólk sér myndina.
Ég segi því bara horfið á myndina
og gagnrýnið hana svo. Líki ykkur
ekki það sem ég er að gera þar þá
er það í góðu lagi en ef þið ætlið að
gagnrýna mig fyrirfram þá getið
þið farið til fjandans.“
.JËSNAÈ UM NJËSNARANN
Þó Craig hafi komið víða við í kvikmyndum á liðnum árum þá er sú
athygli sem fylgir því að leika
Bond öllu meiri en hann hefur átt
að venjast. „Þetta mun hafa breytingar á einkalíf mitt en ég verð að
standa vörð um mína nánustu og
mun verja einkalíf mitt með kjafti
og klóm enda hefur þetta ekkert
með ástvini mina að gera. Ég veit
að ég verð að gefa eitthvað af sjálfum mér. Það er gjaldið sem ég verð
að greiða fyrir þetta þó ég sé ekkert endilega sáttur. Sérstaklega
þar sem 99 prósent af því sem
skrifað er um mann er tómt bull en
maður getur ekkert við því gert.
Mér er ekki vel við að vera eltur á
röndum og þversögnin í þessu er
að ég leik njósnara en það er
stöðugt verið að njósna um mig.“

3YLVIA 
¶AÈ FËR EKKI MIKIÈ FYRIR ÖESSARI MYND UM ¹STARSAM
BAND LJËÈSK¹LDANNA 3YLVIU 0LATH OG 4ED (UGHES EN
ÖAÈ ER SAMT EKKI ËNÕTT AÈ HAFA HANA ¹ FERILSKR¹NNI
'WYNETH 0ALTROW LÁK 3YLVIU EN #RAIG LITAÈI ¹ SÁR H¹RIÈ
OG BR¹ SÁR Å GERVI (UGHES

(ELSTU MYNDIR $ANIELS #RAIG
$ANIEL #RAIG F¾DDIST Å ,IVERPOOL ¹RIÈ  (ANN BYRJAÈI UNGUR AÈ LEIKA ¹
SVIÈI OG VAR  ¹RA ÖEGAR HANN LÁK Å /LIVER 4WIST OG 2ËMEË OG *ÒLÅU OG HEFUR
VERIÈ Å HËPI ÖEKKTARI SVIÈSLEIKARA Å "RETLANDI UM ¹RABIL (ANN FÁKK SITT FYRSTA
KVIKMYNDAHLUTVERK  OG HEFUR VERIÈ ¹ HRAÈRI UPPLEIÈ SÅÈAN
4OMB 2AIDER 
(ÁR FÁKK #RAIG T¾KIF¾RI TIL AÈ SPREYTA SIG Å STËRMYND
EN STËÈ VITASKULD Å SKUGGA !NGELINU *OLIE Å HLUTVERKI
,ÎRU #ROFT #RAIG LÁK !LEX 7EST GAMLAN K¾RASTA
HETJUNNAR OG FÁKK AÈ L¹TA LJËS SITT SKÅNA Å BARDAGA
ATRIÈUM MYNDARINNAR EN VAR EKKI STERKARI ¹ SVELLINU
EN SVO AÈ !NGELINA ÖURFTI AÈ BJARGA LÅFI HANS
2OAD TO 0ERDITION 
(LUTVERK #ONNORS 2OONEY Å ÖESSARI FÅNU GL¾PA
MYND VAR BITAST¾TT OG #RAIG NÕTTI SÁR ÖAÈ (ANN
LÁK ¹ MËTI EKKI ËMERKARI MÎNNUM EN 4OM (ANKS
OG 0AUL .EWMAN #RAIG LÁK MAFÅËSA SEM SETTI ALLT
Å UPPN¹M ÖEGAR HANN MYRTI FJÎLSKYLDU LEIGUMORÈ
INGJA SEM (ANKS LÁK EN VERKNAÈURINN KOSTAÈI
VITASKULD BLËÈUGT UPPGJÎR

,AYER #AKE 
(ÁR FÁKK #RAIG GULLIÈ T¾KIF¾RI TIL ÖESS AÈ LEIKA TÎFFARA
OG GERÈI ÖAÈ MEÈ TILÖRIFUM Å HLUTVERKI NAFNLAUSS
GL¾PAMANNS SEM VANN ÕMIS VIÈVIK FYRIR STËRA BRESKA
GL¾PAKLÅKU '¾FAN SNERI ÖË BAKI VIÈ HONUM OG HANN
M¹TTI HAFA SIG ALLAN VIÈ TIL ÖESS AÈ HALDA LÅFI MEÈ
ÖVÅ AÈ SNÒA ¹ TUDDA SEM SËTTU AÈ HONUM ÒR ÎLLUM
¹TTUM
-UNICH 
3TEVEN 3PIELBERG GAF #RAIG T¾KIF¾RI TIL ÖESS AÈ ÕTA ENN UNDIR TÎFFARAÅMYNDINA
Å MYND SINNI UM HËP ¥SRAELSMANNA SEM VORU GERÈIR ÒT AF ÎRKINNI TIL AÈ HEFNA
FYRIR MORÈ ¹ ÅSRAELSKUM KEPPENDUM ¹ «LYMPÅULEIKUNUM Å ¶ÕSKALANDI ¹RIÈ
 #RAIG GAF %RIC "ANA EKKERT EFTIR SEM GYÈINGURINN 3TEVE SEM VAR TILBÒINN
TIL ÖESS AÈ K¹LA HVERJUM ÖEIM SEM REYNDI AÈ HINDRA HËPINN Å AÈ N¹ TAKMARKI
SÅNU

DREKAFRÆÐI
Í þessari mögnuðu bók, er fjallað
um allt sem viðkemur drekum.
Glæsilegt alfræðirit um þessar
voldugu skepnur sem eru bæði
dularfullar og stórbrotnar.

ÓTAL UPPFINNINGAR

SNILLINGANNA
Fólkið á bak við merkustu hugmyndirnar, fræg
mistök og hvað framtíðin ber í skauti sér.
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Akureyri er
Samkvæmt könnun Fréttablaðsins þykir Akureyri
fallegasti bær landsins. Afgerandi. Öruggur í öðru
sæti er Hafnarfjörður. Jakob Bjarnar Grétarsson
fékk nokkra nafntogaða ljósmyndara til að rýna
í niðurstöðuna auk þess sem hann heyrði ofan í
roggna bæjarstjóra.

B

íddu, bíddu, ekki
segja mér niðurstöðuna. Ég þori að
veðja við þig að
Akureyri
vann.
Legg allt undir,“
segir Kristján Þór Júlíusson, bæjarstjóri á Akureyri.
Og Kristján á kollgátuna. Samkvæmt viðamikilli könnun Fréttablaðsins þykir Akureyri fallegasti
bær landsins. Og sigrar með afgerandi hætti með 22,5 prósent hlutfalli svarenda. Hafnarfjörður er
öruggur í öðru sætinu með 10,5
prósent. Könnunin var gerð 7. nóvember, hringt í 800 kjósendur.
Skiptust svarendur jafnt milli
kynja og hlutfallslega eftir kjördæmum. Spurt var: „Hver er fallegasti bærinn á Íslandi?“ og var
svarhlutfall 85,6 prósent. Þannig
að könnunin telst vel marktæk.
„Þetta er ánægjuleg staðfesting á því sem við hér á Akureyri
vissum. Enginn hefði trúað því ef
við hefðum látið framkvæma
þessa könnun sjálf. Þannig að ég
þakka,“ segir Kristján Þór og
leynir hvergi hinu landsþekkta
norðlenska grobbi.

!+52%92) &!,,%'!34) "2).. ¥ VEL MARKT¾KRI KÎNNUN &RÁTTABLAÈSINS HLÕTUR !KUREYRI YFIRBURÈAKOSNINGU EN   PRËSENT SVAR

ENDA TELJA !KUREYRI FALLEGASTA B¾ LANDSINS

3TOLTUR OG MONTINN B¾JARSTJËRI
„En ef við hefjum okkur upp yfir
bæjarríg þá njótum við þess að

0¹LL 3TEF¹NSSON

É

2AGNAR !XELSSON

ljósmyndari.
Páll vekur athygli á athyglisverðu atriði í tengslum við þessa
könnun en svo virðist sem svarendur líti fyrst og fremst til bæjarstæðisins sem slíks fremur en
arkítektúrs. „Ég held að það sé

fyrirliggjandi. Hraunið í Hafnarfirði, fjörður og fjöll sem umlykja
Akureyri. Sama má segja um Ísafjörð. Já, þetta sýnir enn og aftur
hvað við Íslendingar erum náttúruelsk. Hvað náttúran er nálægt
okkur.“
Og ekki síst í því ljósi þykir Páli
furðu sæta að Grímsey, („þar sem
maður er í mestu sambandi við
náttúruna,“) sé ekki ofar á blaði en
raun ber vitni. Reyndar kemst
Grímsey ekki á blað. En í ljósi
náttúrudýrkunar Íslendinga hlýtur góð niðurstaða Kópavogs að
koma á óvart?
„Já, Það er til fólk sem elskar
Smáralind. Og er bara þar. Þetta
fólk sem ekki er í tengslum við
náttúruna hlýtur að kjósa Kópavog. En, eins og ég segi, það gerir
mig svolítið sorgmæddan að þarna
sé ekki Grímsey. En það verður
ekki við öllu séð.“

2AX

Reykjanesbær eins og flatkaka
Þ

etta stuðar mig ekki illa. Ég er
alveg sammála þessu með
Akureyri. Og Hafnarfjörð líka,“
segir Ragnar Axelsson sem betur
er þekktur sem Rax.
„Ég hefði viljað sjá Djúpavog á
topp tíu listanum. En þetta er allt
fallegt. Ég er svo jákvæður. Reyndar skrítið með Reykjanesbæ. Mér
hefur aldrei fundist hann sérstaklega fallegur bær. Er eins og flatkaka. En þaðan er fallegt útsýni.
Sést hingað yfir til okkar. Yfir flóann.“
Raxi er sammála Páli og telur
svarendur ekki hafa horft mikið til
arkítektúrs í svörum sínum. Og
bendir á að til dæmis mætti fljúga
með menn með bundið fyrir augun
til Færeyja og þeir myndu vita
hvar þeir væru lentir bara út frá
húsnum sem þar eru.
„Þannig er Djúpivogur. Bæði
flott bæjarstæði sem og falleg hús.

Skrýtinn
listi
É

3PESSI

Ísafjörður ætti að
vera ofar
Í

safjörður ætti að vera ofar. Fallegasti bærinn að mínu mati,“
segir
ljósmyndarinn
Spessi
afdráttarlaus.
Spessi telur listann ríma bærilega við sinn smekk.
„Nema Kópavogur og Reykjanesbær. Þeir bæir eiga ekki að
vera þarna inni. Ættu ekki að fá
stig. Aðrir staðir eru miklu fallegri. Að til dæmis Seyðisfjörður
sé ekki flottari en Kópavogur?
Þetta eru einhverjir „það er gott
að búa í Kópavogi” menn. Áróður.
Og kannski að lagið með Leoncie
„Ástin á pöbbnum“ hali inn stig
fyrir Kópavogsmenn. Er það ekki
málið. En Ísafjörður ætti að vinna.
Eldgamall bær með fullt af gömlum og fallegum húsum.
Falla vel að staðháttum. Og einhver fallegasti arkítektúr sem um
getur. Íslenskur arkítektúr,“ segir

,ÒÈVÅK ALDREI S¹TTUR VIÈ
ANNAÈ S¾TIÈ
Kristján segir að hinn hýri Hafnarfjörður hafi á sér skemmtilegan

(EIÈA (ELGADËTTIR

Saknar Grímseyjar
g held að sá bær sem á ekki
heima þarna, hvorki byggingalega né sé litið til náttúrunnar, sé
Reykjanesbær. En ætli þetta sé
ekki vegna þess að fólk er svo glatt
þegar það kemur heim. Fá vindinn
í fangið,“ segir Páll Stefánsson

bæjarstæðið er fallegt frá náttúrunnar hendi. Um það geta allir
verið sammála. Af því erum við
stolt og montin. Skárra væri það
nú. Við fáum viðbrögð frá útlendingum sem hingað koma um að
Akureyri minni á þorp í SuðurEvrópu. Þetta er allt annarrar
gerðar en gerist hér á landi. Minnir marga á útlönd,“ segir bæjarstjórinn.
Kristján tekur undir það sem
fram kemur hjá ljósmyndaranum
Páli Stefánssyni að svo virðist sem
svarendur horfi miklu fremur til
staðsetningar en arkítektúrs í
svörum sínum. Og þegar hann
horfir til vinarbæjarins Hafnarfjarðar er Kristján ekki með neina
uppgerðar hógværð eða lítillæti.
„Það á hins vegar frekar við um
hinn hýra Hafnarfjörð en Akureyri. Ég held að Akureyri sé öflugri hvað arkítektúr varðar, öflugri reyndar en víðast hvar annars
staðar. Ég leyfi mér að fullyrða að
byggingar og yfirbragð byggðar
er í góðu samræmi við bæjarstæðið sjálft. Það er bara þannig,“ segir
Kristján.

Rax sem hefði viljað sjá Djúpavog
ofar á lista en sá ágæti staður
hafnaði í 16. sæti.

g er kannski ekki alveg sammála þessum niðurstöðum,“
segir Heiða Helgadóttir ljósmyndari. Henni þykir skjóta skökku við
að Akureyri tróni efst á lista, segir
aðra bæi fallegri á Íslandi.
„Já, til dæmis Vestmannaeyjar
sem mér finnst fallegasti bær
landsins. Ég þekki Akureyri
reyndar ekki mjög vel. En Egilsstaðir og Stykkishólmur sóma sér
vel á þessum lista.“
Heiða velkist ekki í vafa um að
einhverjir annarlegir hagsmunir
hafi ráðið því hvaða staði fólk
nefnir til sögunnar. Og vill meina
að þéttbýlið njóti stærðar sinnar –
að fólk hafi nefnt sinn bæ eða sína
borg burtséð frá fegurð. Eins og
þeir væru í einhverri bæjarfélagakeppni.
„Mér finnst til dæmis Reykjavík ekkert sérstaklega falleg. Og
Kópavogur er ekkert æðislegur
heldur. Og á bara ekki heima á
þessum lista. Þannig að eitthvað
er þetta nú skrýtið.“
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fallegasti bær Íslands
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¹ !KUREYRI SEGIR ÖETTA STAÈFESTINGU ¹ ÖVÅ
SEM ÖEIR NYRÈRA VISSU FYRIR

svip. Þó annan brag en Akureyri.
Hafnarfjörður er að vaxa saman
við nágrannabæina. „Það dregur
hann niður. Það er bara þannig. Og
tapar sérstöðu,“ segir Kristján Þór
hinn ánægðasti.
Ekki kom Lúðvík Geirssyni,
bæjarstjóra í Hafnarfirði, á óvart
tónninn í kollega sínum á Akureyri. „Rígmontinn ef ég þekki hann
rétt. Við erum nú aldrei sáttir við
annað sætið, Hafnfirðingar,“ segir
Lúðvík og telur sig þá vita að
hverju beri að keppa. Lúðvík segist reyndar ánægður með könnunina og að Hafnfirðingar hafi alltaf
gert sér grein fyrir því að þeir
væru í toppbaráttunni hvað fegurðina varðar.
„Enda Hafnarfjörður einstakur bær á alla lund sem þeir vita
sem hér hafa verið og búið. Ætli
þetta sé ekki einhver nostalgía
með góða veðrið sem hefur haft
sitt að segja hvað Akureyri varðar. En það er líka skjól og sólríkt
í hrauninu hjá okkur. Svo er þetta
líka spurningin um innri fegurð.

,²¨6¥+ '%)233/. (AFNFIRÈINGAR ERU

B¾RILEGA S¹TTIR MEÈ ANNAÈ S¾TIÈ OG EKKI
Å VAFA UM HVERNIG HEFÈI FARIÈ EF SPURT
HEFÈI VERIÈ UM INNRI FEGURÈ

Ég er ekki í nokkrum vafa um
hvaða bær yrði efstur á blaði ef
þannig væri spurt. En við erum
langflottastir hér á Stór-Hafnarfjarðarsvæðinu.“
Eins og sjá má hér á neðanverðri opnunni heyrði Fréttablaðið ofan í nokkra nafntogaða
ljósmyndara sem flakkað hafa
um landið og skannað það í gegnum linsuopið. Og bar niðurstöðuna undir þá. Þeir eru flestir á
því að könnunin rími ekki svo illa
við sinn fegurðarstuðul. En þeir
eiga það sammerkt að sakna
ýmissa staða af topp tíu listanum
auk þess sem þeim þykir flestum
skjóta skökku við að Reykjanesbær og Kópavogur skuli vera á
topp tíu lista yfir fallegustu staði
landsins. Og vilja meina að þar
hafi eitthvað annað ráðið en
ómengað fegurðarmatið.N
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R

g held að þeir hljóti að hafa
verið margir Akureyringar
sem urðu fyrir svörum. Engir eru
eins stoltir af sínu bæjarfélagi en
þeir,“ segir Gunnar V. Andrésson
ljósmyndari.
Gunnar, eða GVA, nefnir
marga litla staði úti á landi sem
honum finnst alltaf jafn fallegir.
Stærri bæir hafa hins vegar misst
sjarmann.
„Menn hafa misst sig í kassabyggingum sem troðið er milli fallegri eldri húsa sem eiga meiri rétt
á sér. Akureyri er þar engin undantekning. En Akureyri hefur vissulega alltaf sinn sjarma. Og ótrúlegt
er að Kópavogur sé þarna, bær sem
hefur enga bæjarmynd, fyrr en
núna þessar miklu byggingar sem
komnar eru innst í bæinn. Fyrst og
síðast svefnbær. Ég hef lengi verið
að leita eftir einhverri miðju sem
þessi ormur er sem Kópavogur er.“
En það eru litlu staðirnir úti á
landi sem heilla GVA. „Staðir sem
hafa heillegustu bæjarmyndina:
Vopnafjörður,
Stöðvarfjörður,
Djúpivogur... allt bæir sem standa
við höfnina og hafa ekki mengast
mjög. Halda sér vel.“

Vottað umhverﬁsstjórnunarkerﬁ síðan 1999
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Frægð og frami
Baracks Obama

Sjálfur hefur hann ekkert viljað
gefa upp um það, hvort hann vilji
bjóða sig fram í næstu forsetakosningum árið 2008, þótt væntanlega
verði hann að fara að gefa einhver
svör nú þegar þingkosningarnar
eru afstaðnar.

Barack Obama er ein af helstu vonarstjörnum Demókrataflokksins í Bandaríkjunum, hugsanlegur forsetaframbjóðandi og eini blökkumaðurinn sem
situr í öldungadeild Bandaríkjaþings.

S

íðastliðinn mánudag var
haldin svolítil athöfn í
Washington þar sem teknar
voru
fyrstu
skóflustungurnar
að
minnismerki um Martin
Luther King, leiðtoga bandarískra
blökkumanna og baráttumann fyrir
réttindum þeirra. Minnismerkið
verður býsna stórt í sniðum, rétt
eins og önnur minnismerki í Washingtonborg, og mun standa nokkurn
veginn mitt á milli íburðarmikilla
minnismerkja um Abraham Lincoln
og Thomas Jefferson.
Við athöfnina voru staddar bæði
dóttir og systir Martins Luthers
King ásamt flestum helstu baráttumönnum fyrir réttindum þeldökkra.
Þetta var tilfinningaþrungin stund
og sumum vöknaði um augu.

6ONARSTJARNA
Meðal ræðumanna var Barack
Obama, 45 ára gamall þingmaður í
öldungadeild
Bandaríkjaþings.
Obama er eini blökkumaðurinn
sem nú situr í öldungadeildinni, en
í sögu Bandaríkjanna til þessa hafa
einungis fimm blökkumenn komist
þar inn fyrir dyr sem þingmenn
deildarinnar.
Obama er mikil stjarna í bandarískum stjórnmálum um þessar
mundir. Margir blökkumenn hafa
óbilandi trú á honum og meðal
demókrata eru hávæarar raddir
um að Obama verði á endanum forseti Bandaríkjanna.
Obama er enginn nýgræðingur í
stjórnmálum. Hann sat í öldungadeild ríkisþingsins í Illinois í átta ár,
frá 1996 til 2004. Hann bauð sig
fram til fulltrúadeildar Bandaríkja-

&R¾GA R¾ÈAN /BAMA VAKTI FYRST VERULEGA
ATHYGLI ÖEGAR HANN FLUTTI AÈALR¾ÈUNA ¹ FLOKKS
ÖINGI $EMËKRATAFLOKKSINS Å JÒLÅ ¹RIÈ 

þings árið 2000, en náði ekki kjöri.
Árið 2004 gerði hann aðra tilraun til þess að komast á þing í
Washingtonborg, að þessu sinni í
öldungadeildina, og flaug þá inn
sem þingmaður fyrir Illinois.

2¾ÈAN FR¾GA
Sumarið 2004, nokkrum mánuðum
áður en þingkosningarnar fóru
fram, var Obama fenginn til þess
að flytja aðalræðuna á flokksþingi
Demókrataflokksins. Það er þessi
ræða sem fyrst varð til þess að
vekja verulega athygli Bandaríkjamanna á Obama. Þá strax hófust
vangaveltur um að hann yrði þegar
fram liðu stundir forsetaefni Demókrataflokksins og hugsanlega þar
með fyrsti blökkumaðurinn sem
næði því takmarki að verða forseti
Bandaríkjanna.

2¾TUR Å +ENÅA
Obama er fæddur í Havaí og ólst
þar upp, en faðir hans var hagfræðingur að mennt, fæddur í Kenía.
Í ræðunni á flokksþinginu, eins
og reyndar einnig í þeim tveimur
bókum sem hann hefur gefið út,
verður honum tíðrætt um föður
sinn, sem var útlendur námsmaður
í Bandaríkjunum, „fæddur og uppalinn í litlu þorpi í Kenía. Hann ólst
upp við að líta eftir geitunum, gekk
í skóla í litlu hreysi með blikkþaki.
Pabbi hans – afi minn – var kokkur,
heimilisþjónn hjá Bretum,“ sagði
Obama í ræðu sinni á flokksþinginu
árið 2004.
Móðir Baracks er aftur á móti
hvít á hörund, fædd í Kansas þar
sem faðir hennar – hinn afi Baracks – vann við olíuboranir og í
landbúnaðarstörfum þangað til
hann skráði sig í herinn – daginn
eftir að Japanar réðust á Pearl Harbour.
Í fyrri bók sinni, sem heitir
Dreams from My Father, segist
hann varla hafa tekið eftir því á
uppvaxtarárunum „að faðir minn
var ekkert líkur fólkinu í kringum
mig – að hann var svartur sem bik
en móðir mín hvít eins og mjólk.“

4ILFINNINGAÖRUNGIN STUND "ARACK /BAMA
VAR FENGINN TIL AÈ FLYTJA R¾ÈU ¹ M¹NUDAG
INN ÖEGAR FYRSTA SKËFLUSTUNGAN VAR TEKIN
AÈ MINNISMERKI UM -ARTIN ,UTHER +ING
SEM REIST VERÈUR Å 7ASHINGTON SKAMMT FR¹
MINNISMERKJUM UM AÈRAR HELSTU HETJUR ÒR
SÎGU "ANDARÅKJ
ANNA  MYNDINNI
TIL VINSTRI M¹ SJ¹
9OLÎNDU +ING SEM
ER DËTTIR -ARTINS
,UTHERS +ING
ÖINGMANNINN *OHN
,EWIS !LEXIS (ER
MAN #HRISTINE +ING
&ARRIS SEM ER SYSTIR
-ARTINS OG $ARRYL
2 -ATTHEWS
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4ÅMAMËT ¹ ÖINGI
Obama er eini þeldökki maðurinn
sem nú situr í öldungadeild Bandaríkjanna, en í fulltrúadeildinni sitja
hins vegar rúmlega 40 svartir
Bandaríkjamenn, rétt tæplega tíu
prósent þingmanna deildarinnar.
Ýmis tíðindi hafa orðið í þessari
viku þegar hugað er að stöðu blökkumanna á þinginu. James Clayburn
varð á fimmtudaginn fyrir valinu
sem aðstoðarleiðtogi meirihluta fulltrúadeildarinnar,
svonefndur
„flokksvörður“ eða „Party Whip“,
þegar Demókrataflokkurinn kaus í
helstu leiðtogaembætti sín á flokksfundi sínum á fimmtudaginn. Þetta
er í annað sinn í sögu Bandaríkjanna
sem blökkumaður er kosinn í þetta
embætti, og Clayburn verður þar
með valdamesti blökkumaðurinn á
nýja þinginu sem kemur fyrst saman
í janúar.
Clyburn, sem er 66 ára og hefur
setið á þingi frá 1992, virtist hreinlega klökkur þegar hann ræddi við
blaðamenn og minntist þá móður
sinnar, sem rétt eins og foreldrar
Obamas hafði átt sér stóra drauma
fyrir hönd sonarins, en „hún lifði
ekki að sjá drauma sína rætast,“
sagði Clyburn.
Þar að auki benti allt til þess að
blökkumenn yrðu fyrir valinu sem
nefndarformenn í fimm af helstu
nefndum þingsins og það út af fyrir
sig telst marka mikilsverð tímamót í sögu blökkumanna í Bandaríkjunum, einmitt nú þegar minnismerkið um Martin Luther King
er að verða að veruleika. N

!UGLÕSIR NÕJU BËKINA .Ò Å HAUST
SENDI /BAMA FR¹ SÁR AÈRA BËK SÅNA
SEM NEFNIST &ÅFLDIRFSKA VONARINNAR

BÆJARLIND 12 - S: 544 4420

Veggskápur
Br:160cmxD:32cmxH:35cm
Verð:

59.000,-

Borðstofuskenkir
Tvær stærðir
Br:180cmxD:50cmxH:85cm
Br:240cmxD:50cmxH:85cm
Verð frá:

124.000,-

Glerskápur
Br:120cmxD:50cmxH:200cm
Verð:

178.000,-

Háglans

svart og hvítt

ný húsgagnalína

Hvíttuð eikarlína

Glerskápur
Br: 85cm D: 45cm H: 190cm
Verð:

68.000,-

Skenkur
Br: 150cm D: 45cm H: 90cm
Verð:

79.000,-

PARIS leðurstóll
Verð:

Borðstofuskenkur
Br: 180cm D: 45cm H: 125cm
Verð:

108.000,-

17.500,-

Stór stækkanleg borð, fáanleg í 2 stærðum:
L:160(+88)248xbr:100
L:200(+88)288xbr:110

O p i ð : m á n - f ö s 1 0 : 0 0 - 1 8 : 0 0 - l a u 1 0 : 0 0 - 1 6 : 0 0 - s u n 1 3 : 0 0 - 1 6 : 0 0 - w w w. e g o d e k o r. i s
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.UNO $APALMA "RETO +AFFIBARINN

Tarantino
vann ælukeppni
Fólkið sem sækir Kaffibarinn er
blanda af lista- og menningarfólki.
Fólk sem tengist sjónvarpi og
kvikmyndum er stór hluti gesta
Kaffibarsins.

.5./ $!0!,-! "2%4/ "!2¶*«..  +!&&)"!2.5-

1. Listamenn hvers konar eru
skemmtilegastir. Þeir eru mjög litríkir og opnir og vilja bara
skemmta sér. Fólk í góðu skapi
með jákvætt hugarfar og bros á
vör er bestu viðskiptavinirnir.
2. Þar sem við erum mjög ströng á
aldurstakmarkinu á Kaffibarnum
þá held ég að þeir sem fari mest í
taugarnar á mér séu 17-18 ára
gamlir krakkar sem eru að þykjast vera eldri. Alkohólistar geta

líka verið erfiðir og eins fólk sem
heldur að það sé rosalega frægt af
því það gerði eitthvað fyrir löngu
síðan og heldur þess vegna að það
geti komið fram við fólk eins og
því sýnist.
3. Eftir klukkan fjögur á morgnana gerir fólk ýmislegt fyrir
áfengi. Oft eru það kynferðislegar
beiðnir og til dæmis hefur mér
verið boðið kynlíf fyrir drykk.
Leikstjórinn Quentin Tarantino
var með undarlega beiðni þegar
hann bað um skot fyrir sig og vini
sinn því þeir ætluðu að athuga hvor
þeirra yrði fyrri til að æla. Tarantino vann keppnina eftir að ég hafði
gefið þeim alls konar skot.

®RN "¹RÈUR !RNARSON
3IRKUS

Gaman
að öllu
óeðlilegu
Þeir sem sækja helst Sirkus er
fólk frá 22 ára aldri og upp úr.
Mikið af listafólki.
1. Viðskiptavinirnir eru hálfgerð
fjölskylda og myndi ég segja að
það væru allir jafnir þar inni.
2. Erfiðastir eru útlendingarnir
sem koma á Sirkus og kunna ekki
að dansa.
3. Ég hef verið beðinn um mjólkurglas. Við höfum svo gaman af öllu
sem er óeðlilegt hérna þannig að það
er fátt sem kemur manni á óvart.

Konur eru
bestar á barnum
Skemmtistaðir borgarinnar eru eins mismunandi og þeir eru margir. Stemningin á hverjum stað skapast af fólkinu sem sækir hann en flestir sem sækja
næturlífið að einhverju marki eiga sér sinn uppáhaldsstað. Barþjónarnir sjá
hinar ýmsu hliðar á viðskiptavinum sínum sem eru af öllum sviðum þjóðfélagsins. Sigríður Hjálmarsdóttir spurði nokkra barþjóna hvaða viðskiptavinir
skemmtistaðanna væru bestir og verstir.

®2. "2¨52 !2.!23/. "!2¶*«..  3)2+53

3052.).'!2  (VAÈA ÖJËÈFÁLAGSHËPUR ER SKEMMTILEGASTUR  (VAÈA ÖJËÈFÁLAGSHËPUR ER LEIÈINLEGASTUR  (VER ER UNDARLEGASTA BEIÈNIN SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ ¹ BARNUM

,OFTUR ,OFTSSON /LIVER

!NNA "R¹ "JARNADËTTIR 0RIKIÈ

Bailey‘s með pepsí

Kleinu í staðinn

Fólk sem sækir Oliver um helgar
er aðallega á milli 25 og 35 ára. Þar
er gerð krafa um snyrtilegan
klæðnað til að halda ákveðnum
gæðastaðli. Á staðnum er dálítið
af listamönnum, einn og einn pólitíkus, skemmtikraftar og fleira
þannig að þetta er mjög blandað.

,/&452 ,/&433/. "!2¶*«..  /,)6%2

1. Mér finnst skemmtilegast að
eiga við útlendingana. Varðandi
Íslendingana þá finnst mér yfirleitt skemmtilegra að afgreiða
stelpurnar. Þær eru að vísu oft
kröfuharðari en eru frekar tilbúnar til að prófa eitthvað nýtt og
leyfa manni að koma þeim á
óvart.
2. Ég held það sé ekki beinlínis
neinn sérstakur þjóðfélagshópur
sem er leiðinlegri en annar. Stundum lendir maður samt á erfiðum
viðskiptavinum sem gefa þér ekki
tækifæri til að sinna þinni vinnu.
Þeir eru oftast leiðinlegastir.
3. Undarlegast fannst mér þegar
einhver pantaði hjá mér Bailey’s
með pepsí útí. Ég varð náttúrulega
að prófa þetta sjálfur eftir að vaktinni lauk til að athuga hvernig það
bragðaðist. Þetta er ekkert sérstakt og ég mæli ekki með þessu.

Fólkið á Prikinu er
um. Oftast á milli
má finna rosalega
tjarnarnesi og úr
þannig að flestir
þekkjast.

í yngri kantin20-26 ára. Þar
marga af SelVesturbænum
fastagestanna

1. Ég verð að segja að besti hópurinn er fólkið sem er ekki of ölvað
og hægt er að ná sambandi við af
einhverju viti.
2. Erfiðasta fólkið sem kemur á
Prikið er eldra fólk sem heldur að
þetta sé einhver kokteilbar. Verður svo hundfúlt yfir því að við

eigum ekki ólífur út í martíníið.
Þetta er aðallega fólk sem er komið
yfir fertugt og þá sérstaklega karlmenn.
3. Það kom einhver og bað um þrjá
stóra bjóra. Ég bað hann að hinkra
aðeins því ég var að skipta um kút
í dælunni og átti ekki kranabjór
akkúrat þá stundina. Hann var
voða rólegur yfir því og sagðist þá
bara vilja fá kleinu í staðinn. Ég
lét hann hafa kleinu en hann kom
síðan ekkert til að fá bjór. Mér
fannst það mjög undarleg skipti.

!..! "2 "*!2.!$«44)2 "!2¶*«..
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3KJÎLDUR 3IGURJËNSSON ®LSTOFA +ORM¹KS OG 3KJALDAR

Vill frekar spjalla en dilla sér
Ölstofan er miklu rólegri staður
en gerist og gengur. Hún er nokkurs konar hverfisbar fyrir þá sem
sækja hann, hvort sem þeir koma
úr Breiðholtinu eða miðbænum, en
flestir eru úr 101. Þangað sækja
meðal annars listamenn, blaðamenn, fréttamenn og fleira fólk
sem vill frekar spjalla en dilla sér
við háværa tónlist.
1. Það er ekki mikið vesen á þessum hópi sem kemur á Ölstofuna.
Barþjónarnir vita jafnvel hvað
kúnnarnir sem koma vilja fá sér.
2. Nýríkir og stuttríkir eru oft með
einhverja stæla og hóta að reka allt
staffið og kaupa búlluna. Þeir koma
reyndar ekki oft á Ölstofuna.
3. Creme de Menthe hristur í kók.

(!,,$«2 (%)¨!2 (!,,33/. "!2¶*«..

(ALLDËR (EIÈAR (ALLSSON 4HORVALDSEN

Tengdasonabón
Fólkið sem sækir Thorvaldsen bar
við Austurvöll er eldra og efnaðra.
Fólk á bilinu 25-55 ára og er í milli
og efri stéttum þjóðfélagsins.
1. Konurnar eru oftast samvinnuþýðari og yfirleitt verða samskiptin við þær miklu auðveldari en
karlana.

2. Íslenskir, ríkir karlar í eldri
kantinum eru erfiðastir. Þeir eru
margir með yfirgang og tilætlunarsemi.
3. Mér finnst undarlegast þegar
konur sem eru kannski þrjátíu
árum eldri en ég biðja mig um að
verða tengdasonur þeirra.

HELGARTILBOÐ

Bubbi
06.06.06
Bubbi áritar
og tekur lagið í
Kringlunni kl. 15:00

2.499

2.199

NÝTT

NÝTT

2.199

1.999
Ragnheiður Gröndal
Þjóðlög

NÝTT

2.199

2.199

1.999
Í svörtum fötum
Orð

2.199

1.999
Þórunn Lár og Friðrik Karls.

Álfar og fjöll

1.999
Páll Óskar- Margrét Eir
og Eiríkur Hauksson

Horfðu til Himins

NÝTT

5CD

2.199

1.999
Magga Stína
Magga Stína syngur Megas

2.199

3.299

1.999
Regína Ósk
Í djúpum dal

7 CD/DVD

2.999

9.999

100 íslensk jólalög

Björk
Dual box set

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI
S K Í FA N

Í

3 0
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Njörður P. Njarðvík,
rithöfundur og kennari, hlaut verðlaun
Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenskrar
tungu – fæðingardegi
Fjölnismannsins 16.
nóvember – síðastliðinn
fimmtudag. Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra
veitti Nirði verðlaunin
við athöfn í sal Hjallaskóla í Kópavogi. Ingi
F. Vilhjálmsson ræddi
við Njörð um hvaða
þýðingu verðlaunin
hafa fyrir hann og um
skoðanir hans á stöðu
íslenskrar tungu.

.*®2¨52 0 .*!2¨6¥+ (ANDHAFI VERÈLAUNA *ËNASAR (ALLGRÅMSSONAR ¹RIÈ  FYRIR FRAMAN BËKASK¹PINN SINN .JÎRÈUR SEGIR AÈ HONUM ÖYKI V¾NT UM B¾KUR OG NOTI ÖVÅ FREKAR
INNBUNDNAR ORÈAB¾KUR EN TÎLVUORÈAB¾KUR

Klapp á kollinn fyrir ævistarfið
B\cjÂhV\V

jb\a¨e

S

ennilega fara flestir
vel yfir orð sín í huganum áður en þeir
láta þau út úr sér við
Njörð P. Njarðvík.
Hann kenndi íslensku
í Háskóla Íslands frá 1971 til ársins 2004 og hefur varið ævistarfinu í rannsóknir á íslenskri tungu
og bókmenntum. Hann er höfundur fjölda bóka um ýmis málefni
og skrifar vikulega pistla í Fréttablaðið sem hann kallar „Hljóðfæri hugans“ þar sem hann bendir lesendum á hvernig þeir ættu,
og ættu ekki, að nota tungumálið.

mál annarra Evrópuþjóða hafa
tekið meiri breytingum en
íslenskan hefur gert, þannig að
Íslendingar eiga sér lengri samfellda sögu ritmáls en aðrar þjóðir. Tökum sem dæmi vísu Egils
Skallagrímssonar: „Það mælti
mín móðir“, sem er að minnsta
kosti 700 ára gömul og jafnvel
eldri. Þessa vísu skilur hvert
mannsbarn á Íslandi í dag. Þetta
er einstakt því tungumál eru í
sífelldri gerjun en samt getum
við skilið svo gamlar vísur. Ég
segi stundum að við séum eina
Evrópuþjóðin sem talar klassískt

=ccjc/6HkH

„Írskan, gelískan,
hvarf á þremur kynslóðum. Ég vona svo
sannarlega að það fari
ekki eins fyrir íslenskunni.“

H{nÂVghZbhncYaVjhZg
H`{aYhV\Vjb\a¨e

333 Z[i^g¡kVgygc?hZehhdc
È###]VchWZhiV]^c\VÂi^a#
D\iZahigZncYVgi^aWZhij\a¨eVhV\cVhZb
haZch`jg][jcYjg]Z[jghZci[g{hg#¸
?V`dW7_VgcVg<giVghhdc!;giiVWaVÂ^Â

¡kVgygc?hZehhdc
Zgi^acZ[cYjgi^a<aZgan`^ah^ch'%%,!
cdgg¨cj\a¨eVhV\cVkZgÂaVjcVccV!
[ng^ghÂjhijW`hcV!7aÂWZg\#
jee]Z^bVg#^h

Njörður segist hafa verið orðlaus þegar menntamálaráðherra
hringdi í hann og sagði honum að
hann hlyti verðlaunin í ár. „Ég
hefði átt að segja eins og Njáll
gamli gerði forðum þegar honum
voru sögð mikil tíðindi: „Þetta
þarftu að segja mér þrim sinnum.“ Mér finnst þetta mikill heiður því verið er að klappa mér á
kollinn fyrir starf mitt í þágu
íslenskrar tungu, eflingar hennar
og miðlunar til nýrrar kynslóðar.“
4VÅBENT STAÈA TUNGUNNAR

Þrátt fyrir að margir haldi að
menn eins og Njörður – menntaog íslenskumenn á miðjum aldri
eða meira – séu eingöngu svartsýnir á framtíð íslenskunnar þá
er það ekki skoðun Njarðar því
hann telur stöðu tungunnar tvíbenta: að mörgu leyti standi hún
vel og að öðru leyti illa. „Tungu-

mál í þessum skilningi og við
þurfum að viðhalda því,“ segir
Njörður og bætir því við að
íslenskri tungu standi einkum
ógn af þrennu: auknum áhrifum
frá ensku, minnkandi bóklestri og
minni tengsla á milli kynslóða.
-INNI ORÈAFORÈI

Njörður segist ekki hafa mestar
áhyggjur af að slettur spilli málinu, heldur af minnkandi orðaforða Íslendinga sem hann segir
að sé afleiðing af því að fólk lesi
minna en áður. Hann spyr að því
hvaðan íslensk börn fái orðaforða
sinn; og svarar því til að þau fái
hann einkum úr skólum og frá
félögum sínum því þau umgangist foreldra sína minna en börn
gerðu áður vegna þess að þeir
vinna svo mikið. Auk þess segir
hann að á þeim 33 árum sem hann
kenndi við Háskóla Íslands hafi

hann tekið eftir því að orðaforði
nemenda hans hafi farið minnkandi.
„Ein afleiðing af þessari þróun
er að tjáning manna verður fátæklegri, og þegar það gerist er hætt
við því að hugsunin verði það líka.
Sumir segja til dæmis að einhver
„labbi“ upp á Esjuna. Við þekkjum ekki lengur þann blæbrigðamun sem er á orðunum. Við „löbbum“ ekki upp Esjuna heldur
„göngum“ við, eða jafnvel eitthvað annað.“
,ESTRARÎRÈUGLEIKAR UNGS FËLKS

Að mati Njarðar hefur það gerst á
síðustu árum að börn eru í auknum mæli farin að eiga við lestrarörðugleika að stríða. Hann tengir
þessa örðugleika við aukið vægi
ýmiss konar afþreyingariðnaðar í
samfélaginu, minnkandi bóklestur og bóksölu og að fólk sé í auknum mæli farið að lesa af tölvuskjám, sem þyki jafnvel fínna en
að lesa bækur.
%NGINN VILL VERA SKÅTUGUR

„Þegar ég var ungur maður þá
kom oft fyrir að í minningargreinum stæði að maður hefði
talað og ritað fagurt mál. Þetta
sér maður aldrei í dag, þó enn séu
menn á lífi sem hafa það mikið
vald á máli sínu að þeir geta talað
eins og þeir séu að skrifa. Þetta er
vegna þess að fólk hugsar ekki
eins mikið um málfar sitt og áður.
Ef þú ferð út á götu þá viltu ekki
vera skítugur í framan eða illa til
fara því þú ert að birta öðrum
þinn innri mann. Það sama gerist
þegar þú skrifar, og hvernig viltu
að aðrir sjái þinn innri mann: Þú
vilt vanda þig,“ segir Njörður og
bætir því við að tungumálið sé
töfratæki og að við gerum okkur
ekki alltaf grein fyrir því hversu
magnað það er.
Njörður segir að það sé undir
Íslendingum komið hvort þeir nái
að viðhalda íslenskunni og í því
sambandi sé „vilji allt sem þarf“
svo hann noti klisju sem hann
segir að eigi við í þessu tilfelli:
„Írskan, gelískan, hvarf á þremur
kynslóðum. Ég vona svo sannarlega að það fari ekki eins fyrir
íslenskunni.“
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

EDDA 2006
ÍSLENSKU KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSVERÐLAUNIN

Edduverðlaunin verða veitt annað kvöld á Nordica Hotel
Bein útsending Sjónvarpsins hefst kl. 19:35

Ert þú búin(n) að kjósa vinsælasta sjónvarpsmann ársins?
900-9901:

Auðunn Blöndal

900-9902:

Ágústa Eva Erlendsdóttir

900-9903:

Eva María Jónsdóttir

900-9904:

Ómar Ragnarsson

900-9905:

Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir

Símtalið kostar 99 krónur

Forval á vinsælustu
sjónvarpsmönnum
ársins með hjálp:

ÚRSLIT KYNNT Í BEINNI ÚTSENDINGU Á SUNNUDAGSKVÖLDIÐ!

Dagskrá:
18:45

Fordrykkur í boði Tapas barsins

19:35

Bein útsending hefst í Sjónvarpinu

21:35

Samkvæmi að útsendingu lokinni á Nordica Hotel

Framkvæmdastjórn
Eddunnar 2006
er í höndum
Sagaevents

Bakhjarlar Eddu 2006 eru:

EDDA 2006
Íslenska kvikmynda- og sjónvarpsakademían
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fimmtudaginn
skellti ég mér í bíó og
bar nýjan James
Bond augum. Ég
kom mér fyrir í bíósætinu í Smárabíó
og deildi slúðri
um menn og málefni við bíófélagana
mína. Þegar ljósin í
salnum slökknuðu sló þögn á bíóhópinn og skrjáfhljóð í popppokum og smjatt í bíógestum ómaði
milli veggja. Töfrar Hollywood og
nýr James Bond voru um það bil
að birtast á skjánum og ég var
bara orðin nokkuð spennt. Enda
hef ég ákaflega gaman af því að
horfa á myndarlega menn.
James Bond staulaðist loks á

tjaldið og gamanið hófst. Bond
hljóp, skaut, sprengdi, kyssti,
daðraði og gerði aðra hluti sem
Bondar gera. Mér fór hins vegar
fljótt að leiðast þófið og leiddi
hugann að því sem skipti mestu
máli. Ég spáði í nýja Bondinn sem
var bara nokkuð myndarlegur.
Svolítið „hott“, svolítið flagaralegur, banvæn blanda. Bondinn nýi
tekur sig einnig vel út í sundskýlu
þó að hálsinn á honum sé heldur
stuttur miðað við breiddina á þessum agalegu öxlum sem hann ber.
En axlirnar fara mjög vel við upphandleggina sem eru banvænir út
af fyrir sig.
Nýi Bondinn er einnig með
himinblá gullfalleg augu sem bæði
geta sindrað sakleysislega ásamt

því að senda brjálað „bad boy“
augnaráð ef óvinir Bretlands
koma til tals. Andlitsdrættirnir
eru sterkir og brosið fallegt. Hins
vegar fannst mér nýi Bondinn svolítið „pósaður“ í framan. Alltaf var
hann með einhvern Zoolander stút
á munninum og pírð augu, tilbúinn
að pósa í myndatöku fyrir MI6
Monthly, og ef andlitið var slakt,
þá minnti nýi Bondinn mig á ótrúlega hissa önd. Sem gaf honum
nokkur mínus stig. Þannig Önd,
James Önd, fær um sjö og hálfan á
kynþokkaskalanum. Myndina ætla
ég ekki að leggja dóm á enda var
ég svosum ekkert að fylgjast með
henni.
Helgi, góða helgi. Hafið hana
hrista og hrærða.
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Kvennakór í Grafarvogi

!

22.00
Daniel A. Pinero eða DP One
er einn af efnilegustu hip-hop plötusnúðum Bandaríkjanna um þessar
mundir. Hann er í hóp sem heitir
Turntable Anihilists og meðlimur
í Rock City Rockers, TCK og Zulu
Kingz. Ásamt því hefur hann deilt
sviði með RUN-DMC, Slick Rick, Talib
Kweli, Mos Def, Common og M.O.P.
Hann verður á NASA í kvöld.

MENNING FRETTABLADIDIS

'RAFARVOGSBÒAR GETA
GLAÈST Å DAG +VENNAKËRINN
HELDUR VETRARTËNLEIKA SÅNA
Å 'RAFARVOGSKIRKJU KL  OG
KALLA Ö¾R STÎLLUR TËNLEIK
ANA (AUSTTËNA ¶AR ER ¹
DAGSKR¹ KIRKJULEG TËNLIST OG
KLASSÅK VERK EFTIR -OZART
"RAHMS 6IVALDI OG SVO
NÕRRI ËPUSAR EFTIR #ASALS
#LARK OG "USTO 6ERK FYRIR
TVO ÖRIGGJA RADDA KËRA
EFTIR +OSTAINEN AUK LAGA
EFTIR ¶ORKEL 3IGURBJÎRNS
SON (UGA 'UÈMUNDSSON
OG *AKOB (ALLGRÅMSSON
3TJËRNANDI ER 3IGRÒN ¶OR
GEIRSDËTTIR EN UNDIRLEIKARI
ER !NNA 'UÈNÕ 'UÈ
MUNDSDËTTIR

Af ástum og örlögum
Félag um átjándu aldar fræði
gengst fyrir málþingi í fyrirlestrasal Þjóðarbókhlöðu í dag og hefst
það kl. 13 og lýkur um kaffileytið.
Þar verða flutt sex erindi fræðimanna um ýmislegt er lýtur að
sögulegum minnum frá einkalífi
þess tíma sem félagið einbeitir sér
einkum að. Kvonbænir og kaupöl
heitir erindi Árna Björnssonar, dr.
phil. Ísland í ljósi vestur-evrópsks
hjúskaparmynsturs er efni Ólafar
Garðarsdóttur,
sagnfræðings.
Djákninn á Reynisstað og kona
klausturhaldarans – Af ástum Jóns
Steingrímssonar og Þórunnar
Hannesdóttur Scheving er efni
Torfa K. Stefánssonar Hjaltalín,
guðfræðings. Raunir biskupsdóttur – Þættir úr lífssögu Helgu
Steinsdóttur er efni Sigurðar Péturssonar.
Ævisaga Guðrúnar Ketilsdóttur – sjálfsævisaga baráttukonu

eða
kímnisaga af flóni?
spyr Guðný
Hallgrímsdóttir sagnfræðingur.
Skóp
ástin
örlög Þuríðar bóndadóttur? er viðfangsefni
Þórunnar
Guðmunds2.) "*®2.33/.
dóttur sagn¶*«¨(44!&2¨
fræðings.
).'52
Flutningur
hvers erindis tekur um 20 mínútur. Um 10 mínútur gefast til fyrirspurna og umræðna að loknu
hverju erindi. Ágrip erinda liggja
frammi á málþinginu. Þau verða
síðar aðgengileg á heimasíðu
félagsins:
www.akademia.is/18.
oldin.

Í tilefni af 30 ára
afmæli Ástundar

PI PAR • SÍA • 60704

veitum við viðskiptavinum okkar
30% afslátt af öllum vörum
Einnig af öllum tilboðsvörum.
Reiðtygi
Hnakkar
Reiðfatnaður
Íþróttavörur
Dans- og ballettvörur
Fimleikafatnaður.
Útivistarfatnaður

Fatnaður hinna vandlátu

Háaleitisbraut 68
103 Reykjavík • Sími 568 4240
www.astund.is • astund@astund.is
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(ÎRINN Å STRIGANUM
Hildur Bjarnadóttir opnar í dag sýningu í Safninu
í gamla Faco-húsinu við
Laugaveg. Verkin sem hún
sýnir eru öll unnin sérstaklega fyrir þessa sýningu
Safnsins. Hildur hefur á
undanförnum árum fengist
við gerð verka sem sækja í
eldri hannyrðir.
Hún notar tækni handíða í víðu
samhengi þráðar og vefs og vísar
gjarna í aldalanga hannyrða- og
handverkshefð kvenna. Í nýlegum
verkum sínum hefur hún og gert
málarastrigann að vettvangi fyrir
formpælingar sínar og dregur um
leið upp hugmyndafræði karllægs
sjónarhorns sem ríkir í listasögunni. Þar sem saga málverksins er
í fyrirrúmi og jafnan það sem
karlar hafa gert á því sviði. Ólíkt
þeim listamönnum, sem hafa
öldum saman notað strigann sem
undirstöðu málverks, vinnur Hildur með strigann sjálfan og sögulega merkingu hans, gerir hann að
upphafsreit í leit að svörum: hvað
skilur handverkið frá hinum
„fögru listum“, hún vekur spurn
um opinbera listhefð, hámenningu
og lágmenningu, karllega list og
kvenlega. Verk Hildar í Safni líta,
við fyrstu sýn, út fyrir að vera
„mónókróm“ – einlit og einsleit –
málverk, hörstrigar, sem málað
hafi verið yfir með ljósum lit.
Reyndin er þó að, að baki hvers
verks fer fram vinna, sem byggir
á aldagamalli textílhefð. Hildur
vefur verkin frá grunni, úr fínasta
hör sem fáanlegur er og litar þráðinn með akrílmálningu áður en
hún tekur til við að vefa úr honum.
Þau eru málverk án myndar, það
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HANDMENNTANNA

er handverkið sjálft sem er verkið
og vísanir þess í handverkssögu,
listasögu, karla- og kvennamenningu.
Hildur Bjarnadóttir er fædd
1969, nam myndlist við Myndlistaog handíðaskólann og við Pratt
Institute í New York, Bandaríkjunum. Verk hennar hafa verið
sýnd víða; í helstu söfnum og sýningarrýmum á Íslandi, svo og í
Bandaríkjunum, Kanada, Þýska-
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landi, Póllandi, Noregi og Svíþjóð,
Hildur hlaut á árinu Sjónlistaorðuna fyrir myndlist og hefur auk
þess hlotið í verðlaun The Betty
Bowen Memorial (2001), Menningarverðlaun The American
Scandinavian Society of New York
(1999) og Myndlistarverðlaun
Pennans (2000). Hildur sýnir nú
verk sín í fyrsta sinn í Safni og
stendur sýning hennar út árið
2006.
PBB

Hulda í Grasrótinni
Grasrótarsýningar Nýlistasafnsins eru undanfarin sex ár búnar að
vera spennandi samantekt á því
hvað er að gerast í yngsta hópi
starfandi myndlistarmanna. Það
var hlutverk Grasrótarinnar frá
upphafi að kynna það ferskasta í
íslenskri nútímalist. Að þessu
sinni ákváðu sýningarstjórarnir
Andrea Maack, Huginn Þór Arason og Jóhannes Atli Hinriksson
að velja einn upprennandi ungan
myndlistarmann til sýningar í öllu
safninu. Með því vildu þau skapa
heilsteypta sýningu þar sem listamaðurinn fær notið sín til fullnustu. Nær þrjú hundruð fermetrar
Nýló eru því lagðir undir myndheim Huldu Vilhjálmsdóttur.
Þetta er stærsta sýning sem
Hulda hefur staðið fyrir þótt hún
hafi komið víða við á ferli sínum
frá því hún sýndi fyrst 1997.
Níunda árið hennar er brátt og
baki og það tíunda fram undan.
Hulda Vilhjálmsdóttir útskrifaðist
frá málaradeild MHÍ 2000 og
hefur unnið sleitulaust síðan að
listsköpun sinni. Sérstakur stíll
listakonunnar hefur þróast í gegnum árin og hefur Hulda verið ötul
við sýningarhald að ýmsu tagi.
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Verkin í Nýló eru 72 að tölu og af
öllu tagi, þótt málverk í bland við
teikningar, skúlptúra, ljósmyndir
o.fl. séu þar fyrirferðarmest. Þau
eru flest til sölu. Hulda heldur úti
vefsíðu þar sem skoða má feril
hennar og kynnast sögu hennar og

viðhorfum,
www.huldavil.com.
Sýningin í Nýló opnar á laugardag
kl. 16. Nýlistasafnið er opið frá
miðvikudegi til sunnudags frá kl.
13-17 og á fimmtudögum til kl. 22.
Stendur sýningin til 17. desember.
PBB

heima er best!
“ Skrýtið hvernig lífið breytist - þegar maður er kominn með barn þá langar
mann hvergi annars staðar að vera en heima hjá sér. ”
Bjarni, Hrefna & Ronja

sóﬁ: Fiori 3ja sæta. kr. 99.800 kr.

Höfum opnað stærri verslun með enn
fjölbreyttara úrval af húsgögnum og
smávöru fyrir heimilið að Síðumúla 30
Komdu við, úrvalið kemur á óvart.
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Tónað inn í aðventu á Melum
3TRENGJALEIKHÞSI Ó SAMVINNU VI ÓSLENSKU ØPERUNA
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-IASALAN ER OPIN ALLA DAGA NEMA MÉNUDAGA KL   OG FRAM A SâNINGU SâNINGARDAGA
3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN

Kirkjur landsins eru í vaxandi
mæli teknar að vera skjól listafólki vikurnar fyrir aðventu og á
aðventunni sjálfri, rétt eins og
listasamfélagið vilji eyða svartasta
myrkrinu fyrir skemmstan dag.
Þannig verður átak í Neskirkju
vestur á Melum og hefst í dag.
Tónlistarhátíð Neskirkju „Tónað
inn í aðventu“ er nú haldin í þriðja
sinn. Markmið hátíðarinnar er að
listamenn sem tengjast kirkjunni
eða vesturbæ á einhvern hátt hafi
vettvang til að koma fram undir
einum hatti en einnig er markmiðið að setja á fót listahátíð vesturbæjar með aðsetur í Neskirkju
þar sem ungir og aldnir sýni
afrakstur vinnu sinnar. Enn er
tónlistin allsráðandi og þetta árið
verður boðið upp á níu tónleika í
kirkjunni og er það fjölgun frá því
í fyrra.
Fyrstu tónleikarnir verða í dag
kl. 13 og eru sameiginlegir milli
nokkurra hópa í Vesturbæ en það
er Tónskóli DoReMi, skólahljómsveit Vesturbæjar og barnakórar
Neskirkju og Dómkirkju.
Á morgun kl. 17 er komið að
barrokktónlist Biber- tríósins sem
vakið hefur athygli fyrir vandaðan flutning á tónlist sem aldrei
heyrist hér á landi annars. Martin
Frewer fiðluleikari, Dean Ferrel

4«.,)34 3INFËNÅUHLJËMSVEIT ¾SKUNNAR
FLYTUR NÕTT TËNVERK EFTIR 4RYGGVA "ALDVINSSON
¹ MIÈVIKUDAG Å .ESKIRKJU

bassaleikari og Steingrímur Þórhallsson orgelleikari, halda sína
árlegu tónleika á tónlistarhátíð
Neskirkju. Gestur á tónleikunum
verður Sigurður Halldórsson sellóleikari. Flutt verða verk eftir
Locatelli,
Valentini,
Biber,
Schmelzer og meistara Bach en öll

eru þetta tónskáld barrokktímans.
Biber-tríóið hefur vakið verðskuldaða athygli fyrir tónlistarflutning sinn og lét tónlistargagnrýnandi Ríkisútvarpsins þau orð
fjalla um tónleika tríósins fyrir
ári að hann hefði aldrei heyrt
Biber eins vel leikinn. Meðlimir
tríósins eru einnig duglegir að
grafa upp tónlist sem sjaldan er
flutt og eru að öllum líkindum
flest stykkin frumflutt á Íslandi á
þessum tónleikum. Einnig er leikið sér með hljóðfærin og prófað
nýstárlegar hljóðfæraskipanir.
Á miðvikudag kl. 20.00 er svo
komið að Sinfóníuhljómsveit unga
fólksins undir stjórn Gunnsteins
Ólafssonar. Þau munu flytja sinfóníu nr. 40 í g-moll eftir W. A.
Mozart ásamt konsert fyrir selló
og hljómsveit eftir J. Haydn. Auk
þess verður flumflutt verk eftir
Tryggva Baldvinsson sem kallast
Sprint. Einleikari á tónleikunum
verður Margrét Árnadóttir.
Pamela De Sensi flautuleikari
og Rúnar Þórisson gítarleikari
leika fjölbreytta tónlist í nýja
safnaðarheimilinu í Neskirkju á
fimmtudagskvöldinu kl. 20.30.
Þar koma einnig fram leikarar
sem er mikið gleðiefni því eitt af
markmiðum „Tónað inn í aðventu“
er að leiklist komi meira inn. PBB

Þýðingahlaðborð
Þýðendur bralla margt þegar þeir
losna frá skrifborðinu. Í dag kl. 16
verða þeir með upplestra úr nýjum
þýðingum sinna manna á Kaffi
Oliver á Laugaveginum í Reykjavík. Á þýðingahlaðborði verða
textar eftir Emely Brontë, Franz
Kafka,
Christin
Jungersen,
Michele Robeerts og Auster. Þýðendur lesa úr verkunum, þau Silja
Aðalsteinsdóttir, feðgarnir Ástráður Eysteinsson og Eysteinn
Þorvaldsson, Ólöf Eldjárn, Fríða
Björk Ingvarsdóttir og Jón Karl
Helgason. Þetta er í þriðja sinn
sem þýðendur kalla lesendur til
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hlaðborðs og munu þeir svara
spurningum forvitinna lesenda
milli krása.
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Þjóðleikhúsið fyrir alla!

!ÈGANGUR ËKEYPIS OG ALLIR VELKOMNIR

STÓRA SVIÐIÐ kl. 20:00
STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
8. sýn. í kvöld lau. 18/11 örfá sæti laus, sun. 19/11 nokkur sæti laus, lau. 25/11 nokkur
sæti laus, sun. 26/11 nokkur sæti laus, fös. 1/12 nokkur sæti laus, lau. 2/12.
Síðustu sýningar fyrir jól.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Í dag lau. 18/11 kl. 14:00 uppselt, sun. 19/11 kl. 14:00 örfá sæti laus, fös. 29/12 kl. 20:00
örfá sæti laus, lau. 30/12 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 17:00 örfá sæti laus, lau. 6/1 kl.
14:00, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00.

PÉTUR GAUTUR

eftir Henrik Ibsen. Leikgerð Baltasar Kormákur.

Fim. 23/11 örfá sæti laus, fös. 24/11 örfá sæti laus. Aukasýningar fös. 8/12 og lau. 9/12
nokkur sæti laus. Allra síðustu sýningar!

SMÍÐAVERKSTÆÐIÐ aðalbyggingu Lindargötumegin, kl. 20:00
PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Sun. 19/11, örfá sæti laus, aukasýning fös. 24/11 nokkur sæti laus, sun. 26/11 uppselt.
Síðustu sýningar fyrir jól! Lau. 6/1, lau. 13/1.
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

KÚLAN Lindargötu 7, kl. 17:00 og 20:00
UMBREYTING – brúðusýning fyrir fullorðna eftir Bernd Ogrodnik.
Sun. 19/11 örfá sæti laus, fös. 24/11 kl. 20:00 uppselt. Allra síðustu sýningar!

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur
Lau. 6/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, lau. 13/1
kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 14/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt.

LEIKHÚSLOFTIÐ aðalbyggingu
SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur.

B>Á6E6CI6C>G/
<HB/+.)-.%%$b^YVhVaV5Z^caZ^`]jh^Y#^h

3UN  NËV KL ,AUS S¾TI
&IM  NËV KL N¾STSÅÈASTA SÕN
&ÎS  NËV KL !LLRA SÅÈASTA SÕNING
%IN SÒ BESTA EF EKKI BESTA SÕNING SEM ÁG HEF SÁÈn
%IRÒN 3IGURÈARDËTTIR MYNDLISTARMAÈUR
6I=#]aVÂWdgÂ[ng^g]eVkZ^hajhVa]hh^ch
C{cVg^jeeaÅh^c\Vg{/Z^caZ^`]jh^Y#^h#
HÅciGZ^Â]aa<jhih!ÌaVa^cY(!@eVkd\^

Í dag lau. 18/11 kl. 11:00 uppselt og 12:15 uppselt.

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Lau. 25/11 kl. 13:00 uppselt og kl. 15:00 uppselt, sun. 26/11 kl. 13:00 uppselt og
kl. 15:00 uppselt, lau. 2/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 nokkur sæti laus og kl. 16:00,
sun. 3/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00, lau. 9/12 kl. 13:00, kl. 14:30 og
kl. 16:00, sun. 10/12 kl. 13:00 örfá sæti laus og kl. 14:30 örfá sæti laus, lau. 16/12 kl.
13:00 og kl. 14:30, sun. 17/12 kl. 13:00 og kl. 14:30.

HVERS VEGNA LÁTA KONURNAR SVONA?
Námskeið fyrir almenning um Bakkynjur hefst 21/11.
Skráning á midasala@leikhusid.is eða í síma 551 1200.
Nánari upplýsingar á www.leikhusid.is.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is
Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

Líka fyrir þig;
lífið, fréttirnar
og fjörið á ensku



 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

3-%++52).. !..! -!2'2¡4 "*®2.33/. 2)434*«2) 2%9+*!6)+ -!'

„French chic meets rock chick“
 -¾LUM MEÈ
 LAKKSKËM &¹ST
Å FLESTUM SKËVERSL
UNUM LANDSINS OG
ERU ¹G¾TIS VIÈBËT VIÈ
SVÎRTU SKËTÅSKUNA

UTLIT FRETTABLADIDIS

3P¹IR ÖÒ MIKIÈ Å TÅSKUNA
¡G HEF MJÎG GAMAN AF AÈ
FYLGJAST MEÈ TÅSKUNNI OG ÁG
KAUPI ALLTAF TÅSKUBLÎÈ -YNDI
SAMT EKKI L¹TA ÖAÈ FARA ÒT Å
ÎFGAR
(VERNIG MYNDIRÈU LÕSA
STÅLNUM ÖÅNUM b&RENCH CHIC
MEETS ROCK CHICKm FINNST MÁR
SETNING SEM LÕSIR HONUM VEL
%R ANNARS FÎST Å SVONA 
FÅLINGNUM
5PP¹HALDSHÎNNUÈIR EÈA
FATAMERKI #HANEL ,AGER
FELD #HLOÁ 0RADA %N ÖAR
SEM ÁG HEF EKKI EFNI ¹ ÖVÅ
F¾ ÁG ÖETTA EINSTAKA SINNUM
L¹NAÈ VIÈ T¾KIF¾RI

&LOTTUSTU LITIRNIR ¡G ER
ÎRUGGLEGA ALLTOF MIKIÈ Å
SVÎRTU !LLTAF EINS &INNST ÖAÈ
EINFALT OG STÅLHREINT
(VERJU ERTU VEIKUST FYRIR
+JËLUM UNDIRFÎTUM OG
STÅGVÁLUM
(VAÈA FLÅK KEYPTIR ÖÒ ÖÁR
SÅÈAST +EYPTI MÁR ¾ÈISLEGA
EKTA HLÕJA TVÅHNEPPTA SIXTÅS
K¹PU MEÈ LOÈKRAGA FR¹ 'YLLTA
KETTINUM OG H¹H¾LAÈA LAKK
SKË SEM ERU ALGJÎR EFTIRLÅKING
AF ,OUBOUTIN
(VAÈ FINNST ÖÁR FLOTTAST Å
TÅSKUNNI NÒNA %LSKA ÖESSAR
HLÕJU SÅÈU PEYSUR TUXEDO
DRAGTIRNAR OG ÎKKLASTÅGVÁLIN

,ANGAR LÅKA Å HLÕJA FURRY SL¹
0ARIS (ILTON EÈA +ATE
-OSS (ILTON ER APPELS
ÅNUGULUR HNAKKI -OSSARINN
KLIKKAR ALDREI
5PP¹HALDSVERSLUN ,IBORIUS
2OKK OG 2ËSIR +ISAN 'YLLTI
KÎTTURINN OG 4OP 3HOP
(VAÈ EYÈIR ÖÒ MIKLUM
PENINGUM Å FÎT ¹ M¹NUÈI
-JÎG MISJAFNT OFTAST EINS
LÅTIÈ OG ÁG GET EN F¾ ALLTAF
SM¹ KAUP¾ÈI ¹ HAUSTIN
5PP¹HALDSFLÅK 2AUÈ H¹H¾L
UÈ GLANSANDI STÅGVÁL FR¹
0ATRICK #OX SEM ÁG HEF ¹TT
LENGI OG FER BARA Å VIÈ SÁRSTÎK
T¾KIF¾RI

-«¨52 6)+5..!2

(VERT MYNDIR ÖÒ FARA Å
VERSLUNARFERÈ 0ARÅS .EW
9ORK EÈA 4ËKÕË
,JËTASTA FLÅK SEM ÖÒ HEFUR
KEYPT ÖÁR  ¾VINNI ®RUGG
LEGA ALLIR ÖESSIR VIÈBJËÈSLEGA
RISAVÎXNU EYRNALOKKAR SEM
MAÈUR VAR MEÈ bIN THE
GOOD OLD EIGHTIESm
(VERJAR ERU ÖÅNAR
TÅSKUFYRIRMYNDIR
3IXTÅS PÅUR EINS OG
"ARDOT "IRKIN OG
3EDGWICK !GNIESZKA
VINKONA MÅN HELDUR
MÁR LÅKA ALLTAF VIÈ
EFNIÈ ENDA FULLKOMIN
ÖÎRF ¹

29++).'!2

LFRÒN FER YFIR M¹LIN

3ILFURLITAÈAR FR¹
'ALLERÅ 

3),&52,)4!¨!2
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¶ESSAR VEKJA EFTIR
TEKT FR¹ ,IBORIUS

2AUÈAR TIGER
BUXUR FR¹
'ALLERÅ 

Að forðast grímuna
Það er innbyggt í hið kvenlega eðli að finnast gaman að klæða sig upp
fyrir ævintýri helgarinnar. Persónulega finnst mér það frábært að
velja sér föt, mála sig fínt og fara út á lífið. Sýna sig og sjá aðra er
lögmál sem á vel við í skemmtanalífi Íslendinga enda hvergi annars
staðar í heiminum jafn miklar líkur á að maður hitti einhvern sem
maður þekkir. Jafn skemmtilegt og mér finnst að klæða mig upp fyrir
ævintýri helgarinnar finnst mér leiðinlegt að fara á grímuball eða
þemapartí.
Ég reyni að forðast það í lengstu lög að taka þátt í svoleiðis samkomum vegna þess að ég hreinlega nenni ekki að spá í búning. Það er hinn
versti hausverkur að finna búning sem í senn er flottur, klæðilegur og
við hæfi. Það er mörgum sem finnst þetta æðislegt og elska að klæðast
búning og geta skemmt sér hið besta bak við grímuna eða hinn tilbúna
karakter. Mér finnst það hreinlega taka alla ánægju af því að klæða sig
upp fyrir djammið, sem oftast er meirihlutinn af skemmtuninni fyir
stelpur. Maður þarf að stússast svo mikið fyrir grímuböll, finna búning
sem er flottur og hentar í senn viðburðinum. Svo þarf að telja í sig kjark
að klæðast búningnum á almannafæri af því að það er ekki sjálfgefið.
Ég er ekki þessi flippaði karakter sem getur verið í hverju sem er
og það að ég skemmti mér vel tengist oft hverju ég klæðist. Ef maður
er ánægður með dressið þá verður kvöldið skemmtilegt og öfugt.
Þegar ég var í menntaskóla var eitt þemaball sem tengdist ákveðnum áratug síðustu aldar og þurfti ég að melta þennan búningaleik í tvö
ár áður en ég gat tekið þátt í honum af fullri alvöru.
Ég dáist að þeim sem taka alltaf þátt í svona grímuböllum og eru
hugmyndaríkir búningasmiðir. Vildi ég væri gjörsamlega með puttana
á púlsinum og væri með heilann fullan af skemmtilegum og flippuðum
búningum.
Þangað til að það kraftaverk gerist ætla ég að halda áfram mínu
striki, forðast grímuböll og þemapartí, en ef það ekki er hægt mun ég
treysta á aðra að finna búning sem ég get skemmt mér hið besta í. Sjálf
er ég ekki traustsins verð í þessum málum.

"!,%.#)!'! ,EGGINGS VORU Å FOR
GRUNNI HJ¹ ÖEIM OG ÖESSAR ERU MEÈ
BRONSLITAÈRI ¹FERÈ

(2%33!.$) ,EGGINGS FR¹ ,IBORIUS SEM

HRESSA UPP ¹ HVERSDAGSLEIKANN

Hið fagra föðurland...
Nú eru leggings til í alls kyns
litum, stærðum og gerðum og því
ástæðulaust að væla yfir kulda og
bregða sér frekar í flottar leggings við stuttbuxurnar, pilsið og
kjólinn. Sjáum hvað tískuverslanir bæjarins hafa upp á að bjóða.

Þessa dagana er óeðlilega kalt úti
og því um að gera að klæða sig
upp í hvað sem er til að halda á sér
hita. Sokkabuxur og leggings eru
tilvalinn fatnaður fyrir það enda
hægt að smeygja þeim undir
buxur og gera það að verkum að
kjólar og pils liggja ekki ónothæf
yfir veturinn.
Nú er til þvílíkt úrval af alls
kyns tegundum af leggings og
hafa tískupallar erlendis einkennst af þessum flíkum fyrir veturinn. Það er því algjör óþarfi að
fara í gamla föðurlandið sem var
notað mikið af forfeðrum okkar og
þykir kannski ekki passa við tískuna í dag.

ALFRUN FRETTABLADIDIS

-%¨ (5
-)44)

,EGGINGS
SEM VIRKA
SEM BUXUR
FR¹ !S&OUR
HÎNNUNAR
TEYMINU

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.

*%2%-9 3#/44 &LOTTAR LEGGINGS FR¹ ÖESSUM

SKEMMTILEGA HÎNNUÈI SEM STANDA ALVEG
FYRIR SÅNU

¥ ,®'5- 'R¹AR
',!.3!.$)
3),&52 (LÕJAR

OG FLOTTAR Å
SENN FR¹ *ÒNI
FORM %INNIG
ER H¾GT AÈ
SJ¹ Ö¾R ¹
JUNIFORMNET

+,«2!¨!2 0ÎNK
AÈAR LEGGINGS SEM
FLIKKA UPP HVAÈA
DRESS SEM ER FR¹
*ÒNIFORM OG F¹ST
EINNIG ¹ JUNIFORM
NET

¶ESSAR
BUXUR ERU
ËMËST¾ÈI
LEGAR MEÈ
LEÈUR¹FERÈ FR¹
,IBORIUS

LEGGINGS MEÈ
¹FÎSTUM LEGGHLÅF
UM FR¹ *ÒNIFORM
OG F¹ST EINNIG ¹
JUNIFORMNET

',)--%2 ¶ESSAR
LEGGINGS ERU BÒNAR
AÈ SL¹ Å GEGN HJ¹
*ÒNIFORM
&2¡44!",!¨)¨34%&!.
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ÞAÐ ER MUN ÓDÝRARA EN AÐ LEIGJA.
STAR WARS

STAR WARS

STAR WARS

MR.&MRS

EPISODE 1

EPISODE2

EPISODE 3

SMITH

',3),%' *ESSICA 3TAM LÅTUR EKKI ÒT FYRIR

Heitasta
andlitið
í dag
Nafn fyrirsætunnar Jessicu Stam
er á hvers manns vörum þessa
dagana. Hún er vinsælasta andlitið í tískuheiminum í dag þrátt
fyrir að vera aðeins tvítug á þessu
ári. Stam hefur verið á forsíðum
helstu tímarita heims og er meðal
annars bæði andlit Marc Jacobs
og MiuMiu auglýsingaherferðanna.
Stam var uppgötvuð á kaffihúsi
í Kanada aðeins 16 ára gömul. Hún
ólst upp á sveitabæ þar á landi
með sex systkinum og því var fyrirsætuheimurinn henni all ókunnur og langaði hana að verða tannlæknir þegar hún var lítil.
Fyrirsætubransinn var því enginn
langþráður draumur eins og hjá
flestum stelpum.
Stam er núna að komast inn í
skemmtanalíf tískubransans hægt
og bítandi en hún er kærasta
söngvara Red Hot Chili Peppers,
hins 43 ára Anthony Kiedis.
¹P

DVD

DVD

999

999
GARFIELD

FANTASTIC

THE MOVIE

4

999

999

THE CHOCOLATE
FACTORY

DUKE

F

HAZZARD

DVD

999

THE MOVE

DVD

(6%2$!'3,%' ¥ GALLABUXUM ÒLPU OG

STRIGASKËM OG SAMT ALVEG GULLFALLEG AÈ
VENJU
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

999

DVD

999

999

DVD

DVD

999

999

CORPS BRIDE

MUST LOVE

DVD

999

DVD

ICE AGE

FARGO

EPISODE 3

SPONGEBOB

THE MAN

999

DVD

DVD

CHARLIE AND

DVD

DOGS

DVD

999
JUST FRIENDS

DVD

999

DVD

999
VALIANT

DVD

999

**BT bomba fylgir meðan byrgðir endast

AÈ VERA AÈEINS TVÅTUG Å ÖESSUM GL¾SILEGA
BLEIKA OG SVARTA SÅÈKJËL





Aðdáendur vilja endurgreiðslu
Reiðir aðdáendur popparans Michael Jackson vilja fá
miðana sem þeir borguðu inn á heims-tónlistarverðlaunin í London á dögunum endurgreidda.
Miðinn á verðlaunahátíðina kostaði um þrettán
þúsund krónur. Bjuggust aðdáendurnir við því að sjá
og heyra Jackson flytja slagara sinn Thriller en ekkert varð úr því. Þess í stað var lagið flutt af bandaríska söngvaranum Chris Brown. „Ég er bálreið. Mér
líður eins og ég hafi verið féflett,“ sagði einn aðdáandinn sem eyddi yfir tuttugu þúsund krónum í
aðgangseyri.
Jackson söng aðeins tvö erindi í laginu We Are
The World áður en hann yfirgaf sviðið. „Þetta var
mikið spennufall. Ég gekk í burtu,“ sagði annar sársvekktur aðdáandi.
Jackson kom fram í London í fyrsta skipti síðan
hann var sýknaður af ákæru um kynferðislega misnotkun. Hefur hann dvalið í Bahrain og Írlandi undanfarna mánuði og hyggur á útgáfu nýrrar plötu á
næsta ári.

HAFA SELT PLÎTUR Å YFIR  MILLJËNUM EINTAKA

Íslensk náttúra í tísku

Slær met
í Bretlandi
Nýjasta Bond-myndin, Casino
Royale, náði inn meiri peningum
á sínum fyrsta sýningardegi í
Bretlandi en nokkur önnur Bondmynd.
Alls seldust 1,7 milljónir miða
á myndina. Er það tvöfalt meira
en keypt var á fyrsta sýningardegi Bond-myndarinnar Die
Another Day, sem átti fyrra
metið.
Gefið hefur verið leyfi til að
sýna Casino Royale í Kína. Verður hún fyrsta Bond-myndin sem
er sýnd í kvikmyndahúsum þar.
Hingað til hefur kvikmyndaeftirlitið í Kína bannað myndirnar
vegna mikils ofbeldis og kynlífsatriða. „Við erum mjög ánægðir
með að myndin hefur fengið
grænt ljós og ég býst við því að
hún verði ein sú tekjuhæsta í

*!#+3/. /LLI AÈD¹ENDUM
SÅNUM VONBRIGÈUM ¹ VERÈ
LAUNAH¹TÅÈINNI Å ,ONDON

-)#(!%, *!#+3/. 0OPPARINN TËK ¹ MËTI VERÈLAUNUM FYRIR AÈ

*!-%3 "/.$ #ASINO 2OYALE HEFUR
SLEGIÈ R¾KILEGA Å GEGN Å "RETLANDI

landinu á næsta ári,“ sagði yfirmaður Sony í Kína.
Casino Royale, sem er 21.
Bond-myndin í röðinni, hefur
fengið mjög góða dóma gagnrýnenda og hefur aðalleikarinn
Daniel Craig jafnframt hlotið
mikið lof fyrir frammistöðu
sína.

Glöggir lesendur nýjasta tölublaðs
tískuritsins Vogue hafa eflaust
rekið augun í stóran tískuþátt þar
sem íslensk náttúra er í aðalhlutverki. Myndirnar eru teknar af
hinum fræga þýska ljósmyndara
Horst Diekgerdes og er notuð ein
fyrirsæta sem skartar nýjustu
vetrartískunni í takt við gráa náttúrufegurð Íslands.
Stuðlabergið, mosinn og hrá
náttúra landsins er notuð mikið og
eru myndirnar mjög fallegar.
Ljósmyndaranum hefur tekist vel
til og fer með hið stórbrotna
íslenska landslag.
¹P

2/+ 3AMFESTINGURINN ER FLOTTUR OG PASS

2 /' $!,52 %KKI ER VITAÈ HVAR ÖESSI

AR VEL VIÈ ÖETTA HR¹A OG GR¹A UMHVERFI

MYND ER TEKIN EN EFLAUST GETA EINHVERJIR
GERT SÁR HUGMYNDIR UM ÖAÈ

¶'),%'4 ÅSLENSKI MOSINN HEFUR EKKI

VERIÈ ÖEKKTUR FYRIR ANNAÈ EN AÈ VERA
MEÈ EIND¾MUM MJÒKUR

NÝ VERSLUN Í KRINGLUNNI 7
HÚSI VERSLUNARINNAR

BON´A PARTE í 20 ár á Íslandi og Fólk ehf. opnar því nýja deild með
glæsilegum vörum. Í tilefni af opnuninni býður Fólk 20% afslátt af
öllum vörum frá 18. - 24. nóvember.
Opið mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga kl. 10-18, fimmtudaga og
föstudaga kl. 10-19, laugardaga kl. 10-18 og sunnudaga 13-17.
FÓLK EHF ::: Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7 ::: 103 Reykjavík ::: Sími 5 88 44 22 ::: www.folk-ehf.is

$!.3!¨ &LOTT GR¹ MYND ÖAR SEM FYRIR

+,)&2!¨ 500 &YRIRS¾TUNNI HEFUR EFLAUST EKKI LIÈIÈ VEL Å ÖESSARI STELLINGU EN MYNDIN

S¾TAN ER Å FÅLING

ER FLOTT

Lokuð inni í skóla
Leikkonan heimsfræga var föst
inni í skóla eftir að læti brutust út
á tökustað nýjustu myndar hennar á Indlandi. Lætin brutust út
meðal foreldra þegar verið var að
taka upp atriði í myndinni „A
Mighty Heart“ í strætó við hliðina
á skóla. Fannst foreldrum lífverðir Jolie vera að hóta börnunum og
brutust því út ólæti á skólalóðinni
meðal fjölda manna.
Jolie var því komið fyrir inni í
skólanum ásamt börnunum og
fékk að dúsa þar í smá tíma. Jolie
er stödd á Indlandi ásamt börnum
sínum þremur og kærasta, Brad
Pitt, en hann er einmitt framleiðandi myndarinnar.

!.'%,).! */,)% ,OKAÈIST INNI Å SKËLA ¹ )NDLANDI ÖEGAR ËL¾TI BRUTUST ÒT MILLI FORELDRA

OG LÅFVARÈA HENNAR
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ÚTVARP BOÐUN FM.105.5 KYNNIR

Nýr kristilegur
geisladiskur
Hér er á ferð framúrskarandi flutningur
frábærra söngvara á lofgjörðarsöngvum.
Diskur geislandi af gleði fagnaðarerindisins
sem á sannarlega erindi við alla.
Fæst í Skífunni, Hagkaup, Pennanum og völdum
verslunum um landið, einnig í Boðunarkirkjunni.
&%¨').  &25-3µ.).'5 5NNUR "IRNA 6ILHJ¹LMSDËTTIR OG FAÈIR HENNAR 6ILHJ¹LMUR

3KÒLASON KÅKTU Å 3M¹RABÅË

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Í sínu fínasta á
Bond-frumsýningu
Kvikmyndin Casino Royale, sem
skartar hinum ljóshærða Daniel
Craig í fyrsta sinn í hlutverki njósnarans James Bond, var forsýnd hér
á landi á fimmtudagskvöldið. Sýningin var haldin í tveimur sölum í

Smárabíói og mætti fjöldi manns í
sínu fínasta taui til að berja þessa
lífseigustu hasarhetju hvíta tjaldsins augum. Góður rómur var gerður að myndinni og klappaði fólk að
sýningunni lokinni.

&¥.)2 ¥ 4!5).5 "ÅË¹HUGAMENNIRNIR
+ARL 3CHIÎTH OG "JÎRN 3IGURÈSSON VORU
GLERFÅNIR EINS OG SÎNNUM "OND MÎNN
UM S¾MIR

')2 &!..%9 /' (%2-!.. ¶AU GIR
'EIRDAL &ANNEY OG (ERMANN (ERMANNS
SON LÁTU SIG EKKI VANTA ¹ "OND FORSÕN
INGUNA

Nánari upplýsingar í S.555 7676
Allur ágóði af sölunni rennur til
kristilegs boðunarstarfs.
Með kærleikskveðju,
Boðunarkirkjan – Útvarp Boðun, FM 105.55
Hlíðarsmára 9, Kópavogi – www.bodunarkirkjan.is

Dreifing:
Útgefandi: Ólafur Laufdal

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
ÍSLENSK
MEÐ ÍSLEN

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

"BESTA BOND
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"

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

S.V. MBL

- V.J.V. TOPP5.IS

EMPIRE

Þ.Þ. FBL

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á
SÍMI 564 0000
CASINO ROYALE
SÝND Í LÚXUS
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL. TAL

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 2, 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA
kl. 2, 5, 8 og 11
kl. 12, 2 og 4
kl. 12, 2, 4, 6, 8 og 10
kl. 12, 6, 8, 10 og 12 B.I. 12 ÁRA
kl. 3.30, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 12 og 1.40

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

kl. 2.30, 5.30, 8.30 og 11.20 B.I. 14 ÁRA
kl. 3, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 3 og 6
kl. 3, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 8

450 kr. í bíó!

CASINO ROYALE
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
BORAT
MÝRIN

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

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

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Myndband
frá Rice
Myndband við lagið 9 Crimes, sem
er fyrsta smáskífulag nýjustu
plötu Damien Rice,
9, verður frumsýnt í
Bretlandi hinn 25.
nóvember.
Leikstjóri þess er
Jamie Thraves sem
hefur meðal annars
gert myndbönd við
$!-)%. 2)#% The Scientist með
.ÕTT MYND
Coldplay og Just
BAND FR¹ 2ICE með Radiohead.
ER V¾NTANLEGT
Damien Rice er
Å SPILUN INNAN nýbyrjaður á tónSKAMMS
leikaferð um Bandaríkin til að fylgja eftir plötunni.
Hinn sautjánda nóvember verður
hann einnig gestur í skemmtiþætti
Conan O´Brien.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

SparBíó* — 450kr
Gómsæt og holl
teiknimynd fyrir
alla fjölskylduna

JÓNAS, SAGA UM GRÆNMETI M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AK OG KEF.

BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA OG KL. 2 Á AK.

ÓBYGGÐIRNAR
„THE WILD“

Sýnd með íslensku tali !

ÓBYGGÐIRNAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

Nýtt
BÍLAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

SparBíó*

: 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR MYNDIR kl: 1:45 og 2
Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK

!MPOP SIGLIR TIL TUNGLSINS
Hljómsveitin Ampop gefur
út sína fjórðu plötu, Sail to
the Moon, á þriðjudag. Platan fylgir eftir vinsældum
My Delusions sem kom út
seint á síðasta ári.
Titillagið My Delusions sló rækilega í gegn hér á landi og fékk það
jafnframt mikla athygli í Bretlandi. Vakti lagið mikla athygli á
Ampop, sem fram að því hafði
verið þekktari fyrir fikt sitt við
raftónlist en hreinræktað popp í
anda Bítlanna.

&ËRU UPP Å SVEIT
Kjartan F. Ólafsson, hljómborðsleikari Ampop, viðurkennir að platan sé nokkurs konar rökrétt framhald af síðustu plötu. „Við vorum
ekkert að leggja upp með neitt konsept. Við vorum bara komnir með
það mikið efni að við vildum skella
saman í plötu. Við tókum „session“
úti í sveit og fórum saman í Skálholt
og til Seyðisfjarðar þar sem við einangruðum okkur aðeins,“ segir
Kjartan. Hann bætir því við að nýja
platan hafi verið unnin töluvert
öðruvísi en My Delusions. „Þá
unnum við þetta ákveðnar og vorum
öruggari með það sem við ætluðum
að gera. Núna fengum við tækifæri
til að vinna með þeim sem við vildum og Arnar Helgi kom inn sem
upptökustjóri eins og á síðustu
plötu,“ segir hann.

!-0/0 (LJËMSVEITIN !MPOP ER AÈ GEFA ÒT SÅNA FJËRÈU PLÎTU 3AIL TO THE -OON

&ENGU GËÈA AÈSTOÈ
Strákarnir fengu einnig Palla, fyrrum gítarleikara Maus og núverandi meðlim Fræs, til að útsetja
strengi á þremur lögum á plötunni
og gekk samstarfið við hann afar
vel. Einnig fengu þeir þá Badda,
Ella og Ásgeir úr Jeff Who? til að
syngja bakraddir í laginu Gets Me
Down, sem er þegar farið að hljóma
í útvarpi. „Þetta er elsta lagið á
plötunni en það passaði ekki inn á
My Delusions. Við kláruðum upptökurnar með því að fá þá í partí og
síðan hlustuðum við á plötuna
saman,“ segir Kjartan.

4IL .EW 9ORK OG ,!
Útgáfutónleikar Ampop verða
haldnir á Nasa föstudaginn 24. nóvember. Þetta verða síðustu tónleikarnir hjá þríeykinu hér á landi í
langan tíma enda er hljómsveitin að
leggjast í víking strax eftir áramót.
Í janúar mun Ampop spila í New
York og Los Angeles. Mun sveitin
meðal annars spila á hinum goðsagnakennda tónleikastað Mercury
Lounge í New York. Í febrúar heldur sveitin síðan tónleika í London.
Miðaverð á útgáfutónleikana er
1.000 krónur auk miðagjalds. Forsala fer fram í verslunum Skífunnar og á midi.is.
FREYR FRETTABLADIDIS

SPARBÍÓ 450 krkr

www.haskolabio.is

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
á laugardögum og sunnudögum

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

EEEE
EMPIRE

(ROFIN PERSÓNUVERND)

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

Sýnd í

Varðveitt líf mitt
fyrir ógnum óvinarins

í SAMbíóunum
Kringlunni

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

(ﬂugstrákar)

(

SPARBÍÓ 450 krkr

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

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

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
á laugardögum og sunnudögum

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

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

(

kl. 8 - 10:10
kl. 2 - 4:15 - 6
kl. 8 - 10:10
kl. 8
kl. 2 - 4 - 6
kl. 6
kl. 4

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

kl. 5 - 8 - 11
kl. 2 - 6
kl. 2 - 4
kl. 8
kl. 10

B.i. 12
Leyfð
Leyfð
B.i. 12
B.i. 16

450 krkr
SPARBÍÓ
Munið afsláttinn

Leyfð

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

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

B.i. 12
B.i.12

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

&2¡44)2 !& &«,+)
,ÎGREGLAN ¹ )NDLANDI HEFUR
HANDTEKIÈ ÖRJ¹ BRESKA LÅFVERÈI
LEIKKONUNNAR !NGELINU *OLIE (ÒN
ER STÎDD ¹ )NDLANDI VIÈ TÎKUR ¹
MYNDINNI ! -IGHTY (EART ¹SAMT
MANNI SÅNUM "RAD 0ITT OG
BÎRNUM ÖEIRRA ÖREMUR

,ÅFVERÈIRNIR ERU SAKAÈIR UM
AÈ HAFA HËTAÈ FORELDRUM OG
NEMENDUM VIÈ SKËLA ÖAR
SEM TÎKURNAR FARA FRAM OG
GERT GRÅN AÈ TRÒARBRÎGÈUM
ÖEIRRA

"ANDARÅSKA LEIKKONAN 3CARLETT
*OHANSON ER ËS¹TT VIÈ STEFNU
'EORGE 7 "USH VARÈANDI
FËSTUREYÈINGAR b6IÈ EIGUM AÈ
VERA FRJ¹LS Å "ANDARÅKJUNUM
EN EF FORSETINN M¾TTI R¹ÈA
MYNDUM VIÈ ALDREI F¹ NEINA

KYNLÅFSFR¾ÈSLU m SAGÈI HÒN
b!LLAR KONUR MYNDU EIGNAST SEX
BÎRN OG VIÈ M¾TTUM EKKI FARA Å
FËSTUREYÈINGUm

DÝRIN TAKA VÖLDIN!

HÁDEGISBÍÓ

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI!

aðeins 500 kr.

SÝND KL. 12

með ísl. og ensku tali

3,!5' /' '!2¨!2 (EIMILDARMYND

ÖEIRRA UM AKTÅVISMA HJ¹ UNGU FËLKI VERÈ
UR FRUMSÕND Å DAG
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

11.
HVE
VINN R
UR!

Sófakynslóð
frumsýnd
SÝND KL. 12

SÝND KL. 12

með ísl. tali

Á TOPPNUM

FAR
Ð
MYN U Á
D
SPI INA

LA
LEIK ÐU
INN!

Í 5 ÁR!

AA

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

SENDU SMS JA OSF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ MIÐA
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR, TÖLVULEIKIR,
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIRA!

SENDU SMS
1900
JA BOND Á
IÐ!

R UNN
OG ÞÚ GÆTI

ERU:
VINNINGAR
R
A
M
SÍ
GSM
IÐ
FN
SA
D
V
007 D
BÍÓMIÐAR
IR OG
D
DV MYND
RA!
EI
MARGT FL

9

hv

A

Heimildarmyndin Sófakynslóðin
– heimildarmynd um aktívisma á
Íslandi, verður frumsýnd í
Háskólabíói í dag. Háskólanemarnir Áslaug Einarsdóttir og
Garðar Stefánsson gerðu myndina og er ætlun þeirra að vekja
áhuga ungmenna á því að hafa
áhrif á samfélag sitt með ýmiss
konar aðferðum. Myndin hefst
klukkan 13.00 í sal 3 og er ókeypis
inn. Myndin verður síðan sýnd í
framhaldsskólum víða um land.

B.i. 16

/ AKUREYRI

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

kl. 9
kl. 3 - 7
kl. 4-6 - 8

á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum

Gefa út DVD
Rokksveitin Guns ´N´ Roses gefur
hinn 5. febrúar á næsta ári út
DVD-mynddiskinn Live in Chicago. Á disknum verða meðal annars lögin Mr. Brownstone, Live
and Let Die, Patience, Civil War,
Welcome to the
Jungle og November Rain sem
hljómsveitin flutti
á tónleikum í Chicago.
Langþráð plata
Guns ´N´ Roses,
Chinese Democ!8, 2/3%
racy, virðist ekkert vera á leiðinni þrátt fyrir yfirlýsingar þess efnis. Telja menn
afar ólíklegt að platan komi út á
þessu ári.

SCANNER DARKLY kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 B.i.16 THE DEPARTED
MÝRIN
kl. 3 - 5 - 7 - 9 - 10:15 B.i. 12 THE QUEEN
FLY BOYS
kl. 3 - 6 - 9
B.i.12 BÖRN
HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI
kl. 9 - 10:10 - 12
kl. 5:50 - 8
kl. 1:45 - 3:40
kl. 4
kl. 1:45 - 3:50
kl. 1:45

HINIR

er v

innur!

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

kl. 3 - 6 - 9 - 12
kl. 3 - 6 - 9 - 12
kl. 1:45 - 4 - 6
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 5:45 - 8 - 10:10

(FRÁFÖLLNU (

(Drottningin)

KVIKMYND EFTIR RAGNAR BRAGASON

(síðastikossinn)

CASINO ROYALE
CASINO ROYALE VIP
JÓNAS M/- Ísl tal.
FLY BOYS
ADRIFT

BÖRN

0,, «,!&33/. 3%')34 !,$2%) (!&! &5.$)¨ &92)2 ¶6¥ !¨ ()4.!¨ (!&) 5.$)2 (/.5- ¥ ¶*,&!2!34!2&).5

 !TLI 6IÈAR FRAMLENGIR
$ALVÅKINGURINN !TLI 6IÈAR
"JÎRNSSON SKRIFAÈI Å G¾R UNDIR
NÕJAN TVEGGJA ¹RA SAMNING VIÈ
¥SLANDSMEISTARA &( (ANN VARÈ
FYRIR ÖVÅ ËL¹NI AÈ SLÅTA KROSSBÎND
Å HNÁ Å SUMAR EN ER ¹ GËÈUM
BATAVEGI b-ÁR LEIST VEL ¹ ÖAÈ
SEM FORR¹ÈAMENN OG ÖJ¹LFARAR
&( HÎFÈU FRAM AÈ F¾RA OG Ö¾R
HUGMYNDIR SEM ÖEIR HÎFÈU UM
AÈ N¹ MÁR AFTUR GËÈUM ¡G ¾TLA
MÁR Å BULLANDI SAMKEPPNI UM
STÎÈU Å BYRJUNARLIÈINU N¾STA SUMAR OG LÅST VEL ¹ MIG Å
(AFNARFIRÈINUM n SAGÈI HANN VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R

SPORT FRETTABLADIDIS

Velti því fyrir sér að segja starfi sínu lausu
(AUKAR M¾TA 6AL Å $(, DEILD KARLA Å
HANDKNATTLEIK Å DAG EN LIÈIN ¹TTUST VIÈ Å 33
BIKARNUM Å VIKUNNI ÖAR SEM (AUKAR UNNU
ÖRIGGJA MARKA SIGUR   (AUKAR HAFA
FARIÈ ILLA AF STAÈ ¹ ÖESSARI VERTÅÈ LIÈIÈ HEFUR
AÈEINS UNNIÈ EINN LEIK Å DEILDINNI Å VETUR OG
DATT ÒT ÒR %VRËPUKEPPNINNI ¹ DÎGUNUM EFTIR
SLAKAN LEIK GEGN 0ARIS (ANDBALL
b¶AÈ ER NÒ EKKI ALGENGT AÈ BIKARLEIKUR OG
DEILDARLEIKUR LIÈA LENDA SAMAN ¶ETTA VERÈUR
BARA BAR¹TTA FR¹ FYRSTU MÅNÒTU TIL ÖEIRRAR
SÅÈUSTU 6IÈ UNNUM ¹ MIÈVIKUDAGINN OG
VONANDI VINNUM VIÈ ÖENNAN LEIK LÅKA EN ÖAÈ
ER EKKERT GEFIÈ Å ÖESSU m SAGÈI 0¹LL «LAFSSON
ÖJ¹LFARI (AUKA OG HANN SAGÈIST EKKI HAFA
FUNDIÈ FYRIR PRESSU ¹ SÁR ÖËTT ILLA HAFI GENGIÈ
¹ LEIKTÅÈINNI
b¡G ER EKKERT STRESSAÈUR YFIR ÖVÅ ¡G ER
MJÎG RËLEGUR Å ÖEIM M¹LUM !UÈVITAÈ ER FÒLT

HVAÈ GENGUR ILLA OG ÖAÈ ER ÖAÈ SEM
ÁG HEF MESTAR ¹HYGGJUR AF EN ÁG
HEF EKKI ¹HYGGJUR ¹ AÈ STARFIÈ SÁ AÈ
FARA m SAGÈI 0¹LL EN HANN ÅHUGAÈI
ÖË AÈ SEGJA AF SÁR FYRR Å VETUR
b!UÈVITAÈ KOMA ALLTAF HUGSANIR
ÖAR SEM MAÈUR VELTIR ÖVÅ FYRIR
SÁR EN ÁG TEL ÖAÈ BARA EKKI
VERA LAUSNINA ¹ VANDAM¹L
INU ¡G ER EKKI TILBÒINN AÈ
HLAUPA Å BURTU ÖËTT ILLA GANGI
OG ÁG ¾TLA EKKI AÈ GEFAST
UPP STRAX %KKI ¹ MEÈAN ÁG
TEL MIG GETA STJËRNAÈ LIÈINU
¹FRAM OG AÈ ÖAÈ SÁ EKKI
VANDAM¹LIÈ SEM HEFUR
VERIÈ AÈ HRJ¹ LIÈIÈ ¡G TEL
VANDAM¹LIÈ VERA ANNARS
EÈLIS OG VIÈ HÎFUM VERIÈ AÈ

VINNA Å ÖVÅ OG ÁG VONA AÈ VIÈ SÁUM BÒNIR
AÈ VINNA Å ÖVÅm
-IKLAR V¾NTINGAR VORU GERÈAR TIL (AUKA
LIÈSINS FYRIR VETURINN OG BYRJUNIN ÖVÅ ËNEIT
ANLEGA MIKIL VONBRIGÈI b+L¹RLEGA ER ÖESSI
BYRJUN VONBRIGÈI 6IÈ ¾TLUÈUM OKKUR
MIKLU MEIRA HELDUR EN ÖETTA $EILDIN
ER MIKLU JAFNARI NÒNA EN UNDANFARIN
¹R OG LEIKIRNIR ERU JAFNARI ¶AÈ ERU
ÎLL LIÈIN BÒIN AÈ TAPA LEIK OG EF
VIÈ VINNUM LEIKINN GEGN 6AL Ö¹
ERUM VIÈ BARA FJËRUM STIGUM
¹ EFTIR ÖEIM ÖR¹TT FYRIR AÈ VIÈ
HÎFUM BYRJAÈ ILLA
¶R¹TT FYRIR ALLT ERUM VIÈ EKKI
DOTTNIR ÒT ÒR MYNDINNI EN VIÈ ÖURF
UM KL¹RLEGA AÈ FARA AÈ HIRÈA EINHVER
STIG TIL AÈ KOMAST Å GANG m SAGÈI 0¹LL
AÈ LOKUM

(¹LF ÎLD FR¹ ÖVÅ AÈ 6ILHJ¹LM
UR %INARSSON VANN SILFRIÈ
Á þessu ári eru fimmtíu ár frá því að Vilhjálmur Einarsson setti heimsmet í þrístökki og vann til silfurverðlauna á Ólympíuleikunum í Melbourne í Ástralíu.
&2*,3)2 Ólympíuleikarnir í Mel-

¥3,!.$3-%)34!2!-«4 4VÎ ¥SLANDSMET VORU SETT ¹ ¥SLANDSMEISTARAMËTINU SEM HËFST

Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨4%)452

¥SLANDSMEISTARAMËTIÈ Å  METRA LAUG HËFST Å G¾R

Tvö Íslandsmet slegin
35.$ Íslandsmeistaramótið í sundi,
25 metra laug, hófst í gær. Mótið
fer fram í Laugardalslauginni og
stendur fram á sunnudag. Fyrirkomulagið er á þá leið að keppt er í
undanrásum fyrir hádegi og úrslitum seinnipartinn alla dagana.
Keppendur voru ekkert að slóra
við að setja metin því á fyrsta degi
voru sett tvö Íslandsmet og eitt
telpnamet.
Kvennasveit Ægis setti nýtt
Íslandsmet í fjórum sinnum fimmtíu metra skriðsundi en sveitina
skipa þær Kobrún Ýr Kristjánsdóttir, Auður Sif Jónsdóttir,
Ásbjörg Gústafsdóttir og Anja
Ríkey Jakobsdóttir. Tíminn sem
stelpurnar náðu var 1:49,56.

Sigrún Brá Sverrisdóttir setti
nýtt Íslandsmet í 200 metra flugsundi en Sigrún Brá átti metið
fyrir. Sigrún Brá kemur úr Sunddeild Fjölnis og synti á tímanum
2:19,56.
Telpnasveit KR setti telpnamet
í fjórum sinnum fimmtíu metra
skriðsundi á tímanum 1:55,83.
Helga Valgerður Gunnarsdóttir,
Sif Pétursdóttir, Arna Ægisdóttir
og Elín Melgar syntu í sveitinni.
Serbneski sundmaðurinn Mladen Tepavcevic úr Sundfélagi
Hafnarfjarðar náði í gær lágmarki
fyrir serbneska landsliðið sem
veitir honum keppnisrétt á Evrópumeistaramótinu í 25 metra laug
sem fram fer í næsta mánuði. DSD

bourne fyrir fimmtíu árum síðan,
árið 1956, eru skráðir stórum stöfum í íslenska íþróttasögu en á
þessum leikum vann Vilhjálmur
Einarsson silfurverðlaun í þrístökki. Af því tilefni að fimmtíu ár
eru liðin frá leikunum eru nokkur
hundruð keppendur af leikunum
saman komnir í Melbourne þessa
dagana og að sjálfsögðu lét Vilhjálmur sig ekki vanta.
„Maður þekkir sig nú ansi lítið
hérna. Borgin er orðin þrefalt eða
fjórfalt stærri en hún var og það
er búið að endurbyggja íþróttavöllinn sem við kepptum á. Það er
eitt mjög merkilegt við Melbourne, að það var óháður rannsóknaraðili látinn skoða í hvaða
borg væri mest af íþróttaviðburðum, flestir og fjölbreyttastir í
öllum heiminum, og þar var Melbourne í fyrsta sæti í veröldinni,“
sagði Vilhjálmur Einarsson þegar
Fréttablaðið náði tali af honum
þar sem hann er ásamt Einari syni

3),&52-!¨52).. 6ILHJ¹LMUR %INARSSON ER OFT NEFNDUR SILFURMAÈURINN VEGNA AFREKS

INS FYRIR FIMMTÅU ¹RUM OG HÁR HELDUR HANN ¹ SAMNEFNDRI BËK

sínum.
Vilhjálmur kvaðst eiga góðar
minningar frá þessum tíma. „Þetta
var í fyrsta skiptið sem farþegum
var flogið yfir pólinn og allir fengu
diplómu um að hafa verið á pólnum. Það var m.a. millilent á Havaí
og þar gerðist nú hlutur sem ég
hef ekki haft mjög hátt um. Ég
fékk þennan óskaplega sinadrátt
og krampa eftir setuna í flugvélinni og hélt að ég væri úr leik á
Ólympíuleikunum. Svo var málið
rannsakað og í ljós kom að þetta
var tiltölulega meinlaus sinadráttur. Ég haltraði í einn eða tvo daga
með verk í kálfanum en það var
ekki andlega góð líðan á meðan ég
hélt að ég væri úr leik.“
Vilhjálmur sagði að veðurfarið
hafi verið óvenjulegt fyrstu dagana eftir að hann kom til Melbourne. „Við lentum þar í kuldatíð

Gólflampar
á tilboði

34®++)¨ &2'! (ÁR SÁST 6ILHJ¹LMUR

STÎKKVA ¹ «LYMPÅULEIKUNUM Å -EL
BOURNE ¹RIÈ 

og hitinn var svona tíu til tólf gráður yfir daginn fyrstu dagana og
þeir sem komu frá heitu löndunum voru allir að krókna úr kulda
en þetta var alveg dýrlegt fyrir
okkur Íslendingana. Svo snarhitnaði og það var kominn steikjandi
hiti á setningardaginn og mér er
það minnisstætt að þegar merki
okkar lands, „Iceland“, birtist á
vellinum fór sælustuna um alla
stúkuna,“ sagði Vilhjálmur léttur í
bragði.
Vilhjálmur setti heimsmet á
leikunum en það met stóð því
miður ekki lengi því Brasilíumaðurinn Da Silva stökk lengra en Vilhjálmur stuttu síðar og hirti þar
með gullverðlaunin. „Da Silva er
því miður dáinn og því hitti ég
hann ekki, ekki fyrr en seinna þá,“
sagði Vilhjálmur á léttum nótum.
DAGUR FRETTABLADIDIS

+NATTSPYRNUAKADEMÅ ¥SLANDS

Skóflustunga
tekin í gær
¥¶2«44)2 Í gær var tekin skóflu-

Verð pr. lampi

Kr. 7995
Burstað stál
Burstað gyllt

Opið laugardaga: 11:00 - 17:00

Antík

stunga í Kórahverfi í Kópavogi í
gær þar sem íþróttahús, líkamsrækt og sundlaug munu verða á
vegum Knattspyrnuakademíu
Íslands. Kópavogsbær mun svo
reisa knatthús sem akademían
mun sjá um að reka.
„Við reiknum með að þessu
verði öllu lokið eftir rúmt ár,“
sagði Logi Ólafsson, einn
fimmenninganna sem standa að
akademíunni. „Hvatinn að öllu
þessu var að finna akademíunni
bækistöðvar og er vonin sú að
þarna rísi einnig framhaldsskóli
þar sem verða nemendur sem
eiga von um að verða afreksfólk í
íþróttum, ekki bara knattspyrnu.“
ES¹
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&2%$$9 !$5 -UN ¾FA MEÈ -ANCHESTER
5NITED N¾STU TV¾R VIKURNAR
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-ANCHESTER 5NITED

Adu vonast til
að fá samning
&«4"/,4) Freddy Adu vonast til að

fá samning hjá Manchester
United en bandaríski táningurinn
mun æfa með enska liðinu næstu
tvær vikurnar. Adu kemur til
Manchester á morgun.
„Það eru forréttindi að fá
tækifæri til að æfa með einu
stærsta félagsliði í heimi.
Cristiano Ronaldo og Wayne
Rooney eru tveir af mínum
uppáhalds leikmönnum og það er
ótrúlegt tækifæri að fá að æfa
með þeim. Vonandi mun þessi
dvöl mín leiða til þess að
Manchester United bjóði í mig.
Það væri frábært. Ég vona bara
að ég nái að sanna mig,“ sagði
Adu við breska blaðið Daily
Express.
DSD

+2 TIL ,A -ANGA Å VETUR

Mæta aftur
norskum liðum
&«4"/,4) KR mun í febrúar

næstkomandi halda í æfingaferð
til La Manga á Spáni þar sem þeir
taka þátt í sterku æfingamóti eins
og þeir gerðu síðastliðinn vetur.
Hin liðin sem taka þátt eru
Rosenborg, Brann, Vålerenga og
Lilleström frá Noregi, Zenit St.
Pétursborg og Rubin Kazan frá
Rússlandi og Metallist frá
Úkraínu.
Fimm Íslendingar leika með
síðastnefndu þremur norsku
liðunum.
ES¹

%GGERT -AGNÒSSON FUNDAÈI ¹ DÎGUNUM MEÈ !LAN 0ARDEW STJËRA 7EST (AM

-EXÅKËSKA LANDSLIÈIÈ

Líst vel á hugmyndir Eggerts

Hugo Sanchez
næsti þjálfari

&«4"/,4) Alan Pardew, framkvæmdastjóri West Ham, segir að
félagið muni njóta góðs af því að
fá nýja eigendur en Pardew fundaði á dögunum með Eggerti Magnússyni og sagði eftir fundinn að
Eggert gæti lyft félaginu upp á
við.
„Fundurinn gekk mjög vel og
stuðningsmenn West Ham væru
alveg til í að heyra það sem Eggert
hafði að segja. Mér finnst hann
hafa góðar hugmyndir um hvað
hann vill gera fyrir félagið. Ég
verð að segja að ég var mjög
ánægður þegar ég kom út af fundinum, líkt og ég var eftir fundinn
með Kia Joorabchian. Ég hef
hlustað á báða þá aðila sem huga
að yfirtöku á félaginu og ég er
mjög áhugasamur af því ég vil
taka framförum með þetta félag
og komast í meistaradeildina.
Það er löng leið þangað úr
þeirri stöðu sem við erum í núna

&«4"/,4) Hugo Sanchez hefur

%''%24 -!'.²33/. +YNNTI NÕVERIÈ HUGMYNDIR SÅNAR FYRIR !LAN 0ARDEW FRAM

KV¾MDASTJËRA 7EST (AM

en lið eins og Aston Villa hafa sýnt
að yfirtökur geta haft jákvæð
áhrif fljótt. Það er samt viss óvissa
sem heldur aftur af mönnum núna

&2¡44!",!¨)¨4%)452

en ég vona að þetta gangi hratt
fyrir sig,“ sagði Alan Pardew eftir
fund sinn með Eggerti Magnússyni.
DSD

verið ráðinn næsti landsliðsþjálfari Mexíkó í knattspyrnu.
Sanchez, sem er 48 ára gamall, er
af flestum
talinn vera
besti knattspyrnumaður
Mexíkó frá
upphafi en
hann vann
fimm meistaratitla með
Real Madrid á
sínum tíma.
(5'/ 3!.#(%:
Sanchez
þjálfaði mexíkóska liðið Pumas
frá 2000 til 2005 og vann deildina
tvisvar í röð með félaginu, áður
en hann tók við Necaxa. Sanchez
tekur við landsliðinu af Ricardo
La Volpe sem þjálfar nú Boca
Juniors í Argentínu.
DSD

-IKE 4YSON ¹ LEIÈ Å V¾NDI
Mike Tyson hefur munað sinn fífil fegurri en þessi fyrrverandi heimsmeistari í
hnefaleikum mun á næstu dögum hefja störf í vændi á folabýli í Las Vegas.
"/8 Mike Tyson var á sínum tíma
yngsti heimsmeistari í þungavigt í
hnefaleikum en ferill hans hefur
farið niður á við nánast frá þeim
degi sem hann sló í gegn. Nú virðist Tyson vera búinn að ná botninum því hann mun senn hefja störf
á folabýli sem fyrirhugað er að
reisa í grennd við Las Vegas í
Nevada.
Sú sem stendur fyrir þessu
folabýli er engin önnur en Heidi
Fleiss, Hollywood maddaman, en
hugmynd hennar er að ráða nokkra
fola í vinnu sem tilbúnir eru að
þjónusta konur gegn greiðslu og
hugmynd Fleiss er að gera Tyson
að aðalfolanum, þrátt fyrir að
Tyson sé dæmdur nauðgari.
„Ég sagði Tyson að hann yrði
aðalfolinn hjá mér. Öllum mönnum mun hrylla við þá tilhugsun að
konan þeirra fari til Mike Tyson,“
sagði Fleiss.
„Mér sama hvað aðrir segja,
það er draumur hvers karlmanns
að gleðja konu og fá borgað fyrir
það,“ bætti Tyson við.
Tyson hefur mátt muna sinn
fífil fegurri því hann var á sínum
tíma talinn óstöðvandi í hnefaleikum. Eitthvað skrikaði honum þó
fótur og hann hefur oft komist í
kast við lögin, bæði fyrir ofbeldi
og naugun. Árið 1992 var Tyson
dæmdur í sex ára fangelsi fyrir
nauðgun en hann var látinn laus
árið 1995.
Tyson er þekktur skaphundur

,!-0!2$ /' 2/.!,$).(/ "ÎRÈUST

UM TITILINN KNATTSPYRNUMAÈUR ¹RSINS ¹
SÅÈASTA ¹RI
./2$)# 0(/4/3'%449

"ARCELONA

Ronaldinho vill
fá Lampard
&«4"/,4) Ronaldinho hefur látið

b)2/.m -)+% 493/. -UN LÅKLEGA VINNA ¹ FOLABÕLI Å FRAMTÅÈINNI SEM REKIÈ ER AF (EIDI

&LEISS

og það kom bersýnilega í ljós í
einum frægasta hnefaleikabardaga síðustu ára þegar Tyson
mætti Evander Holyfield árið
1997.
Bardaginn er ekki frægur fyrir
gæðin eða dramatíkina heldur
fyrir það að í þessum bardaga beit
Tyson stykki úr eyra Holyfields
og hrækti því út úr sér. Ræsti-

&2¡44!",!¨)¨2%54%23

tæknir fann stykkið að loknum
bardaganum og það var að lokum
saumað aftur á eyra Holyfields.
Eftir að Tyson hætti atvinnuhnefaleikum hefur hann aðallega
stundað sýningabardaga og í október fór hann af stað með sýningu
sem ber nafnið The Mike Tyson
World Tour eða Heimsferðalag
Mike Tysons.
DAGUR FRETTABLADIDIS

hafa eftir sér að hann vilji ólmur
fá Frank Lampard, leikmann
Chelsea, til Barcelona. Lampard
hefur gjarnan átt góða leiki þegar
Barcelona og Chelsea hafa mæst í
meistaradeild Evrópu undanfarin
ár og skoraði m.a. frábært mark í
viðureign liðanna á Camp Nou í
síðasta mánuði.
„Frank Lampard er frábær
leikmaður og ég er ánægður með
að hafa fengið tækifæri til að
hitta hann nokkrum sinnum og
kynnst honum, bæði innan vallar
og utan vallar. Hann er vinur
minn, mér finnst mjög gaman að
sjá hann spila og ég yrði mjög
ánægður ef hann kæmi til
Barcelona til að spila,“ sagði
Ronaldinho.
Unnusta Lampards er frá
Barcelona og hann hefur verið
duglegur að læra spænsku
undanfarin ár, en hann er
samningsbundinn Chelsea til
ársins 2009.
DSD

%IN SK¾RASTA STJARNA KNATTSPYRNUNNAR OG HUGMYNDASMIÈURINN ¹ BAK VIÈ EITT BESTA LANDSLIÈ SÎGUNNAR ER L¹TINN
-!'.²3 '5..!233/. .ÕBAKAÈI FAÈIR

INN ¹TTI FÅNAN LEIK Å KVÎLD

%VRËPUKEPPNIN Å KÎRFUBOLTA

Grátlegt tap
hjá Keflavík
+®2&5"/,4i Keflavík tapaði með
einu stigi fyrir úkraínska liðinu
BC Dnipro í „Sláturhúsinu“ í
gærkvöld, 96-97. Þetta var annar
leikur Keflavíkur í Áskorendakeppni Evrópu en liðið tapaði
einnig fyrsta leiknum en það var
gegn tékknesku liði.
Hinn nýbakaði faðir, Magnús
Gunnarsson, átti stórleik fyrir
Keflavík og skoraði 23 stig.
Stigahæstur Keflvíkinga var þó
Thomas Soltau sem skoraði 25
stig og tók þar að auki 8 fráköst.
Williams var síðan með 16 stig.
Tim Ellis átti ágætan leik og
skoraði 14 sig og tók 5 fráköst.
Jón Nordal Hafsteinsson gaf
ekkert eftir og skoraði 10 stig og
tók 4 fráköst. Arnar Freyr
Jónsson kom næstur með 6 stig, 4
fráköst og 4 stoðsendingar.
HBG

Ungverjinn Ferenc Puskas lést á sjúkrahúsi í gær
&«4"/,4) Ungverska knattspyrnugoðsögnin Ferenc Puskas lést á
sjúkrahúsi í gærmorgun eftir
langa baráttu við sjúkdóm, 79 ára
að aldri. Hann var lagður inn á
sjúkrahús árið 2000 með hjartasjúkdóm og greindist síðar með
Alzheimer.
Puskas vann meistaratitla bæði
með ungverska liðinu Honved og
með spænsku risunum Real Madrid, auk þess sem hann vann þrjá
Evróputitla með Madridarliðinu.
Puskas var einn besti knattspynumaður allra tíma og var hugmyndasmiðurinn á bak við frábært landslið Ungverja sem m.a.
sigraði Englendinga 6-3 árið 1953,
en það var fyrsta tap Englendinga
á Wembley. Þetta gullaldarlið Ungverja tapaði aðeins einum leik á
sex árum en það var einmitt
úrslitaleikurinn gegn Þjóðverjum
á HM í Sviss árið 1954.
Puskas var fæddur í apríl árið
1927 og hóf að leika í meistaraflokki fimmtán ára gamall. Hann
lék sinn fyrsta landsleik sautján
ára og skoraði mark í leiknum sem
var gegn nágrönnunum frá Austurríki.

Eftir kommúnistauppreisnina í
Ungverjalandi árið 1956 fór
Puskas í útlegð til Spánar og lék
fjóra leiki með spænska landsliðinu á sínum tíma. Puskas fékk
uppreisn æru með Real Madrid og
myndaði ógnvekjandi sóknardúett
með Argentínumanninum Alberto
Di Stefano, en Puskan vann sex
spænska meistaratitla með Real
Madrid auk þess sem félagið hafði
yfirburði í Evrópu.
Einn frægasti leikur knattspyrnusögunnar var viðureign
Real Madrid og Eintracht Frankfurt í úrslitaleik Evrópukeppni
meistaraliða árið 1960 þar sem
Puskas skoraði fjögur mörk og Di
Stefano þrjú í 7-3 sigri spænska
liðsins.
Puskas lagði skóna á hilluna
árið 1967 en alþjóðlegt samband
um knattspyrnusögu og tölfræði
valdi Puskas fjórða besta knattspyrnumann 21. aldarinnar í lok
síðustu aldar. Hann skoraði hvorki
fleiri né færri en 84 mörk í 85
landsleikjum fyrir Ungverja, 357
mörk í 354 leikjum fyrir Honved
og 512 mörk í 528 leikjum fyrir
Real Madrid.
DSD

&%2%.# 053+!3 %R FALLINN FR¹ EN HANN VAR EINN ALLRA BESTI KNATTSPYRNUMAÈUR SÎGUNN
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DCRHC35
800.000 pixla CCD myndflaga
CarlZeiss Vario-Tessar optics
20x Optical Zoom
123K CViewFinder
2.5” LCD Snertiskjár (123 K)
Einfaldur “Click to DVD” hugbúnaður
i.LINK (DV IN/OUT)
Fjarstýring og USB kapall fylgir
Tengistöð fylgir

DCRHC23
800.000 pixla CCD myndflaga
CarlZeiss Vario-Tessar optics
20x Optical Zoom
123K CViewFinder
2.5” LCD Snertiskjár (123 K)
Einfaldur “Click to DVD” hugbúnaður
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39.996

3.333
Vaxtalaust 12 mán.

3.999

Staðgreitt

Vaxtalaust 12 mán.

eiV`V
e
j
h
aY
_V
i
^Â
Z
g
W

"6akghjZbeVhhVg{ ckVge^Â
WgZ^Âi_VaYhh_

ijg
(%mVÂYg{i

Staðgreitt

DCRHC46
1Megapixla CCD myndflaga
Carl Zeiss Vario-Tessar optics
12x Optical Zoom
2.7” LCD WideScreen Snertiskjár High
Quality WideScreen upptaka
Memory Stick Duo Slot
Einfaldur “Click to DVD” hugbúnaður
Fjarstýring og USB kappall fylgja
Tengistöð fylgir
DV in
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DCRSR90
3 megapixla CCD myndflaga
30GB harður diskur innbyggður
Carl Zeiss Vario Sonnar T* Linsa (30mm)
10x aðdráttur um linsu 120x Digital
2.7” Breiðtjalds LCD skjár
Snertiskjár
5.1 rása hljóðupptaka
Innbyggt flass
USB 2.0 tengi
Super NightShot (0lux)
Super SteadyShot

8.299
Vaxtalaust 12 mán.

8.5
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59.988

4.999
Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt

Með öllum MiniDV
vélum fylgja
3 DV spólur og taska
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47.988

99.588
Staðgreitt
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NVGS27
800.000 pixla CCD myndflaga
30x optical Zoom (1000x total)
2.5” Litaskjár
36mm Wide Angle
Ljósnæmi 2 Lux (Colour Nigthview)
Pure Colour Engine
DV tengi út
Virkar sem vefmyndavél
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SDRS100B
3 flögu SD tökuvél
3x 800.000 pixlar
Leica Dicomar Linsa
10x aðdráttur um linsu
3 megapixla kyrrmyndataka
Allt niður í 1 lux ljósnæmi
Hristivörn í linsu O.I.S.
Innbyggt flass
SD kortalesari
2GB SD kort fylgir
USB 2.0

8.299
Vaxtalaust 12 mán.

99.588
Staðgreitt

2.999
Vaxtalaust 12 mán.

35.988
Staðgreitt
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DCRDVD304
1,07 megapixla HAD CCD
2.7” Breiðtjalds LCD skjár
Carl Zeiss Vario-Tessar linsa
5.1 rása hljóðupptaka
MemoryStick Duo kortalesari
VGA kyrrmyndataka

6.499
Vaxtalaust 12 mán.

77.988
Staðgreitt
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 #ATE "LANCHETT

Samúel Örn Erlingsson er víst fréttamaður

(Ò F¾DDIST Å -ELBOURNE Å
STRALÅU HINN  MAÅ 
#ATE VANN «SKARSVERÈ
LAUNIN Å FYRRA SEM BESTA
LEIKKONA Å AUKAHLUTVERKI
SEM +ATHERINE (EPBURN Å
MYNDINNI b4HE !VIATORm
#ATE ER EIN AF VIRTUSTU LEIK
KONUM Å HEIMINUM Å DAG
OG Å KVÎLD SÕNIR 3JËNVARPIÈ
MYNDINA 6ERONICA 'UERIN ÖAR
SEM #ATE LEIKUR TITILHLUTVERKIÈ

¥ 2ÅKISSJËNVARPINU RÅKJA STRANGAR REGLUR SEM LÒTA AÈ HLUTLEYSI FRÁTTA
MANNA 3VO FAST HALDA MENN Å Ö¾R AÈ (ELGA 6ALA (ELGA
DËTTIR ÖËTTI ËT¾K SEM STARFSMAÈUR ¹ FRÁTTASTOFU ÒTVARPS
¹ SÅNUM TÅMA VEGNA ÖESS AÈ HÒN HAFÈI SKIPULAGT STRAND
BLAK SEM 6INSTRI GR¾NIR STËÈU FYRIR
"URTSÁÈ FR¹ STRANDBLAKI ER ÖAÈ EINKUM ÒRELT FRÁTTA
MAT SEM GERIR FRAMKV¾MD REGLNANNA HL¹LEGA -ENN
MUNA MËTSAGNAKENNDAN M¹LSTAÈ FORSVARSMANNA 2²6
OG 'ÅSLA -ARTEINS "ALDURSSONAR SJ¹LFS ÖEGAR MENN VORU
AÈ VERJA ÖAÈ AÈ SVO RAMMPËLITÅSK KANËNA SEM
'ÅSLI ER V¾RI ¹ SKJ¹NUM ¹ BESTA TÅMA !F
ÖVÅ AÈ HANN VAR EKKI AÈ SEGJA FRÁTTIR
¶Ë SVO AÈ HANN V¾RI AÈ R¾ÈA VIÈ
PËLITÅKUSA !UÈVITAÈ VAR EITT OG ANNAÈ
FRÁTTN¾MT SEM KOM FRAM Å ,AUGAR
DAGSKVÎLDI p FR¹B¾RUM Ö¾TTI 'ÅSLA
-ARTEINS /G NIÈURL¾GJANDI FYRIR
HANN AÈ SEGJA Ö¹TTINN SVO LÁTTV¾G
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FR¹ SUNNUDEGI

 +ASTLJËS
 'EIMSTÒLKAN :ENON 
 (IMALAJAFJÎLL 
 ¥SLANDSMËTIÈ Å HANDBOLTA
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  VELLINUM MEÈ 3NORRA -¹
 "LACKBURN 4OTTENHAM BEINT
"EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK "LACKBURN OG
4OTTENHAM
 ¶RUMUSKOT E 
 4ORINO 3AMPDORIA BEINT "EIN
ÒTSENDING FR¹ LEIK 4ORINO OG 3AMPDORIA
 2EADING #HARLTON FR¹  NËV
 %VERTON "OLTON FR¹  NËV
 $AGSKR¹RLOK



,!5'!2$!'52  NËVEMBER 

34®¨  +, 
4(% 7//$3-!. %).&!2)..

 3OM MAN BEHAGER  3M¾K FOR
3KILLINGEN  (JERTEFLIMMER  "OOGIE
,ISTEN  /"3  (AMMERSLAG  &ÐR
SÐNDAGEN  (ELD OG ,OTTO  "ULLERFNIS
 46 !VISEN MED VEJRET  3PORT.YT MED
0RO 4OUR BORDTENNIS  $E STORE KATTE 
-ATADOR  +RIMINALKOMMISS¾R "ARNABY
 -IN PIGE VIL I N¾RKONTAKT  &ARVEL
7YOMING

 6EÈURFREGNIR  "¾N
 &RÁTTIR
 ,AUGARDAGUR TIL LUKKU
 &RÁTTIR
 -ÒSÅK AÈ MORGNI DAGS
 &RÁTTIR
 ²T UM GR¾NA GRUNDU
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 +ROSSGÎTUR
 6IKULOKIN
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,AUGARDAGSÖ¹TTURINN
 4IL ALLRA ¹TTA
 3TËRT Å SM¹U
 "ORGIN Å HUGSKOTI MANNSINS

 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 /RÈ SKULU STANDA
 &IMM FJËRÈU
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 ,EIKHÒSROTTAN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 +RINGUM KVÎLDIÈ
 3TEFNUMËT
 3ÎGUR AF SJË OG LANDI
 0IPAR OG SALT
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 &LAKK
 $ANSLÎG
 &RÁTTIR

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR

Dömur

Snyrtivörur

Börn

 %NSKU MÎRKIN &ARIÈ ER YFIR ALLT ÖAÈ
HELSTA SEM GERÈIST Å LIÈINNI UMFERÈ Å ENSKU
 DEILDINNI Å KNATTSPYRNU -ÎRG FÁLAGANNA
Å ÖESSARI DEILD ERU MEÈ ÅSLENSKA LEIKMENN
¹ SÅNUM SN¾RUM OG ÖVÅ K¾RKOMIÈ AÈ F¹
T¾KIF¾RI TIL ÖESS AÈ FYLGJAST MEÈ TILÖRIFUM
ÖEIRRA Å HVERRI EINUSTU UMFERÈ
 3P¾NSKU MÎRKIN ¥TARLEG UMFJÎLLUN
UM SÅÈUSTU UMFERÈ Å SP¾NSKA BOLTANUM
-ÎRKIN ÒR ÎLLUM LEIKJUM UMFERÈARINNAR
TILÖRIFIN OG UMDEILDU ATVIKIN
 ."!  2EGULAR 3EASON
²TSENDING FR¹ LEIK Å ."! KÎRFUBOLTANUM
 (OLLAND %NGLAND (OLLAND
%NGLAND E
 ¥SLANDSMËTIÈ Å )CE FITNESS
 !MERÅSKI FËTBOLTINN .&, 'AMEDAY

 8 'AMES  Ö¹TTUR  8
'AMES  Ö¹TTUR 
 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN ,A
,IGA 2EPORT
 3P¾NSKI BOLTINN 3P¾NSKI BOLT
INN  ²TSENDING FR¹ LEIK Å SP¾NSKA
BOLTANUM
 3P¾NSKI BOLTINN 3P¾NSKI BOLT
INN  ²TSENDING FR¹ LEIK Å SP¾NSKA
BOLTANUM
 (NEFALEIKAR %RIK -ORALES -ANNY
0ACQUIAO %INN ALLRA FLOTTASTI HNEFALEIKABAR
DAGI SEM FRAM HEFUR FARIÈ Å MANNA MINN
UM "ARDAGINN FËR FRAM Å MARS 
 (NEFALEIKAR %RIK -ORALES VS
-ANNY 0ACQ ²TSENDING FR¹ BARDAGA %RIK
-ORALES OG 0ACQUIAO ¶ETTA VAR SEINNI VIÈ
UREIGN ÖEIRRA FÁLAGA EN FYRRI BARDAGINN VAR
ROSALEGUR %RIK -ORALES HAFÈI BETUR Å FYRRI
BARDAGANUM EN NÒ M¾TTUST ÖEIR AFTUR OG
BÎRÈUST UM HEIMSMEISTARATITILINN Å FJAÈUR
VIGT "ARDAGINN FËR FRAM  JANÒAR 
 "OX %RIK -ORALES VS -ANNY
0ACQUIAO "OX %RIK -ORALES VS -ANNY
0ACQUIAO  "EIN ÒTSENDING FR¹ BARDAGA
%RIK -ORALES OG -ANNY 0ACQUIAO Å FJAÈUR
VIGT %RIK -ORALES STENDUR ¹ ÖRÅTUGU OG ER
ORÈIN GOÈSÎGN Å HEIMALANDINU -EXÅKË
EFTIR GL¾SILEGAN FERIL EN HANN HEFUR AÈEINS
TAPAÈ FJËRUM SINNUM Å FIMMTÅU OG TVEIM
UR BARDÎGUM &ÁKK HANN VIÈURNEFNIÈ
b(INN HR¾ÈILEGIn SNEMMA ¹ FERLINUM EN
0ACQUIAO HEFUR HINS VEGAR VERIÈ KALLAÈUR
b4ORTÅMANDINNn ÖANNIG AÈ ÖARNA ¾TTU AÈ
M¾TAST ST¹LIN STINN

Heimilið

LEITIN OG ¹HRIFAMIKIL VERÈLAUNAKVIK
MYND ÖAR SEM VARPAÈ ER EINSTAK
LEGA RAUNSÎNNU LJËSI ¹ HUGARHEIM
BARNANÅÈINGSINS +EVIN "ACON SÕNIR
STËRLEIK Å HLUTVERKI BARNANÅÈINGS
SEM SLEPPT ER ÒR FANGELSI EFTIR AÈ
HAFA AFPL¹NAÈ TÅU ¹RA DËM ¶R¹TT FYRIR
AÈ VERA LAUS Ö¹ ER FRAMTÅÈIN SÅÈUR EN
SVO BJÎRT FYRIR FYRRVERANDI FANGA MEÈ
ÖETTA ORÈSPOR ¶AÈ ER H¾GARA SAGT
EN GERT FYRIR HANN AÈ KOMA UNDIR
SIG FËTUNUM ¹ NÕ OG EKKI B¾TIR ÖAÈ S¹LAR¹STAND HANS ÖEGAR HINAR MYRKU OG
ËGEÈFELLDU KENNDIR FARA AFTUR AÈ GERA VART VIÈ SIG ¥ MYNDINNI VAKNA STËRAR OG
KREFJANDI SPURNINGAR %IGA D¾MDIR BARNANÅÈINGAR SKILIÈ ANNAÈ T¾KIF¾RI %IGA
ÖEIR RÁTT ¹ FYRIRGEFNINGU OG GETA ÖEIR VIRKILEGA B¾TT R¹È SITT OG SIGRAST ¹ HINUM
MANNSKEMMANDI HVÎTUM SÅNUM !ÈALHLUTVERK +EVIN "ACON +YRA 3EDGWICK
$AVID !LAN 'RIER %VE ,EIKSTJËRI .ICOLE +ASSELL

*OHHNY $EPP #HRISTINA 2ICCI #ATE
"LANCHETT OG *OHN 4URTURRO ERU ¹
MEÈAL ÖEIRRA ÒRVALS
LEIKARA SEM LEIKA Å
ÖESSARI MYND SEM
ER Å LEIKSTJËRN
BRESKU LEIKSTÕR
UNNAR 3ALLY 0OTTER
-YNDIN SEGIR FR¹ UNGRI
RÒSSNESKRI STÒLKU SEM
STRÕKUR TIL "ANDARÅKJ
ANNA OG VERÈUR
¹STFANGIN
AF SÅGAUNA
-YNDIN ER
FR¹ ¹RINU 
OG HEFUR FENGIÈ
AFBRAGÈSDËMA GAGN
RÕNENDA UM HEIM
ALLAN

23  &-   

LUSH

nú í Debenhams

 6 CUP LANGRENN  6 CUP SKÐYTER 
3PORT I DAG  6 CUP SKÐYTER  2ALLY 6 6- RUNDE FRA .EW :EALAND  6 CUP
LANGRENN  3PORT I DAG  *UBALONG 
!MIGO  ,ÐRDAGSREVYEN  ,OTTO TREKNING
 -ELONAS  +JEMPESJANSEN 
-ED HJARTET P½ RETTE STADEN  ,ÐVEBAKKEN
 +VELDSNYTT  %G ER 0ETER 3ELLERS

364 
 ,ANDG½NG  3ÎDERLUND  "IE 
5PPDRAG 'RANSKNING  0ACKAT  KLART
 -¼KLARNA  $OOBIDOO  %MIL I
,ÎNNEBERGA  $ISNEYDAGS  6¼RLDARNAS
BOK  2APPORT  3PORTNYTT  0½
SP½RET  "ROTTSKOD &ÎRSVUNNEN  (½LL
TYST V¼RLDEN  "INGO 2OYALE  2APPORT
 #ASINO

ÍSLE NSK A / SIA.

IS / DEB 3494 3
11/0 6

Herrar

T

6)¨ -,5- -%¨ 4(%
-!. 7(/ #2)%$  3+*
%).5- ¥ +6®,$ +, 

¥ +6®,$



(2«3)¨ c

 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

Gussi úti í kuldanum hjá Hemma

...fær Gunnar Garðarsson,
matreiðslumaður á Café Bifröst,
sem býr til nýjar hefðir og
kynnir Íslendinga fyrir nýjum
jólamat, antílópu og krókódíl
með kanil.
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 HVETJA  TVEIR EINS  ARR  BEIN 
GUÈ  FLAGA  ¹VARPAR  ÅÖRËTTAFÁ
LAG  LÅÈA VEL  KÒGUN  TVEIR EINS
 BYLGJA
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 ERINDI  Å RÎÈ  HEIÈUR  TEMJA 
SJ¹LFST¾ÈUR ATVINNUREKANDI  FJËR 
SVELG  POTTRÁTTUR  BERGTEGUND 
STÎÈUG HREYFING
,!53.

„Mér var orðið dálítið kalt á þumalputta hægri handar en annars
hafði ég það bara fínt,“ segir
Gunnar Jónsson, yfirdyravörður á
Kaffi Oliver, var hífður upp í 30
metra hæð fyrir framan NASA á
Austurvelli á fimmtudagskvöld.
Þar var hann látinn hanga í fimbulkulda og roki í eina klukkustund
í sex stiga frosti og talsverðum
vindi.
Það var sjálfur Hemmi Gunn
sem fékk Gussa í uppátækið, sem
kallaðist Karlinn í krapinu. Á
meðan Gussi dinglaði í kalsanum
hafði Hemmi ofan af fyrir sjónvarpsáhorfendum sem fengu að
fylgjast með hvernig dyraverðinum reiddi af. „Hemmi þurfti ekkert að plata mig út í þetta, ég er

alltaf til í svona fíflalæti. Ég
gætti að því að klæða mig vel,
það var sex stiga frost og talsverð vindkæling en ég hafði vit á
að fara í föðurland og hlýja sokka,
þannig að það væsti ekki um
mig,“ segir Gussi, sem er að vísu
vanur að standa úti í frosthörkum
og gæta að biðröðinni fyrir framan Café Oliver. Hann viðurkennir
þó að örlítil lofthræðsla hafi gert
vart við sig. „Hún stakk sér aðeins
niður þarna fyrst en maður verður
bara að bægja svoleiðis frá sér.“
Að þættinum loknum var Gussi
látinn síga niður og tók stefnuna
rakleitt á Kaffi París þar sem
hann gæddi sér á heitu kakói til að
fá í sig yl. „Og hef það bara þokkalegt í dag.“

6AR GËÈU HEILLI BETUR
KL¾DDUR EN ÖETTA
ÖEGAR HANN HÁKK Å
FROSTINU
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 LAG Å BANDARÅSKUM
K¹NTRÅ RAUNVERULEIKAÖ¾TTI
Gísli Jóhannsson, betur þekktur
sem Gis, hefur loksins látið gamlan draum rætast og komið sér
fyrir í mekka kantrí-tónlistarinnar, Nashville. „Hérna er nú bara
rok og rigning,“ segir Gísli þegar
Fréttablaðið hafði samband við
hann. Tónlistarmaðurinn hafði
verið búsettur í Los Angeles í
rúman áratug en ákvað loks að láta
slag standa, rífa sig upp og halda
til Nashville. „Ég ákvað að prófa
að miðstýra ferlinum frá Los Angeles en það gekk ekki því umboðsskrifstofan mín er hérna í Nashville og plötufyrirtækið
líka,“ útskýrir Gísli.
Og hinn íslenski
kúreki var varla fyrr
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búinn að koma sér fyrir en að hjólin fóru að snúast fyrir alvöru. „Ég
samdi lag sem heitir No Regrets
og fékk til mín nokkra lagahöfunda til að aðstoða mig,“ segir
Gísli. „Áður en ég vissi af var sjónvarpsstöðin CMT, sem er kántrítónlistarstöð, búin að hafa samband við mig og vildu fá að nota
lagið í raunveruleikaþáttaröð um
einhverja landkrabba sem vilja
gerast alvöru ródeó-knapar,“ segir
Gísli. „Þeir vildu fá að nota lag
sem var ekki einu sinni fullklárað,“
útskýrir Gísli en þátturinn fer í
loftið í janúar. Tónlistarmaðurinn
viðurkennir líka að í Nashville
svífi einhver sérstakur andi og ef
til vill séu Nashville og Los Angeles alls ekki svo ólík þegar allt
kemur til alls. „Í LA eru allir leikarar en hérna eru allir lagasmiðir,“ segir Gísli og hlær.
Tónlistarmaðurinn
festi
kaup á bústað niðri við
Old Hickory-vatnið í
Hendorsville sem er rétt
fyrir utan miðborg Nashville.
Aðdáendur
Johnny Cash ættu að
kannast við þetta
svæði því þarna bjó
hann
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Magni með útvarpsþátt fram að jólum
Magni Ásgeirsson, sem gerði
garðinn frægan í Rockstar:
Supernova, heldur aftur á öldur
ljósvakans á næstunni, en hann
mun ásamt vini sínum Ómari
Berg Torfasyni stýra útvarpsþætti á KissFM í desember. „Þetta
er svona bara upp á fjörið. Ómar
er að byrja með útvarpsþátt og ég
ætla að vera með honum fyrsta
mánuðinn,“ sagði Magni, sem
hefur ekki verið í útvarpi áður
nema útvarp Menntaskólans á
Egilsstöðum sé talið með. „Við

'533)

ætlum að vera hressir og
skemmtilegir á morgnana, svona
til að komast í jólastemninguna.
Þegar jólin koma hætti ég þessu
og fer aftur í að vera tónlistarmaður í fullu starfi,“ sagði Magni,
en þátturinn verður í útsendingu
á morgnana. Magni hefur ekki
áhyggjur af að þurfa að stíga
snemma úr rekkju. „Marinó,
sonur minn, vekur mig alltaf
klukkan sjö hvort sem er, svo ég
get alveg eins drifið mig í vinnuna,“ sagði Magni.
SUN
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ásamt June Carter í villu við vatnið sem diskó-kóngurinn Barry
Gibb festi kaup á í janúar á þessu
ári. „Ég á nú eftir að banka upp á
hjá honum og athuga hvernig hann
hefur það,“ segir Gísli og hlær.
„Mér skilst hins vegar að hluti af
myndinni Walk the Line hafi verið
tekinn upp þarna við vatnið,“
útskýrir Gísli, augljóslega kominn
á hárréttan stað.
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Saltbreiður í sundlaugunum
Kuldakastið sem riðið hefur yfir
landið undanfarna daga hefur
væntanlega aftrað einhverjum frá
sundferðum. Þeir sem lagt hafa
leið sína í Laugardalslaugina hafa
hins vegar þurft að eiga við miklar, grófar saltbreiður á bökkunum, sem eiga að koma í veg fyrir
hálkumyndun en eru varla til þess
að gera sundferðina þægilegri.
„Maður þarf helst að vera
góður fakír í þessu,“ sagði Logi
Sigurfinnsson,
forstöðumaður
Laugardalslaugar. „Grófa saltið,
sem er eins og grjót að ganga á, er
það eina sem hefur dugað hingað
til. Hálkumyndunin er ótrúleg,
vatnið frýs alveg um leið,“ sagði
hann.
Starfsfólk
laugarinnar
stendur nú í tilraunastarfsemi
með saltpækil. „Við þorum ekki að
nota hann á gönguleiðirnar fyrr en
við erum viss um að hann virki
almennilega. Hálkan er svo lúmsk
og það verða svo slæm slys af
henni,“ sagði Logi, sem vonast þó
til að pækillinn geti tekið við í
framtíðinni. „Hann dugar á
Reykjanesbrautina,“ sagði hann.
Meðan á kuldakastinu stendur
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mælir Logi með því að fólk hafi
sundskó meðferðis í laugarnar til
að geta rölt á milli potta. „Menn

&2¡44!",!¨)¨2«3!

rölta að vísu ekki mikið í þessu
veðri, það er bara sprettað á milli,“
bætti hann við.

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
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Kanntu jól að baka?

Ný ísöld

Þ

egar ég á fimmtudagsmorgun
stökk eins og hetja út í norðanrokið til þess að binda niður ruslatunnu fyrir utan húsið mitt – en hún
hafði fokið þar með látum um nóttina, blessunarlega tóm – gat ég ekki
varist þeirri hugsun í ljósi hins
nístandi kulda að nú væri Golfstraumurinn farinn.

¶%)2 eru margir vísindamennirnir

sem hafa haldið því fram með sannfærandi rökum að ef lofthjúpur
jarðar muni halda áfram að hlýna
af manna völdum muni Golfstraumurinn skipta um stefnu og hætta
þar með að hlýja okkur Íslendingum eins og hann hefur gert frá upphafi byggðar. Þarna sem ég bograði
grettinn yfir tunnunni og reyndi að
hnýta bandið, sem var of stutt, var
ég sem sagt alveg með það á hreinu
að nú væri komið að þessu.

.µ ísöld væri skollin á. Nú væri
bara tímaspursmál hvenær íshellan myndi leggjast yfir og maður
yrði endanlega dæmdur til þess að
klöngrast á klakanum í bókstaflegri merkingu, rennandi á rassinn
í lélegum skóm. Ég leiddi alvarlega
hugann að því með hvernig lurkum
ég hygðist verja fjölskyldu mína í
ísaldarsamfélagi hinna sterku og
jafnframt hvernig ég ætlaði að viðhalda loga í eldstæðinu. Verst hvað
ég hef alltaf verið mikill klaufi við
að kveikja eld með steinum.

CHARM mæliskeiðar
4 stk. rautt/hvítt 95,SKRAPA kökuspaði
ýmsir litir 75,-

195,-

LEGITIM skurðarbretti
2 stk. hvít

650,-

36/.!

veður nær auðvitað ekki
nokkurri átt. Ég hef oft haldið því
fram að eitt stærsta hagsmunamál
þjóðarinnar, sá þáttur sem aftri
framförum hvað mest á þessu landi,
sé veðrið. Þetta er einkar augljóst í
skipulagsmálum. Sama hvað menn
reyna að byggja aðlaðandi torg og
opin svæði, alltaf skulu allar tilraunir til þess að skapa líf í bæjunum stranda á þeirri grundvallarstaðreynd að hér er lungann úr
árinu svokallað skítaveður, eða svo
það sé umorðað í anda skáldlegra
bókatitla: Veður skítsins.

75,-

MIXA eldhúsáhöld
3 stk. gegnheill viður

ISIG svunta rauð L94 cm

ISIG pottaleppar
2 stk. 23x23 cm 390,-

/'

VICKNING bökudiskur
Ø25 cm 495,-

PROMPT muffinsform
35x27 cm 795,-

MEDALJ pottur m/loki 2 l
Ø16 H11 cm 1.990,-

350,-

.²

DUKTIG bökunarsett
f/ börn 7 stk. 995,-

ISIG piparkökumót 6 stk. H7-17 cm

Lokað hér
Sæbraut

MAGASIN kökukefli
Ø6 L43 cm 395,-

Reykjanesbraut

má ekki misskilja mig. Það er
margt gott við kulda. Fátt jafnast á
við nýfallinn snjó í köldu logni.
Ekkert eykur meira samvistir
kærustupara og hjóna og styrkir
fjölskylduna betur en frosthörkur.
En þetta breytir ekki því að loftslagsbreytingar eru mest aðkallandi
vandamál stjórnmála samtímans.
Skítakuldinn í vikunni sem fór yfir
öll velsæmismörk ætti að vekja
Íslendinga til umhugsunar um mikilvægi þess að láta til sín taka í
þeim málum svo um munar. Ég persónulega ætla ekki að eyða efri
árunum í hettuúlpu, þá væntanlega
kominn ofan í blessaða ruslatunnuna, tálgandi lurka.

ISIG barnasvunta
70x45 cm 290,-

ISIG diskaþurrkur
50x70 cm ýmsar tegundir 590,-

Ný verslun

Sænskar kjötbollur
með kartöflum, týtuberjasultu
og rjómasósu (10 stk.)

490,-

Virkir dagar
Laugardagur
Sunnudagur
www.IKEA.is

ISIG löber 45x150 cm
marglitt 690,-

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00
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nú er útlit fyrir í ofanálag að
nýtt kuldamet fyrir nóvembermánuð verði slegið. Einn mest sannfærandi kaflinn í myndinni hans Al
Gores um gróðurhúsaáhrifin fjallaði um það hvernig sífellt ný veðurfarsmet hafa verið slegin á allra
síðustu árum. Fellibylir verða
stærri og öflugri. Vötn þurrkast
upp. Það var í þessu samhengi sem
djöfullinn hvíslaði í eyrað á mér við
ruslatunnuna að nýja kuldametið á
Íslandi væri liður í sömu þróun.
Kannski er veðrið í veröldinni að
breytast beint fyrir framan nefið á
okkur?

