6),,)-%9 
6%34&*®2¨5-

!ÈALBJÎRG ¶ORSTEINSD
ËTTIR BÕR TIL
SMYRSL SALVA
OG ¹BURÈ ÒR JURTUM
SEM HÒN TÅNIR
Å N¹TTÒRUNNI

(%),35"4!.$)
,¥-"!.$

 SÅÈUSTU ¹RUM
HEFUR SVOKALL
AÈ KINESIO TAPING
RUTT SÁR TIL
RÒMS Å HEIMI
SJÒKRAÖJ¹LFUNAR

(%),3! 

(%),3! 

&!34%)'. )2

(%)-),)

!,,4 ()44

2¥+!2¨52 3 2¥+!2¨33/.

(%),3!

(²3

"®2.

.-

&%2¨)2

(%),3!

6ETURINN ER
GENGINN Å GARÈ
ÖAÈ ER F¹TT
BETRA EN LEIKA OG
ÒTI Å SNJËNUM
SÁR
¹ SKÅÈUM EÈA EÈA GEYSAST UM
VETRARLOFTINU SLEÈA Å HRESSANDI
 /PIÈ ER Å (LÅÈARFJALLI
¹ !KUREYRI OG
FYRIR GESTI OG ÖESS VEGNA TILVALIÈ
HEIMAMENN
SKELLA SÁR Å
A AÈ
FJALLIÈ
UNNI WWWHLIDARMEÈ FJÎLSKYLD
FJALLIS

Heldur áfram
að synda

!46)..!

"2²¨+!5

0

4),"/¨ /&,

„Þetta er
lítið
Ríkarður sem í samanburði við
það sem áður
an sundferil er enginn nýgræðin
gur í íþróttum var,“ segir
að baki.
Ríkarður
og á glæstHelsingbo fór að æfa sund 10
rgar, þar
til 11 ára
sem fjölskylda
með sundfélag
„Foreldrar
mínir voru
i
hans bjó í
sem ég þótti
hvattir til
nokkur ár.
að
sýna góða
lenti hjá þjálfara,
takta og svo senda mig í sundið
þar
heppilega
vildi til
Ríkarði voru sem æfði síðar sænska
landsliðið.“ að ég
inn bráðefnil kennd sundtökin
á þessum tíma
Íslands árið egur sundmaður þegar
og
1992. „Ég
fjölskylda var orðþegar hér
var komið tók mér að vísu ársfrí n flutti til
við
segir hann
en þess utan sögu til að æfa skíði frá sundinu
sér í tennis
og fótbolta,“
hafði Ríkarður
og skák.
einnig reynt
„Sumarið
fyrir
1993 vaknaði
mér aftur
áhuginn
að
ar,“ heldur sundinu og lagði aðrará ný, ég fór að einbeita
Ríkarður áfram.
íþróttagre
svo lánsamur
inar
að lenda hjá „Ég æfði með Ægi og til hliðátti eftir að
var
afbragðsg
þjálfa
óðum þjálfara, aftur
ur mörg Íslandsmelandslið Finna.“
sem
Smáþjóðaleikunum t, varð methafi Á ferlinum setti Ríkarðog tvöfaldur
árið 1997 og
um árið 2000.
meistari á
tók þátt í
Er þá fátt
Ólympíule
upptalið.
„Nú hef ég
ikunmótum,“ segirhætt sundi á afreksstig
i og tek þátt
ari á garpamót Ríkarður. „Varð reyndar
í einstaka
inu í október,
Norðurlan
úr öllum æðum,“
dameistþannig að
ég er nú ekki
segir hann
og hlær.
dauður
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Ríkarður S.
Ríkarðsson
forstöðumaður
tæknisviði
Landsbankans
á upplýsing
astundar líkamsræ
sund til að
halda sér í
kt og
formi.
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4IL HAMINGJU MEÈ DAGINN

Gert að létta
leynd af orkusamningum

b-ARGIR SAMVERKANDI Ö¾TTIR
URÈU TIL ÖESS AÈ ,ANDSSAMBAND
FRAMSËKNARKVENNA VAR STOFNAÈ OG
KONUR VORU MJÎG MEÈVITAÈAR UM
STÎÈU SÅNA ¹ ÖESSUM TÅMA m SEGIR
"RYNDÅS "JARNASON

Seyðisfjarðarkaupstað og Íslenskum orkuvirkjunum
var gert að létta leyndinni af samningum vegna
virkjanaframkvæmda. Viðskiptahagsmunir nægja
ekki til þess að halda leynd á virkjanasamningum,
segir Atli Gíslason lögmaður.
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LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
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Hagsmunir
almennings af því að fá vitneskju
eða upplýsingar um hvernig opinberum eignum er varið vega
þyngra á metunum en viðskiptahagsmunir, sem eru grundvöllur
leyndarsamninga milli einkafyrirtækja og hins opinbera.
Þetta er niðurstaða úrskurðarnefndar um upplýsingamál vegna
kæru Hjörleifs Guttormssonar,
fyrrverandi þingmanns og ráðherra. Hjörleifur leitaði eftir
úrskurði nefndarinnar eftir að
bæjarráð Seyðisfjarðarkaupstaðar meinaði honum aðgang að upplýsingum og gögnum um samninga milli Seyðisfjarðarkaupstaðar
og Íslenskrar orkuvirkjunar ehf.
vegna fyrirhugaðra virkjanaframkvæmda í Fjarðará. Nefndin
úrskurðaði Hjörleifi í hag og var
Seyðisfjarðarkaupstað gert skylt
að veita Hjörleifi aðgang að samningum sem gerðir voru vegna
þessara framkvæmda.
Hjörleifur segir niðurstöðu
úrskurðarnefndarinnar athyglisverða og gefa vísbendingu um á
hvaða forsendum leyndin um
samninga milli Landsvirkjunar og
erlendra álfyrirtækja byggir.
„Eðli málsins samkvæmt hafa allir
úrskurðir þessarar nefndar fordæmisgildi þar sem þetta er æðsti
úrskurðaraðili innan stjórnsýslunnar á þessum vettvangi. Málið
snýst um það, að einkafyrirtæki
og hið opinbera ætla sér að halda
fullri leynd yfir samningum á
grundvelli viðskiptahagsmuna. En
á það fellst nefndin ekki. Mér

3ÅMI  

Eðli málsins samkvæmt
hafa allir úrskurðir þessarar nefndar fordæmisgildi þar
sem þetta er æðsti úrskurðaraðili
innan stjórnsýslunnar á þessum
vettvangi.
(*®2,%)&52 '544/2-33/.
&9226%2!.$) ¶).'-!¨52

finnst ekki óeðlilegt, á grundvelli
þessarar niðurstöðu, að það verði
látið á það reyna hvort sambærilegir samningar sem álframleiðslufyrirtæki hafa gert við fyrirtæki í opinberri eigu, geti talist
löglegir á sömu forsendum.“
Í úrskurðarorðum nefndarinnar er tekið fram að ekki sé „eðlilegt að þessar upplýsingar fari
leynt“ einkum á „þeim ríku
almannahagsmunum sem eru
tengdir því að almenningur eigi
kost á að fá upplýsingar um ráðstöfun opinberra eigna“.
Atli Gíslson, lögmaður Hjörleifs, segir úrskurðinn vera merkilegan fyrir margra hluta sakir.
„Kjarni málsins er sá að upplýsingaskyldan er rík. Við búum í lýðræðisþjóðfélagi. Meginreglan hlýtur að eiga að vera sú að það sé
gegnsætt lýðræði í landinu og allar
upplýsingar séu uppi á borðinu.
Samkvæmt þessum úrskurði er
það alveg klárt, að viðskiptahagsmunir nægja ekki til þess að halda
leynd yfir samningum milli einkafyrirtækis og hins opinbera. Á
þeim forsendum finnst mér niðurstaðan athyglisverð.“ MH  SJ¹ SÅÈU 
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3TERKASTI MAÈUR HEIMS

Minning Jóns Páls heiðruð
¥¶2«44)2 Keppnin um sterkasta

mann heims hófst í Reykjavík í
gær. Alls eru 24 þátttakendur
skráðir til leiks, þar af þrír
íslenskir aflraunamenn, þeir
Benedikt Magnússon, Georg
Ögmundsson og Stefán Sölvi
Pétursson. Síðasta keppni fór
fram í Kanada og þá fór Litháinn

$ËMSM¹LAR¹ÈHERRA UM SKRIF !RNARS *ENSSONAR AÈSTOÈARYFIRLÎGREGLUÖJËNS

Björn treystir dómstólunum

Þriðjudagar

50

Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í september 2006.

Opið 8-24
alladaga

34*«2.-, Björn Bjarnason dóms-

málaráðherra sagðist á Alþingi í
gær telja að jafnræðisreglan gilti
fyrir dómstólum, hann hefði ekki
orðið var við annað.
Jóhanna Sigurðardóttir Samfylkingunni spurði Björn um
traust hans til dómstólanna í
kjölfar nýlegrar greinar Arnars
Jenssonar aðstoðaryfirlögregluþjóns í Morgunblaðinu. Þar sagði
Arnar að ekki fengju allir sömu
réttlátu málsmeðferðina innan
réttarkerfisins.
Baugsmálið
sýndi það. Lýsti Arnar eftir viðbrögðum yfirvalda.
Auk þess að segjast telja að
jafnræðisreglan gilti fyrir dómstólunum kvaðst Björn vonast til
að geta síðar á þessu þingi lagt

fram frumvarp um meðferð sakamála og þá hlytu álitamál um réttarfar að koma til skoðunar.
Jóhanna var ekki sátt við svör
ráðherrans og fannst hann skauta
fram hjá spurningum hennar.
„Er hann að lýsa trausti á dómskerfið og dómstólana og ef hann
er að því þá er varla hægt að líta
fram hjá því að hann brigslar háttsettum lögreglumanni hjá embætti ríkislögreglustjóra að fara
með rangt mál,“ sagði Jóhanna.
Þessum vangaveltum svaraði
Björn með þeim orðum að skoðanafrelsi ríkti í landinu.
„Menn geta látið skoðanir sínar
í ljós án þess að ráðherrar þurfi að
tjá sig um þær hér í þingsalnum,“
sagði dómsmálaráðherrann.
BÖS

"*®2. "*!2.!3/. 3EGIST EKKI HAFA

ORÈIÈ VAR VIÈ ANNAÈ EN AÈ JAFNR¾ÈISREGL
AN GILDI FYRIR ÅSLENSKUM DËMSTËLUM
&2¡44!",!¨)¨'6!

Zydrunas Savickas með sigur af
hólmi.
Framleiddir verða sjónvarpsþættir um keppnina sem sýndir
verða í 219 löndum og ná þeir til
350 milljón heimila. Úrslit
keppninnar fara fram á föstudag
og laugardag í Reiðhöllinni í
Víðidal.
SH¹
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"YRJAÈ AÈ FELLA JËLATRÁ

Orkuveitan fagnar úrskurði

Frosthörkur
tefja fyrir

&*!23+)04) Póst- og fjarskiptastofn-

un hefur ákveðið að skilið sé á milli
fjárhags Gagnaveitunnar og Orkuveitu Reykjavíkur. Fjarskiptastarfsemi OR fellur undir Gagnaveituna en með ákvörðun sinni er OR
gert skylt að aðskilja fjarskiptastarfsemi sína frá annarri starfsemi fyrirtækisins. Ákvörðun PFS
er tekin á grundvelli ákvæðis 36.
greinar fjarskiptalaga sem hefur
það að markmiði að koma í veg
fyrir að samkeppnisrekstur sé niðurgreiddur af einkaleyfis- eða
verndaðri starfsemi.
Guðlaugur Þór Þórðarson,
stjórnarformaður OR, segist fagna
ákvörðun PFS. „Þetta er í anda

.EI ÁG KURRA BARA ¹FRAM ¹ GËÈU
NËTUNUM
.¾R ÎLLUM FUGLUM Å &JÎLSKYLDU OG
HÒSDÕRAGARÈINUM Å 2EYKJAVÅK VAR
FARGAÈ Å G¾R ¶AR ¹ MEÈAL VORU FASANAR
DÒFUR H¾NSNI ENDUR OG G¾SIR $ÒFA 3
%INARSDËTTIR ER SÎNGKENNARI SEGIR ÖETTA
HAFA VERIÈ NAUÈSYNLEGT

23!2-!¨52).. ¶ESSA MYND OG FLEIRI

BIRTI HANN MEÈ KVEÈJUBRÁFI ¹ HEIMASÅÈU
SINNI
&2¡44!",!¨)¨!0

(ARMLEIKUR Å ÖÕSKUM SKËLA

Fyrrum nemandi tekur æði
¶µ3+!,!.$ Þungvopnaður,

grímuklæddur maður ruddist í
gærmorgun inn í skóla í bænum
Emsdetten í Norðvestur-Þýskalandi, hóf skothríð og særði fimm
manns. Eftir að lögregla
umkringdi skólann kastaði
maðurinn reyksprengjum og
svipti sig því næst lífi, að því er
greint er frá á fréttavef Der
Spiegel.
Lögregla upplýsti að árásarmaðurinn hefði verið átján ára
fyrrverandi nemandi úr skólanum. Hann skildi eftir kveðjubréf
á netinu, og því fylgdu myndir af
manninum að handleika ýmis
vopn.
AA

,ÅÈAN ¥SLENDINGSINS BETRI

Enn á gjörgæslu í London
,¥+!-323 Líðan Íslendingsins

sem ráðist var á í Lundúnum um
helgina er betri. Hann er enn á
gjörgæsludeild.
Samkvæmt upplýsingum frá
Hauki Ólafssyni, starfsmanni
sendiráðsins í London, er
fjölskylda mannsins komin út til
að vera hjá honum. Íslendingurinn, sem er karlmaður á fertugsaldri, var á ferð við Arnold Circus
í austurhluta borgarinnar þegar
þrír karlmenn réðust á hann
aðfaranótt sunnudags. Árásarmennirnir flúðu af vettvangi og
leitar lögreglan þeirra.
HS
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0&3 UM FJ¹RHAGSLEGAN AÈSKILNAÈ
'AGNAVEITUNNAR OG ANNARRAR STARFSEMI
FYRIRT¾KISINS
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þess sem nýr meirihluti í borginni
og stjórn OR eru búin að vera að
vinna að. Aðalatriðið er að þetta er
sjálfsagt mál og árétting á því sem
við höfum verið að gera.“ Ekki

Tugmilljóna tjón á
húsnæði á Vellinum
Milljóna tjón varð á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli um helgina þegar
vatn rann um íbúðarblokkir. Kaldavatnsleiðslur sprungu í frosthörkum með
þessum afleiðingum. Ljóst er að ríkið mun bera kostnað vegna skemmdanna.
4*«. Tugir íbúða í að minnsta kosti
16 íbúðarblokkum á gamla varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli
stórskemmdust um helgina þegar
vatnsleiðslur sprungu í frosthörkum. Ekki er ljóst hvert umfang
skemmdanna er í heild en þeir
sem hafa skoðað sig um á svæðinu
telja tjónið geti skipt tugum, jafnvel hundruðum milljóna. Nokkurn
tíma mun taka að kanna til hlítar
hversu miklar skemmdirnar eru.
Varnarsvæðið er í umsjá utanríkisráðuneytisins þar sem nýstofnað
Þróunarfélag
Keflavíkurflugvallar hefur ekki enn tekið við
fasteignunum sem þar eru. Blokkirnar hafa verið á lágmarkskyndingu síðan herinn yfirgaf
landið.
Vart varð við lekann um helgina
og var slökkviliðið á Keflavíkurflugvelli fengið til að dæla upp
mesta vatninu. Voru dæmi um 60
sentimetra djúpt vatn í einstökum
íbúðum og þurfti að rjúfa loft á
milli íbúða til að hleypa vatninu
burt. Slökkviliðið var hvíldarlítið
við störf frá sunnudegi og fram
eftir mánudeginum. Einn viðmælandi Fréttablaðsins lýsti ástandinu
við komu slökkviliðsins svo að flætt
hefði út úr öllum rafmagnstöflum
og að „sundlaugar“ hefðu verið í
sumum íbúðum. Slökkviliðið hefur
lokið störfum en verktakar hafa
tekið við hreinsun íbúðanna.
Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri Þróunarfélagsins,
bendir á að varnarsvæðið sé enn
undir umsjá utanríkisráðuneytisins því ekki hefur verið formlega
gengið frá samningum um yfirtöku Þróunarfélagsins. Kristján

75.000 KR.
GJAFABRÉF
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA ÖLLUM BÍLUM
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Dúfa, er kurr í þér vegna
málsins?

hefur verið tekin ákvörðun um
hvort Gagnaveitan verði seld út úr
OR, að sögn Guðlaugs.
Síminn hefur frá árinu 2000
gert athugasemdir við það sem
fyrirtækið kallar ósanngjarna
samkeppni á fjarskiptamarkaði;
að OR hafi byggt upp ljósleiðarakerfi sitt í skjóli tekna af óskyldri
einkaleyfisstarfsemi svo sem sölu
af rafmagni, hita og köldu vatni.
Brynjólfur Bjarnason, forstjóri
Símans, segir að PFS þurfi að
útskýra hvers vegna OR hefur
átölulaust komist upp með að niðurgreiða samkeppnisrekstur í
trássi við lög og hvaða viðurlögum
stofnunin hyggst beita.
SH¹

42*&%,,).' Starfsmenn Skógræktar ríkisins víða um land eru
langt komnir með að fella þau tré
sem prýða munu stræti og torg
borga og bæja fyrir þessi jól.
Frosthörkur hafa þó sett strik í
reikninginn því í miklum kuldum
er hættara við að trén skemmist
við fellingu eða í flutningum vegna
þess hve greinar trjánna eru
stökkar. Af þessum sökum hefur
öllum trjáfellingum á Hallormsstað verið frestað þar til hlánar.
Skógrækt ríkisins fellir um
150 torgtré árlega sem eru á
bilinu 3-17 metra há en þetta er
ein af mikilvægustu tekjulindum
hennar.
HS
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SÕNA NJËSNARANN FYRRVERANDI FYRIR OG EFTIR
AÈ HANN VEIKTIST

3AKAM¹L Å ,ONDON

Eitrað fyrir
KGB-njósnara
"2%4,!.$ !0 Breska rannsóknarlögreglan Scotland Yard telur að
eitrað hafi verið fyrir rússneskum fyrrverandi KGB-njósnara í
London. Njósnarinn, Alexander
Litvinenko, neyddist til að flýja
land árið 2000 og hlaut pólitískt
hæli í Bretlandi. Vopnaðir verðir
gæta hans nú á sjúkrahúsi.
Talið er að helmingslíkur séu á
að njósnarinn nái fyrri heilsu.
Litvinenko veiktist eftir málsverð
með ítölskum uppljóstrara sem
liggur nú undir grun um að hafa
byrlað honum eitrið. Hann er lítill
vinur rússneskra stjórnvalda, en
hann hefur sakað Kremlarstjórnina um að hafa skipulagt hryðjuverk og launmorð.
SGJ

'EIR ( (AARDE

Hringir út í
Kauphöllinni í
New York

&2 6!2.!236¨).5 5M

HUNDRAÈ ÅBÒÈARBLOKKIR ERU
¹ GAMLA VARNARSV¾ÈINU !È
MINNSTA KOSTI  ÖEIRRA ERU
MIKIÈ SKEMMDAR EFTIR VATNSTJËN
UM HELGINA

segist telja að um hundrað íbúðarblokkir séu á varnarsvæðinu af
um 300 byggingum í allt og að þar
séu um 2.000 íbúðir. Aðspurður
um hvort þessar skemmdir á eignum muni setja strik í reikninginn
við ákvörðunartöku á framtíðarnýtingu á svæðinu segir Kjartan
að ekki sé ástæða til að gera of
mikið úr þessu atviki. „Það er alltaf alvarlegt þegar tjón sem þetta

,!.$+9..).' Geir H. Haarde

verður en ég held að þetta hafi
engin sérstök áhrif á heildarframvindu verkefnisins.“
Starfsmenn Flugmálastjórnar
á Keflavíkurflugvelli fóru um
svæðið í gær til að kanna hversu
mikið heildartjónið er. Björn Ingi
Knútsson flugvallarstjóri segir að
útilokað sé að meta hversu mikið
tjónið er í krónum talið.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

forsætisráðherra tekur í dag þátt
í svonefndum Íslandsdegi í
kauphöllinni í New York í
Bandaríkjunum.
Auk þess að flytja ávarp og
ræða við fulltrúa kauphallarinnar
og kaupahéðna í íslensku og
bandarísku viðskiptalífi mun
ráðherrann hringja út viðskipti í
kauphöllinni síðdegis. Er það
orðalag notað um það þegar
merki er gefið um að viðskiptum
dagsins sé lokið.
BÖS

4ONY "LAIR FORS¾TISR¹ÈHERRA "RETLANDS ER Å HEIMSËKN Å !FGANISTAN

.!4/ HERLIÈ VERÈUR ¹FRAM
!&'!.)34!. !0 Breski forsætisráðherrann Tony Blair tjáði í gær hermönnum sem eiga í höggi við uppreisnarmenn talíbana í Afganistan
að öryggi í heiminum öllum væri
að hluta til undir því komið hvernig til tækist í þessari baráttu. Blair
ítrekaði að breskt herlið yrði
áfram í landinu „eins lengi og þörf
krefur“.
Blair átti viðræður í Kabúl við
Hamid Karzai, forseta Afganistans,
eftir að hafa heimsótt herbúðir í
Helmand-héraði í suðurhluta landsins. Þar hitti hann nokkur hundruð
breska hermenn sem þjóna í fjölþjóðlega friðargæsluliðinu ISAF,
sem NATO stýrir. Alls eru um 6.000
breskir hermenn í Afganistan.
Fyrir innrás fjölþjóðaliðsins
undir forystu Bandaríkjamanna
síðla árs 2001 var Helmand eitt
sterkasta vígi talíbana og miklu af
heróínútflutningi Afganistans er

",!)2 /' +!2:!) 'ESTURINN TALAR OG GESTGJAFINN HLUSTAR ¹ BLAÈAMANNAFUNDI Å +ABÒL Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

stýrt þaðan.
Á blaðamannafundi með Karzai
forseta sagði Blair að breskt herlið
og herlið frá NATO yrði væntan-

lega í einhver ár í viðbót í Afganistan, til að hjálpa til við að tryggja að
talíbanar komist ekki aftur til
valda.
AA

Tala meira. Borga minna.
0,00 kr./mín. 14,90 kr./mín.

SMS

Hringt í SKO GSM síma.

í alla GSM síma á Íslandi.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Hringt í aðra GSM og heimasíma.

4,90 kr.

www.sko.is
SKO býður jafngóða GSM þjónustu og hin símafyrirtækin,
innanlands og erlendis. Eini munurinn er lægra verð!
Það kostar EKKERT að færa GSM símanúmerið til SKO.
Þú skráir þig í þjónustuna á www.sko.is.
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+RISTINN ( 'UNNARSSON

Stuðningur við
mín sjónarmið
34*«2.-, Kristinn H. Gunnarsson

Framsóknarflokki segir niðurstöður prófkjörs flokksins í Norðvesturkjördæmi sýna að mikill
stuðningur sé við hans sjónarmið.
Kristinn hafnaði í þriðja sæti
prófkjörsins.
Á vefsíðu sinni, kristinn.is, segir
hann að tekist hafi verið á um
pólitískar áherslur; annars vegar
stefnu sem leiðir til áframhaldandi
stjórnarsamstarfs við Sjálfstæðisflokkinn og hins vegar áherslur
sem kalla eftir breyttri stjórnarstefnu með manngildið ofan
auðgildi.
„Niðurstaðan er skýr að því leyti
að kosin er óbreytt vegferð
flokksins. Það er valin hægri
Framsókn,“ segir Kristinn.
BÖS

.ÕR VARAÖINGMAÈUR

Kolbrún tekur
sæti á þingi
34*«2.-, Kolbrún Baldursdóttir,
varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurkjördæmi
suður, tók sæti á þingi í fyrsta
sinn í gær.
Kolbrún gegnir
þingmennsku
næstu tvær
vikur í stað
Geirs H.
Haarde
forsætisráðherra sem hélt
til útlanda í
embættiserind+/,"2².
um í gær.
"!,$523$«44)2
Kolbrún
skipaði níunda sætið á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í
síðustu kosningum en flokkurinn
hlaut fimm þingmenn. Varaþingmennirnir Lára Margrét Ragnarsdóttir, Guðrún Inga Ingólfsdóttir
og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson,
sem voru ofar á listanum, sáu sér
ekki fært að setjast á þing nú. BÖS
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3TJËRNARANDST¾ÈINGAR GAGNRÕNA FYRIRHUGAÈAR BREYTINGAR ¹ LÎGUM UM ,ANDSVIRKJUN

.EYTENDASAMTÎKIN

Ítreka ótta um einkavæðingu

Nikótínlyf verði
seld í verslunum

Stjórnarandstæðingar
óttast að breyting á lögum um
Landsvirkjun sé fyrsta skrefið í átt
til einkavæðingar fyrirtækisins.
Iðnaðarráðherra segir ekkert hæft
í því.
Jón Sigurðsson iðnaðarráðherra
mælti fyrir frumvarpi um breytingar á lögum um Landsvirkjun í
gær. Snýst það um að binda í lög
kaup ríkissjóðs á hlut Reykjavíkurborgar og hlut Akureyrarbæjar
og færa fyrirsvar eignarinnar frá
iðnaðarráðuneyti til fjármálaráðuneytis.
Fjölmargir þingmenn stjórnarandstöðunnar lýstu þeirri skoðun
sinni að með frumvarpinu væru

34*«2.-,

skref stigin í átt til einkavæðingar.
Orð ráðherrans um hið gagnstæða slógu ekki á ótta þingmannanna.
Kristinn H. Gunnarsson Framsóknarflokki tók undir áhyggjur
stjórnarandstæðinga og benti á að
færsla fyrirsvarsins yfir til fjármálaráðuneytisins styddi þær
grunsemdir enda skýr vilji innan
raða sjálfstæðismanna að einkavæða Landsvirkjun. Fyrirvari í
kaupsamningi ríkis og sveitarfélaganna um endurskoðun verðmats ef til sölu kæmi, var einnig
sagður bera vitni um hug ríkisstjórnarinnar.
BÖS

(%),"2)'¨)3-, Neytendasamtök-

in telja eðlilegt að verslunum sem
selja tóbak verði einnig heimilt að
selja nikótínlyf. Samtökin telja að
slíkt muni leiða til verðlækkunar
en nikótínlyf eru alla jafna mjög
dýr hér á landi.
Lagt hefur verið fram á
Alþingi frumvarp til laga um
breytingu á lyfjalögum. Breytingin felst í því að verslunum sem
selja tóbak verði einnig heimilt að
selja nikótínlyf sem ekki eru
lyfseðilsskyld. Neytendasamtökin
mæla eindregið með samþykkt
frumvarpsins og telja mikilvægt
að frumvarpið verði afgreitt á
yfirstandandi þingi.
SH¹

*«. 3)'52¨33/. )¨.!¨!22¨(%22!

3EGIR EKKI Å BÅGERÈ AÈ EINKAV¾ÈA ,ANDS
VIRKJUN

Viðræður um smíði
nýs varðskips í Chile
Samningaviðræður vegna kaupa íslenska ríkisins á nýju varðskipi hófust í gær.
Vonast er til þess að samningar náist í lok þessarar viku, samkvæmt upplýsingum frá Þórhalli Hákonarsyni, umsjónarmanni útboðs vegna kaupa á varðskipi.
®29'')3-, Fulltrúar Landhelgisgæslunnar, Ríkiskaupa, skipasmíðafyrirtækisins Asmar í Chile
og Rolls Royce í Noregi hófu í gær
samningaviðræður vegna kaupa
íslenska ríkisins á nýju varðskipi.
Asmar átti lægsta tilboðið í gerð
nýs varðskips en það var 2,4 milljarðar króna, um 200 milljónum
undir áætluðum kostnaði.
Þórhallur Hákonarson, umsjónarmaður útboðsins fyrir hönd Ríkiskaupa, sagði viðræðurnar hafa
gengið ágætlega þegar Fréttablaðið náði tali af honum í gærkvöld en
viðræðurnar höfðu staðið yfir frá
klukkan níu að morgni og fram
undir kvöld.
„Við bindum auðvitað vonir við
að þessar viðræður gangi vel í
þessari viku. Það má segja að
þetta séu skýringarviðræður til
undirbúnings samnings. Það á
ennþá eftir að leysa ýmis álitamál
og þessar viðræður eru einfaldlega í eðlilegum farvegi.“
Fulltrúar íslenskra stjórnvalda
fóru á dögunum til Talcahuano í
Chile til þess að kanna starfsaðstæður hjá Asmar.
Auk Asmar áttu þrjú önnur fyrirtæki tilboð í gerð nýs varðskips,
Simek í Noregi, Damien í Hollandi
og Pinevert í Þýskalandi.
Samkvæmt áætlunum verður
nýtt varðskip rúmlega 90 metra
langt og með 100 til 125 tonna
dráttarkraft.
Fimm fulltrúar Asmar tóku
þátt í samningaviðræðunum. Fyrir
hönd Landhelgisgæslunnar tóku
Sólmundur Jónsson rekstrarstjóri,
Gylfi Gestsson, úr tæknideild,
Ingvar Kristjánsson, yfirmaður

)ÈNAÈARR¹ÈUNEYTIÈ

Hafa ekki skoðað úrskurðinn
500,µ3).'!-, Guðjón Axel
Guðjónsson, skrifstofustjóri í
iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu,
segir úrskurð úrskurðarnefndar
um upplýsingamál vegna kæru
Hjörleifs Guttormssonar ekki
hafa verið til umræðu innan
iðnaðarráðuneytisins. Ráðuneytið
fer með málefni Landsvirkjunar
sem hefur gert samninga við
erlenda álframleiðendur sem
leynd hvílir yfir. „Við höfum ekki
skoðað þessa niðurstöðu sérstaklega og þekkjum þess vegna ekki
þau lagalegu álitaefni sem fram
koma í úrskurðarorðunum. En við
eigum eflaust eftir að kynna
okkur úrskurðinn og fjalla um
hann ef við teljum ástæðu til,“
segir Guðjón Axel.
Úrskurðurinn var kveðinn upp
10. nóvember og var Seyðisfjarðarkaupstað og Íslenskum
orkuvirkjunum ehf. gert að
aflétta leynd af samningum
þeirra á milli sem byggð er á
viðskiptahagsmunum.
MH
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Réttindi starfsfólks haldast
&2 &5.$).5- ¥ '2 ¾TLAÈ ER AÈ SAMNINGAVIÈR¾ÈUR VEGNA KAUPANNA ¹ VARÈSKIP

INU STANDI YFIR FRAM ¹ FÎSTUDAG &YRSTI DAGUR VIÈR¾ÈNANNA VAR Å G¾R
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Það á ennþá eftir að
leysa ýmis álitamál og
þessar viðræður eru einfaldlega í
eðlilegum farvegi.
¶«2(!,,52 (+/.!23/.
2¥+)3+!505-

tæknideildar og Halldór Nellet,
yfirmaður
gæsluframkvæmda,
þátt í viðræðunum.
Fyrir hönd Ríkiskaupa sátu
Guðmundur I. Guðmundsson, yfirmaður lögfræðisviðs Ríkiskaupa,
og Þórhallur samningafundinn en

þrír fulltrúar Rolls Royce í Noregi, sem að öllum líkindum kemur
að hönnun skipsins, tóku einnig
þátt í viðræðunum.
Danskur skipaverkfræðingur,
Carsten Fauner, hefur verið
íslenskum stjórnvöldum innan
handar vegna kaupanna en að sögn
Þórhalls eru samningamál vegna
kaupanna flókin og umfangsmikil.
„Það er að mörgu að hyggja þegar
gengið er frá kaupum eins og þessum og Carsten hefur mikla tæknilega þekkingu sem hann getur
miðlað til okkar.“
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

&*®,-)¨,!2 Páll Magnússon
útvarpsstjóri tilkynnti starfsmönnum Ríkisútvarpsins í gær að allir
starfsmenn stofnunarinnar muni
halda réttindum, bæði samkvæmt
ráðningarsamningum og kjarasamningum, ef og þegar stofnuninni verður breytt í opinbert
hlutfélag. Eins verður ekki um
neinar uppsagnir að ræða.
Starfsmenn RÚV skrifuðu
útvarpsstjóra opið bréf í liðinni
viku þar sem farið var fram á að
réttindamál þeirra vegna
fyrirhugaðra breytinga yrðu
skýrð. Margir starfsmenn
óttuðust að áunnin réttindi myndu
tapast við breytingarnar og töldu
illa fram við sig komið að ekki
SH¹
fengust svör.
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-IKIÈ ¹LAG HEFUR VERIÈ STARFSFËLKI DEKKJAVERKST¾ÈA OG SNJËMOKSTURST¾KJA

Gengið vel þrátt fyrir álag
Festirðu bílinn þinn í ófærðinni
um helgina?
*¹
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Hefurðu séð Mýrina?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

«&2¨ „Það hefur verið mikið álag á starfsfólki en vinna við snjómoksturinn hefur
gengið vel,“ segir Guðbjartur Sigfússon,
deildarstjóri gatna- og eignaumsýsludeildar
Reykjavíkurborgar, en mikill snjór á höfuðborgarsvæðinu hefur gert íbúum lífið leitt
undanfarna daga.
Að sögn Guðbjarts hefur greiðlega gengið
að ryðja götur bæjarins undanfarna daga en
nokkur ófærð var á öllu höfuðborgarsvæðinu
á sunnudag eftir mikla snjókomu aðfaranótt
sunnudags.
Samkvæmt áætlunum gerir Reykjavíkurborg ráð fyrir um 190 til 200 milljónum króna
í snjómokstur á þessu ári. „Á milli 70 og 80
starfsmenn hafa unnið að því að halda götum
Reykjavíkurborgar greiðfærum. Það hefur
gengið vel en á sunnudag var þó nokkur ófærð

í bænum. Kostnaðurinn við snjómoksturinn er
fljótur að hækka við aðstæður eins og nú hafa
skapast,“ segir Guðbjartur.
Mikið álag hefur verið á starfsmönnum
dekkjaverkstæða undanfarna daga en margir
vöknuðu upp við vondan draum á sunnudag
eftir að snjó hafði kyngt niður.
„Það hefur verið alltof mikið að gera hjá
okkur því viðskiptavinirnir hafa þurft í bíða í
allt að þrjár klukkustundir,“ segir Sveinlaugur
Hannesson, verkstjóri á dekkjaverkstæðinu
Nýbarða í Garðabæ, en þar hefur verið löng
biðröð eftir þjónustu undanfarna daga.
„Það er allt á fullu hjá okkur þessa dagana
og hefur í rauninni verið undanfarnar þrjár
vikur. En þó að það sé mikið álag á starfsfólkinu þá hefur verið rífandi stemning hér á
staðnum.“
MH
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HEFUR VERIÈ UNDIR MIKLU ¹LAGI SÅÈUSTU DAGA
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Hin afar rómaða Þakkargjörðarkalkúnaveisla Hótels
Cabin verður haldin dagana 23. og 24. nóvember.
Í hádeginu fimmtudaginn 23. nóvember.
Í hádeginu föstudaginn 24. nóvember
Föstudagskvöldið 24. nóvember.
Föstudagskvöld!
Léttir Jazzstandardar úr
amerísku söngbókinni!

Verð einungis
1.850 kr.
2.550 kr. föstudagskvöld

Eyólfur Þorleifsson
Saxafón
Ólafur Stolzenwald
kontrabassi

"25'¨)¨  ,%)+ ¥ "/'/2 'EORGE 7 "USH "ANDARÅKJAFORSETI SKELLTI SÁR ¹ BAK MËTORHJËLI ER INDËNESÅSKUR STARFSBRËÈIR HANS 3USILO

"AMBANG 9UDHOYONO OG EIGINKONA HANS +RISTIANI (ERAWATI SÕNDU HONUM OG EIGINKONUNNI ,AURU Å "OGOR HÎLL VIÈ $JAKARTA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

Bush bíður ráðgjafar um valkosti í Írak

Eftirréttur og kaffi
að loknu
kalkúnahlaðborði

Eftir viðræður við Indónesíuforseta sagðist Bandaríkjaforseti ekki hafa ákveðið
hvort senda bæri fleiri hermenn til Íraks. Hann bíði ráðgjafar um valkosti. Indónesíuforseti sagði alþjóðasamfélagið verða að taka meiri þátt í að leysa vandann í Írak.

Borðapantanir í síma

511 6030
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!0 George W. Bush
Bandaríkjaforseti sagðist í gær
ekki hafa ákveðið enn hvort fleiri
bandarískir hermenn yrðu sendir
til Íraks, eða hvort frekar skyldi
byrjað á því fljótlega að kveða
herliðið þaðan heim. Á blaðamannafundi í Bogor í Indónesíu,
þar sem hann hitti indónesískan
starfsbróður sinn, Susilo Bambang Yudhoyono, sagðist Bush vera
að bíða ráðgjafar frá yfirstjórn
Bandaríkjahers.
Bush gerði jafnframt lítið úr
þeim miklu mótmælum sem
mættu honum við komuna til
Indónesíu, fjölmennasta múslimaríkis heims. „Ég fagna samfélagi
þar sem fólk getur frjálst tjáð
skoðanir sínar,“ sagði hann. Indónesía væri undir forystu Yudhoyonos „dæmi um það hvernig lýðræði

).$«.%3¥!

og nútímavæðing geta verið valkostur við öfgahyggju.“
Forsetarnir Bush og Yudhoyono skoruðu á fleiri þjóðir að
leggja sitt af mörkum til að finna
leiðir til farsælla lykta á því
ástandi sem nú ríkir í Írak.
„Alþjóðasamfélagið verður að
taka þátt í að axla ábyrgðina á því
að leysa vandamálin í Írak,“ sagði
Yudhoyono.
Bush var spurður um tillögur
bandarískra þingmanna, þar á
meðal
repúblikanans
Johns
McCain, um að fjölga í bandaríska
herliðinu í Írak til að efla viðleitnina til að koma á stöðugleika í
landinu, sem Bush hefur áður sagt
að verði að hafa tekist áður en herinn heldur aftur heim. „Ég hef
ekki tekið neinar ákvarðanir varðandi fjölgun í herliðinu, og mun

ekki gera það fyrr en ég hef heyrt
álit ýmissa aðila,“ svaraði forsetinn.
Bush lét þess getið að Peter
Pace, forseti bandaríska herráðsins, væri að vinna að allsherjarendurmati á valkostum Bandaríkjamanna í Íraksmálunum.
Óvinsældir Bush í Indónesíu
gerðu að verkum að öryggisgæsla
var gríðarleg í kring um hálfs
dægurs langa heimsókn hans og
hávær fjöldamótmæli gegn heimsókninni settu mjög mark sitt á
hana. Frá Indónesíu hélt Bush
aftur heim eftir vikulanga ferð
um Asíu, en hápunktur hennar
var tímamótaheimsókn hans til
Víetnams, þar sem hann mætti á
leiðtogafund Kyrrahafs- og Asíuríkja.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

"LAÈ BROTIÈ Å SÎGU ÅSLENSKS ÅBÒALÕÈR¾ÈIS Å (AFNARFIRÈI

Stækkun álvers í höndum íbúa
36%)4!234*«2.!2-, Ungir jafnaðarmenn héldu

<¨Â^![V\bZcch`Vd\\diigkVa

málfund um fyrirhugaða stækkun álvers Alcan í
Straumsvík á sunnudag sem um 150 manns sóttu.
Leggi fyrirtækið fram tillögu um stækkun munu
bæjarbúar greiða atkvæði um hana í fyrstu beinu
kosningu um málefni af þessu tagi í sveitarstjórnarmálum hérlendis. Ákvæði um atkvæðagreiðslu
bæjarbúa í öllum stærri málum var samþykkt fyrir
tveimur árum, og segir Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri
Hafnarfjarðar, það hafa brotið blað í íbúalýðræði.
„Það er hluti af nútímanum að íbúar eigi samráð
með stjórnmálamönnum og hefur meðal annars
gefist vel í Sviss,“ segir Lúðvík og bætir við: „Ég tel
nauðsynlegt að kosið sé um annað en hundahald og
áfengismál.“ Áður en tillaga um stækkun verður
lögð fram verður þó að nást samkomulag milli
Hafnarfjarðarbæjar og Alcan um deiliskipulag.
Lúðvík Geirsson sagði á fundinum að bæjaryfirvöld

Ég tel nauðsynlegt að
kosið sé um annað en
hundahald og áfengismál.
,²¨6¥+ '%)233/.
"*!234*«2)

myndu ekki samþykkja stækkun þynningarsvæða
úrgangsefna.
„Þetta er ásættanlegt af okkar hálfu, og ég er viss
um að það sé hægt að ná löndun,“ segir Hrannar
Pétursson, upplýsingafulltrúi Alcan. Samtökin Sól í
Straumi verða með fund um málið í kvöld klukkan
átta í Suðurgötu 7 í Hafnarfirði.
VG
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+OMIÈ UPP UM MEINT HRYÈJUVERKASAMS¾RI Å ¶ÕSKALANDI

Farþegaþota sögð skotmarkið
¶µ3+!,!.$ !0 Sex menn liggja nú undir grun
yfirvalda í Þýskalandi um að hafa lagt á ráðin
um að sprengja upp farþegaþotu þar í landi.
Frá þessu greindu saksóknarar í Berlín í gær.
Hinir sex grunuðu og fleiri aðilar sem enn
er ekki vitað hverjir eru, eru taldir hafa lagt á
ráðin um hryðjuverkaárás fyrir hönd „hingað
til óþekktra“ bakhjarla, að því er segir í
tilkynningu frá saksóknara.
Þar segir ennfremur að nokkrir hinna
grunuðu hefðu haft samband í sumar sem leið
við mann sem hafði aðgang að öryggissvæði
ónefnds flugvallar í Þýskalandi. Sá hefði
fallist á, gegn greiðslu, að smygla tösku með
sprengju inn í farþegaþotu.
Hinir sex grunuðu verða ákærðir fyrir að
vera félagar í eða styðja hryðjuverkasamtök.
Þeir voru handteknir á föstudag, en fimm

Hvaða mynd fékk flest Edduverðlaun í ár?

Hvað heitir þingmaður Samfylkingarinnar sem sagði sig úr
flokknum um helgina?
Hversu margir bílar aka í
gegnum Hvalfjarðargöng á
sólarhring að meðaltali?
36®2). %25  3¥¨5 

þeirra voru eftir yfirheyrslur látnir lausir
aftur á laugardag. Að sögn þýskra fjölmiðla
eru mennirnir allir heittrúarmúslimar og
erlendir ríkisborgarar.
Í tengslum við rannsókn málsins var
húsleit gerð í níu íbúðum í sambandslöndunum Rheinland-Pfalz og Hessen. Alþjóðaflugvöllurinn í Frankfurt er í Hessen. Samkvæmt
frétt dagblaðsins Die Welt var markmið
samsærismannanna að sprengja þar upp þotu
ísraelska flugfélagsins El Al.
AA
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&RANKFURT FLUGVELLI Å G¾R (INIR GRUNUÈU ERU SAKAÈIR
UM AÈ HAFA ¾TLAÈ AÈ SMYGLA ÖAR SPRENGJU UM BORÈ Å
FARÖEGAÖOTU
&2¡44!",!¨)¨!0

&J¹RM¹LAR¹ÈHERRA

Þarf að rökstyðja mjög vel
&*2-, „Það getur vel verið að

p

y j

Allt um allt sem skiptir máli í Reykjavík

þeir fái hlutdeild en það þarf að
færa mjög góð rök fyrir því ef það
á að gerast,“ segir Árni Mathiesen
fjármálaráðherra um væntingar
sveitarstjórnarmanna um
hlutdeild úr fjármagnstekjuskatti
í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga til að
brúa bilið í rekstri vel og illa
stæðra sveitarfélaga.
„Auðvitað er maður tilbúinn til
að ræða þessi mál og ég á von á
því að hitta nýjan formann,
Halldór Halldórsson, fljótlega,“
segir Árni. „Við gerum ekki ráð
fyrir því að í framtíðinni verði
gríðarlegur afgangur af ríkissjóði.
Gerum ráð fyrir að ríkissjóður sé
nokkurn veginn í jafnvægi yfir
hagsveifluna og ég get varla
ímyndað mér að sveitarfélögin
kalli á það að ríkissjóður hækki
skatta.“
GHS

3²¨!6¥+ 6)¨ ,&4!&*®2¨ )NNRI !KRANESHREPPUR OG 3ÒÈAVÅKUHREPPUR ERU EFNUÈ

USTU SVEITARFÁLÎG LANDSINS EF MIÈAÈ ER VIÈ HREINA EIGN ¹ HVERN ÅBÒA )NNRI !KRA
NESHREPPUR SAMEINAÈIST (VALFJARÈARSTRANDARHREPPI ,EIR¹R OG -ELAHREPPI OG
3KILMANNAHREPPI FYRR ¹ ¹RINU

Súðavík er
eitt ríkasta
sveitarfélagið
Súðavíkurhreppur og Innri-Akraneshreppur eru ríkustu sveitarfélögin. Fljótsdalshreppur fyrir austan er
nýríkasta sveitarfélagið. Sumarbústaðir, virkjanir og
stóriðja gefa sveitarfélögunum mestu tekjurnar.
&*2-, Allra efnuðustu sveitarfé-

lög landsins eru Súðavíkurhreppur og Innri-Akraneshreppur ef
marka má hreina eign á hvern
íbúa. Efni Súðavíkurhrepps byggjast upprunalega á hlutafé í sjávarútvegsfyrirtækinu
Frosta
og
Innri-Akraneshrepps á starfsemi
og skattgreiðslum Íslenska járnblendifélagsins.
Akraneskaupstaður lendir í
þriðja sæti á topp tíu listanum yfir
efnuðustu sveitarfélög landsins
og virðist byggja á góðum rekstri.
Nokkur sveitarfélög eru á listanum vegna hlutabréfaeignar. Þetta
gildir um Höfðahrepp sem átti í
Skagstrendingi. Svalbarðshreppur keypti á sínum tíma jarðir til að
standa vörð um laxveiðiréttindi og
þau kaup hafa meðal annars lagt
grunninn að góðri eignastöðu.
Grímsnes- og Grafningshreppur byggir efni sín á myndarlegum
sumarbústaðabyggðum og sama
gildir
um
Skorradalshrepp.
Grindavíkurbær hefur tekjur

4¥5 2¥+5345
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(REIN EIGN ¹ ÅBÒA
3ÒÈAVÅKURHREPPUR
  MILLJËNIR
)NNRI !KRANESHREPPUR
  MILLJËNIR
!KRANESKAUPSTAÈUR
  MILLJËNIR
(ÎFÈAHREPPUR
  MILLJËNIR
'RÅMSNES OG 'RAFNINGSH   MILLJËNIR
3VALBARÈSHREPPUR
 MILLJËNIR
3KORRADALSHREPPUR
 MILLJËNIR
"¾JARHREPPUR
 MILLJËNIR
2EYKHËLAHREPPUR
 MILLJËNIR
'RINDAVÅKURB¾R
 MILLJËNIR
(EIMILD RBËK SVEITARFÁLAGA 

sínar af Hitaveitu Suðurnesja og
Bláa lóninu, svo nokkuð sé nefnt.
Gunnlaugur A. Júlíusson, sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs hjá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga,
segir að rekstrarafkoma sveitarfélaganna skipti máli. „Sveitarfélag sem skuldar mikið getur verið
í fínum málum ef reksturinn er
góður og það hefur mikið handbært fé frá rekstri,“ segir hann.
Gunnlaugur bendir á að efnuðustu sveitarfélögin á hvern íbúa
séu þau sveitarfélög sem fái mikla
fasteignaskatta vegna mikilla
sumarbústaðabyggða,
virkjana
eða stóriðju.
Fljótsdalshreppur er nýríkasta
sveitarfélag á Íslandi með 666
milljónir í hreina eign á hvern
íbúa. Hreppurinn hafði ríflega
hundrað og níutíu milljónir í tekjur árið 2005 en tæplega 81 milljón
í gjöld. Þegar búið var að greiða
reikninga átti hreppurinn tæplega
112 milljónir króna handbærar og
hafði handbært fé hækkað um
tæplega 112 milljónir frá 2004.
Gunnþórunn Ingólfsdóttir, oddviti Fljótsdalshrepps, segir að
peningunum verði varið vel. Íbúarnir, sem voru 355 talsins um áramót, njóti þess óbeint. „Á þessu
ári styrkjum við neysluvatnsframkvæmdir sem ekki hefur verið
gert áður. Svo erum við að horfa
til þess að renna styrkari stoðum
undir atvinnuhætti í sveitinni,“
segir hún.
Spurður um það hvaða ráð
Gunnlaugur gefi sveitarfélögunum segir hann: „Að fara vel með.“
GHS FRETTABLADIDIS

Jólatilboð
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!THUGA ÖARF STJËRNSKIPAN FJ¹RM¹L OG STOÈÖJËNUSTU VIÈ SAMEININGU (¥ OG +(¥

Deildir HÍ endurskipulagðar
3+«,!-, Fimm manna starfshóp-

ur á vegum menntamálaráðuneytisins undirbýr nú sameiningu
Kennaraháskóla
Íslands
og
Háskóla Íslands.
Í nefndinni sitja tveir fulltrúar
hvors skóla og einn úr ráðuneytinu.
Steingrímur Sigurgeirsson, aðstoðarmaður
menntamálaráðherra,
segir fyrirhugaða sameiningu skýrast á næstu dögum en gat að öðru
leyti ekki tjáð sig um ferlið.
Nýlega var haldinn kynningarfundur fyrir starfsfólk og fulltrúa
nemenda við KHÍ og segir Ólafur
Proppé, rektor skólans, að hugur
fólks til sameiningarinnar sé
almennt jákvæður og flestir til-

«,!&52 02/00¡ (UGUR STARFSFËLKS OG

NEMENDA +(¥ TIL SAMEININGARINNAR ER
ALMENNT J¹KV¾ÈUR

búnir til að vinna áfram að sameiningarferlinu.
„Nýlega kom út skýrsla þar
sem farið er yfir kortlagningu fyrirhugaðrar sameiningar en þar

kom fram að athuga þurfi sérstaklega stjórnskipan, fjármál og stoðþjónustu ef af sameiningu verður.
Það er ekki einfalt að sameina
tvær svo stórar stofnanir sem
þessir skólar eru en við höldum
ferlinu ótrauðir áfram.“
Ólafur segir fyrirhugaða dagsetningu sameiningarinnar 1. júlí
2008 en hún sé þó háð ákvörðun
þingsins.
Ólafur segir að einhvers konar
endurskipulagning verði á deildum innan HÍ við sameininguna og
hugsanlegt að stofnaður verði
Heilbrigðisvísindaskóli en sú
hugmynd sé enn á teikniborðinu.
HS

6!,$)-!2 , &2)¨2)+33/.

+2)34*. 0,33/.

+2)34¥. (!,,$«23$«44)2

+2)34¥. 34'%)23$«44)2

*«(!..! 3)'52¨!2$«44)2

+2)34).. ( '5..!233/.

-ÎRG FORD¾MI ERU ÖESS AÈ ÖINGMENN SEGI SIG ÒR ÖINGFLOKKUM EN STARFI ¹FRAM

Sex utan flokka á tólf árum
34*«2.-, Ákvörðun Valdimars L. Friðrikssonar,

sem settist á þing fyrir Samfylkinguna á síðasta ári
en sagði sig úr flokknum á sunnudag, hefur vakið
athygli en er fjarri því að vera einsdæmi. Á síðustu
tólf árum hafa sex þingmenn sagt sig úr þingflokkum og setið áfram á Alþingi utan flokka.
Kristján Pálsson sagði sig úr Sjálfstæðisflokknum árið 2003 og sat utan flokka á þingi til loka
kjörtímabilsins.
Kristinn H. Gunnarsson starfaði stuttlega utan
þingflokka veturinn 1998. Hann sagði sig úr
þingflokki Alþýðubandalagsins um miðjan

október og gekk í Framsóknarflokkinn í desember.
Kristín Ástgeirsdóttir og Kristín Halldórsdóttir
störfuðu báðar utan flokka um skeið, kjörtímabilið
1995-1999. Þær voru áður í Kvennalistanum.
Jóhanna Sigurðardóttir sagði sig úr Alþýðuflokknum og starfaði utan flokka frá september
1994 til loka kjörtímabilsins vorið 1995.
Þegar Jóhanna tók ákvörðun sína voru, samkvæmt
upplýsingum frá Alþingi, tuttugu ár liðin síðan
þingmaður hafði síðast starfað utan flokka. Mörg
eldri dæmi er að finna um þetta í þingsögunni.
BÖS



 NËVEMBER  ¶2)¨*5$!'52

3TJËRNSÕSLU OG ÒRSKURÈARNEFNDIR ¹ SÅÈUSTU  ¹RUM

Fjöldinn sjöfaldast
.%&.$)2 Stjórnsýslu- og úrskurðar-

nefndum hefur fjölgað úr átta í 58
á síðustu þrjátíu árum og
afgreiðslutími þeirra hefur lengst.
Þetta er meðal þess sem fram
kemur í nýrri athugun sem
Umboðsmaður Alþingis hefur sent
frá sér.
Niðurstöður
athugunarinnar
byggjast á upplýsingum sem fengust frá 48 nefndum um störf þeirra
á tveimur sex mánaða tímabilum,
annars vegar frá 1. nóvember 2003
til 30. apríl 2004 og hins vegar frá
1. janúar 2005 til 30. júní 2006.
Afgreiðslutími nefnda er mislangur en algengast er að hann sé á bilinu fjórar vikur til þrír mánuðir. Þá

starfa sextán nefndir án sérstakra
lagaákvæða
eða
reglna
um
afgreiðslutíma.
Úttekt á nefndum á ofangreindum tímabilum sýnir að málsmeðferðartími sé að lengjast. Á fyrra
tímabilinu afgreiddu nefndirnar
62,5 prósent mála innan sex mánaða en á seinna tímabilinu var hlutfallið 56,7 prósent. Þá er mikill
misbrestur á því að nefndir fylgi
fyrirmælum stjórnsýslulaga um að
tilkynna málsaðilum þegar tafir
verða á vinnslu mála. Aðeins var
tilkynnt um tafir í tíunda hluta
þeirra mála sem afgreidd voru á
lengri tíma en frestur samkvæmt
lögum eða reglum segir til um. HS

&)4.%33 -«4 ¥ ,!5'!2$!,3(®,, %NGINN FALLIÈ ¹ LYFJAPRËFI Å FITNESS MËTI ¹ ÖESSU ¹RI

Enginn fitnesskeppandi
hefur fallið
Formaður lyfjaráðs segir að þar sem lítill hluti þátttakenda í fitnesskeppnum hér á landi fari í lyfjapróf
sé erfitt að áætla lyfjanotkun í greininni. Hann
segir samstarf við mótsaðila fitness-keppna misgott.
Alþjóðasamband
líkamsræktarmanna, sem heldur
flestar fitness-keppnir á Íslandi,
greiðir nokkur hundruð þúsund í
að lyfjaprófa þátttakendur keppnanna á vegum sambandsins. Einar
Guðmann, yfirdómari hjá Alþjóðasambandi
líkamsræktarmanna,
segir að síðustu sjö ár hafi átján
prósent allra keppenda í fitnesskeppnum á vegum sambandsins
verið lyfjaprófaðir.
Einar segir að á hverju Íslandsmóti í fitness séu að jafnaði tekin
fjögur til átta lyfjapróf og alls hafi
45 lyfjapróf verið gerð á 246 keppendum á síðustu sjö árum. „Þetta
er mjög hátt hlutfall og með því
hæsta sem gerist í einstakri
íþróttagrein. Þrír keppendur hafa
fallið á lyfjaprófi vegna steranotkunar frá upphafi mælinga hér á
landi en það jafngildir um einu
prósenti.“ Einar segir keppendur
sjálfa óska eftir lyfjaprófum en
lyfjapróf er skilyrði fyrir þátttöku
á mótum erlendis á vegum
Alþjóðasambands líkamsræktarmanna. Einar segir að leitast hafi
verið við að eiga gott samstarf við
ÍSÍ um framkvæmd lyfjaprófa og
að samstarfið hafi gengið hnökralaust til þessa.
Skúli Skúlason, formaður lyfjaráðs ÍSÍ, segist hafa farið ranglega með tölur þegar hann fullyrti
að meirihluti keppenda í fitnesskeppnum féllu á lyfjaprófum eins
og fram kom í laugardagsblaði
Fréttablaðsins. En þar kom fram
að sextíu prósent þátttakenda í
fitnesskeppnum hér á landi féllu á
lyfjaprófum. „Það sem af er ári
hafa fjórir þátttakendur í fitnesskeppnum verið lyfjaprófaðir og
enginn þeirra hefur fallið. Það er

(%),"2)'¨)3-,

Það eru geðveikt góðir
englar á meðal okkar
F í t o n / S Í A

Sparisjóðurinn og viðskiptavinir hans sameinast nú um að styrkja samtök sem vinna
að úrbótum í geðheilbrigðismálum. Fjórði hver Íslendingur á við geðræn vandamál að
stríða einhverntíma á ævinni en með réttri meðhöndlun og stuðningi eru yﬁrgnæfandi
líkur á að fólk nái bata.
Við bjóðum viðskiptavinum Sparisjóðsins að velja eitt af þeim átta félögum sem við
höfum ákveðið að styrkja í ár. Þá mun Sparisjóðurinn greiða 1000 kr. fyrir hvern þann
viðskiptavin sem tekur þátt. Auk þess geta allir, viðskiptavinir og aðrir, lagt málefninu
lið og bætt við upphæð að eigin vali. Farðu inn á www.spar.is eða komdu í næsta
Sparisjóð og gefðu þinn styrk.

3+²,) 3+²,!3/.

%).!2 '5¨-!..

Við hjá ÍSÍ vildum
gjarnan gera fleiri
lyfjapróf á þátttakendum
fitness-keppna en samstarf við
mótsaðila er misgott og mótshaldarar eru misduglegir við að
prófa sitt fólk.
3+²,) 3+²,!3/.
&/2-!¨52 ,9&*!2¨3 ¥3¥

hins vegar staðreynd að á einu
fitnessmóti féll helmingur þeirra
keppenda sem var prófaður.“ Skúli
fékkst hins vegar ekki til að gefa
upp á hvaða móti þetta hefði
verið.
„Við hjá ÍSÍ vildum gjarnan
gera fleiri lyfjapróf á þátttakendum fitnesskeppna en samstarf við
mótsaðila er misgott og mótshaldarar eru misduglegir við að prófa
sitt fólk.“
Skúli segir að í Noregi og Danmörku hafi fengist heimild fyrir
því að lyfjaprófa á líkamsræktarstöðvum og að það sé leið sem
lyfjanefnd ÍSÍ hafi áhuga á að
skoða en það verði að gerast í samvinnu við stöðvarnar.
HUGRUN FRETTABLADIDIS
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Georgía getur
hindrað aðild
'%/2'¥! !0 Georgía gæti hindrað

aðild Rússlands að Alþjóðaviðskiptastofnuninni WTO, að sögn
georgískra yfirvalda.
Rússar og Bandaríkjamenn
undirrituðu um helgina samning,
sem ætlað var að ryðja úr vegi
seinustu hindruninni í 13 ára
baráttu Rússa fyrir aðild að
stofnuninni. Georgía er aðili að
WTO og hefur gert tvíhliða
viðskiptasamning við Rússa, sem
Rússar þurfa, vilji þeir aðild.
Georgíumenn hóta að rifta
samningnum ef Rússar halda
áfram efnahagsþvingunum og
láta ekki af viðskiptum við Abkasíu og Suður-Ossetíu.
SGJ

&JÎLMÎRG FYRIRT¾KI KAUPA ÅSLENSKUN¹MSKEIÈ FYRIR ERLENT STARFSFËLK SITT

"¾TT SÅMAÖJËNUSTA

Enginn neyddur á námskeið

Vodafone eflir
GSM-kerfið

¥3,%.3+5+%..3,! Fjölmörg atvinnufyrirtæki kaupa íslenskunámskeið
fyrir fólkið sitt og má gera ráð
fyrir að hátt í eitt þúsund útlendingar hafi verið á starfstengdum
íslenskunámskeiðum á vinnustöðum sínum nú í haust. Námskeiðin
eru fyrst og fremst á vegum Mímis
símenntunar og Alþjóðahúss.
Fyrirtækin koma úr mörgum
geirum atvinnulífsins, þannig hafa
bakarí,
fiskvinnslufyrirtæki,
hjúkrunarheimili, verktakafyrirtæki, lagerfyrirtæki, flutningafyrirtæki og fólksflutningafyrirtæki
fengið námskeið fyrir starfsfólk
sitt svo dæmi séu nefnd. Laufey
Eyjólfsdóttir er framkvæmda-

stjóri Toppfisks. Toppfiskur hefur
keypt tvö íslenskunámskeið fyrir
starfsfólk sitt á þessu ári og hefst
það þriðja fljótlega. Námskeiðin
eru haldin á vinnutíma í húsnæði
fyrirtækisins.
Laufey segir að Toppfiskur sé
með sjötíu og fimm starfsmenn
frá Póllandi, Filippseyjum, Taílandi, Úkraínu, Ghana og Víetnam.
Margir vilji læra íslensku og sérstaklega sé fólk frá Asíu duglegt
við námið. Henni finnst sjálfsagt
að fólk læri tungumálið, að
minnsta kosti til að geta bjargað
sér, en segir ekki alla vilja læra
íslensku og auðvitað neyði hún
engan.

&*!23+)04) Fjarskiptafyrirtækið

-9.$) ,2! 0«,3+5 b¡G MYNDI L¾RA
PËLSKU EF ÁG BYGGI Å 0ËLLANDI m SEGIR
,AUFEY %YJËLFSDËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI
4OPPFISKS

„Ég hef verið spurð að því af
hverju ég læri ekki pólsku en af
hverju skyldi ég þá ekki læra taílensku, úkraínsku eða víetnömsku? Ég myndi læra pólsku ef
ég byggi í Póllandi.“
GHS

Vodafone hefur eflt GSM-kerfi
sitt, en fyrirtækið hefur lokið við
uppfærslu á öllum símstöðvum í
kerfinu. Með breytingunni aukast
gæði þeirrar þjónustu sem
fyrirtækið veitir.
Vodafone hefur auk þess þétt
GSM-kerfið því settir hafa verið
upp sendar í Öxnadal, Grenivík
og við Hrafnagil.
Auk þess er búið að bæta við
þremur sendum á Akureyri og þá
er Vodafone að ljúka við uppsetningu á GSM-sendi austan Þjórsár
sem bætir sambandið við
þjóðveginn.

5NGIR JAFNAÈARMENN

Valdimar ætti
að hætta á þingi
34*«2.-, Ungliðahreyfing

Samfylkingarinnar harmar
þá ákvörðun
Valdimars L.
Friðrikssonar
að sega skilið
við flokkinn.
Í ályktun
undrast
ungliðarnir að
Valdimar, sem
6!,$)-!2 ,
er forystumað&2)¨2)+33/.
ur í íþróttastarfi, kunni ekki að taka tapi
betur en raun ber vitni og sjái
ekki sóma sinn í að láta af
þingmennsku fyrst hann telji sig
ekki eiga lengur samleið með
flokknum.
Er því um leið beint til annarra
sem gáfu kost á sér í prófkjörum
Samfylkingarinnar að virða
niðurstöður þeirra.
BÖS

Er sátt í sjónmáli?
Opinn fundur Samtaka iðnaðarins um nýja skýrslu auðlindanefndar:
"Framtíðarsýn um verndun og nýtingu auðlinda í jörðu og vatnsafls"
Stjórn og ráðgjafaráð SI efna til framhaldsfundar um náttúruvernd og nýtingu

2%9+*!.%3"2!54 "ANASLYSIÈ SEM

VARÈ FYRIR RÒMRI VIKU HEFUR HRINT AF STAÈ
UMR¾ÈU UM MERKINGAR VEGNA VEGAFRAM
KV¾MDA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

náttúruauðlinda í ljósi nýrrar skýrslu nefndar iðnaðarráðherra um málið.
Staður: Grand Hótel Reykjavík

6ERKTAKAR VILJA BRAGARBËT

Auka verður
áherslu á öryggi
5-&%2¨ „Verktakar finna til
samfélagslegrar ábyrgðar og eru
fullir vilja til að auka öryggi og
merkingar við vegaframkvæmdir. Að þeirra mati eru núverandi
kröfur of slakar,“ segir í ályktun
félags verktaka.
„Í þessum málaflokki skiptir öllu
máli að menn viðurkenni að ekki
hefur verið lögð nógu mikil
áhersla á öryggismál og fremur
kappkostað að leita blóraböggla
þegar eitthvað hefur farið
úrskeiðis,“ segja verktakarnir
sem átelja þá „sem ekkert leggja
til umræðunnar annað en að vísa
til ábyrgðar annarra.“ Þeir átelja
einnig þá sem stunda upphrópanir og sleggjudóma.
GAR

,®'2%',5&2¡44
"ÅLL FASTUR ¹ BRÒ
(JËL FËRU UNDAN FLUTNINGABIFREIÈ
SEM VAR ¹ LEIÈ YFIR "ORGARFJARÈARBRÒ ¹
SUNNUDAGSKVÎLDIÈ "ÅLLINN SAT FASTUR ¹
BRÒNNI Å ¹ ÖRIÈJA KLUKKUTÅMA OG URÈU
NOKKRAR TAFIR ¹ UMFERÈ AF ÖESSUM
SÎKUM %NGAN SAKAÈI

,%)¨2¡44).'
¥ SUNNUDAGSBLAÈI &RÁTTABLAÈSINS
BIRTIST VIÈTAL VIÈ %VU ,AUFEYJU 3TEF¹NS
DËTTUR LJËSMËÈUR %VA VAR RANGFEÈRUÈ Å
GREININNI EN HÒN VAR SÎGÈ 3TEINGRÅMS
DËTTIR "EÈIST ER VELVIRÈINGAR ¹ ÖESSUM
MISTÎKUM

Dagur:

Þriðjudaginn 21. nóvember

Stund: Frá 15:00 til 17:00
Dagskrá:
Jónína Bjartmarz
umhverfisráðherra

Árni Finnsson
formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands

Víglundur Þorsteinsson
stjórnarformaður BM Vallár ehf.

Pallborðsumræður ræðumanna
Stjórnandi: Sveinn Hannesson framkvæmdastjóri SI
Fundarstjóri:
Helgi Magnússon formaður SI

Fundurinn er öllum opinn.
Félagsmenn SI eru eindregið hvattir til að koma.
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Hringdu og myndaðu
Frír GSM

sími
NOKIA
1112 f
yl
með ka
u p u m gá i r
Samsu
n
DIGIMAX L50

5 M.pixlar
39–109 mm linsa
2,5” hágæða LCD-skjár
ISO 50–400
10 sek. Voice memo á mynd
Margar forstillingar og timer
Vídeóupptaka
Lithium-rafhlaða
Pictbridge-staðall

1112

7.000
AFS

LÁTT

UR

Kr. 22.990,-

kr. 29.990

kr. 7.950

Kr. 0,-

UR

kr. 38.995

Kr. 35.095,Birt með fyrirvara um texta og myndabrengl. Vörur geta verið uppseldar

razz
razz handfrjáls
búnaður fylgir
frítt með*
Notaðu razz til að lífga upp á samtalið
Þú bætir við umhverfishljóðum, Beavis, tromum ofl.
við eða inn í samtalið.
* RAZZ handfrjáls búnaður passar bara á Nokia Pop Port síma

5500 sport

4.000
LÁTT

UR

2 mp myndavél
MMS
EDGE
Innrautt
Bluetooth
FM útvarp
103 gr

¶/2&)..52 «-!233/. 6ERKEFNIN ¹ 3RI
,ANKA ERU FYRST OG FREMST BORGARALEG AÈ
SÎGN ¶ORFINNS

séu engin jeppagengi. „ Þetta er
fyrst og fremst borgaralegt verkefni sem við sinnum.“
KËÖ

6)..5-!2+!¨52 Launamaður sem

2 mp myndavél
FM útvarp
EDGE
Bluetooth
Allt að 340 klst biðtími
110 gr

AFS

um, sérstaklega fólki úr hópi lögreglumanna. Reynsla lögreglumanna er mjög góður grunnur í
þetta starf, því það er töluverð
rannsóknarvinna sem þarf að
inna af hendi. Til dæmis ef einhver er myrtur þá þarf að rannsaka það, tala við vitni og setja
saman skýrslu, sem fer í gagnabanka og síðan gefum við út yfirlýsingu um hvernig og hver braut
vopnahléið,“ segir Þorfinnur.
Einnig eru þrír Íslendingar í
höfuðstöðvunum
í
Kólombó.
„Íslendingar á Srí Lanka hafa
aldrei verið jafn áberandi og
margir og þeir eru núna,“ segir
Þorfinnur og tekur fram að þarna

Iðnaðarmaður í launavinnu hjá Landspítalanum hefur 25-30 þúsund krónum
lægri laun en sambærilegur iðnaðarmaður hjá borginni. „Við erum allir undirmálsmenn,“ segir aðstoðarverkstjóri.

3.900
LÁTT

Aldrei fleiri Íslendingar á vakt

Óánægðir með tugþúsunda launamun

6233

AFS

.ORR¾NA EFTIRLITSSVEITIN ¹ 3RÅ ,ANKA

&2)¨!2'3,!. Hlutverk Íslendinga hefur aldrei verið veigameira á Srí Lanka og það er þessa
dagana. Þau Norðurlönd sem tilheyra ESB þurftu að hverfa á
brott í septembermánuði og síðan
hafa Norðmenn og Íslendingar
borið allan þungann af eftirlitssveitunum, SLMM. Jón Óskar Sólnes tók þá við stöðu framkvæmdastjóra
höfuðstöðvanna
í
höfuðborginni, Kólombó, og Þorfinnur Ómarsson hefur verið talsmaður sveitanna.
Sjö manns, eða þriðjungur eftirlitsmanna SLMM, eru íslenskir,
og helmingur þeirra eru konur.
„Við höfum fjölgað nokkuð í hópn-

g D ig im
ax L50

Takmarkað magn

 NËVEMBER  ¶2)¨*5$!'52

er kominn yfir 45 ára aldur og
hefur margra ára starfsreynslu
sem smiður hjá Landspítala háskólasjúkrahúsi, hefur mun
lægri dagvinnulaun en sambærilegur smiður hjá Reykjavíkurborg. Óánægja er meðal iðnaðarmanna LSH, ekki síst þeirra sem
eru launamenn, með kjörin.
Smiður hjá LSH, sem er orðinn
45 ára, hefur 191 þúsund krónur í
dagvinnulaun. Þetta er eitt þúsund
krónum hærri laun en smiður með
eins árs starfsreynslu fengi hjá
borginni. Ef smiðurinn, sem er
orðinn 45 ára, færir sig frá LSH til
borgarinnar hækkar hann um
minnst 25 þúsund krónur, líklega
30 þúsund, miðað við 215-220 þúsund krónur í dagvinnulaun þar.
Hjá borginni er maðurinn reyndar
kominn í hæsta launaflokk tíu
árum fyrr, eða við 35 ára aldur.
Aðeins er miðað við taxtakaup
og ekki tekið tillit til fastrar yfirvinnu. Ef tekið er tillit til fastrar
yfirvinnu eru laun smiðsins hjá
LSH um 230 þúsund á mánuði en
hjá borginni fengi hann um 260
þúsund á mánuði að fastri yfirvinnu meðtalinni.
„Við erum allir undirmálsmenn
miðað við aðra Íslendinga,“ segir
Guðmundur Guðnason, aðstoðarverkstjóri hjá LSH. „Það gildir
það sama um alla. Spítalinn reynir
að halda niðri kaupinu okkar og þá
gildir einu hvaða starfsheiti menn
hafa.“
Guðmundur rifjar upp að þeir
hafi fengið eins launaflokks hækkun eftir samkomulag ASÍ og SA í
sumar. Það hafi gefið fimm til sex
þúsund krónur. Í sömu atrennu
var skipt út fimm yfirvinnutímum
með engri vinnuskyldu fyrir

,!.$30¥4!,).. ¥ &/336/') )ÈNAÈARMAÈUR Å LAUNAVINNU HJ¹ ,ANDSPÅTALANUM F¾R
UM  ÖÒSUND KRËNUM L¾GRI DAGVINNULAUN EN SAMB¾RILEGUR IÈNAÈARMAÈUR HJ¹
BORGINNI b6IÈ TELJUM OKKUR GREIÈA SAMB¾RILEG LAUN OG AÈRAR RÅKISSTOFNANIR m SEGIR
!ÈALSTEINN 0¹LSSON FRAMKV¾MDASTJËRI T¾KNI OG EIGNA HJ¹ ,ANDSPÅTALANUM

tveggja launaflokka hækkun.
Þetta gerði um 16 þúsund króna
hækkun í allt, eða um átta þúsund
króna raunhækkun á mánuði, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.
Byggingadeild LSH telur um
fjörutíu og fimm fasta starfsmenn, þar af eru iðnaðarmennirnir, sem eru launamenn, um helm-

,!5.!-5.52 (* 2¥+) /' "/2'
kr. 39.995

Kr. 35.995,-

3MIÈUR
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  ¹RA
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 ÖÒSUND

 ¹RA OG ELDRI
 ÖÒSUND
  ÖÒSUND

ingur starfsmanna. Stærstu hópar
iðnaðarmanna eru rafvirkjar, vélstjórar og trésmiðir. Aðalsteinn
Pálsson, framkvæmdastjóri tækni
og eigna hjá LSH, segir að launamennirnir fái greitt samkvæmt
töxtum. „Við teljum okkur greiða
sambærileg laun og aðrar ríkisstofnanir,“ segir hann.
Til viðbótar eru iðnaðarmenn
sem ráðnir eru sem verktakar.
Þeir eiga nú í samningaviðræðum
við LSH og hafa farið fram á 27
prósenta hækkun.
GHS FRETTABLADIDIS

-ARGRÁT 3VERRISDËTTIR ER ËS¹TT VIÈ UMM¾LI $AGS " %GGERTSSONAR

Frjálslyndir vildu vera með

Handfrjáls búnaður

Bluetooth
250 klst biðtími
10 klst taltími
18 gr að þyngd

Kr. 6.990,-

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind
Auglýsingin gildir til 24. nóvember

"/2'!22¨ Það er ekki rétt sem
Dagur B. Eggertsson hélt fram á
blaðamannafundi í Ráðhúsinu í
síðustu viku að Frjálslyndi flokkurinn hefði ekki haft tíma til að
taka þátt í mótun framkvæmdaáætlunar minnihlutans í borgarráði
um málefni innflytjenda í Reykjavík. Frjálslyndir töldu sig vera í
fullu samstarfi við hina flokkana
að áætluninni, segir Margrét
Sverrisdóttir, framkvæmdastjóri
flokksins.
„Mér kom það því á óvart að þessir flokkar voru búnir að setja allt í
fullan gang í innflytjendamálum

án þess að tala
við okkur. Við
vorum tilbúin
með tillögur
þann 6. nóvember og ætluðum
að
leggja þær í
púkkið
með
þeim.
Á
-!2'2¡4
hádegi þann
36%22)3$«44)2
14. nóvember,
daginn
sem
þau kynntu sínar tillögur, hitti ég
Dag og hann sagði mér að þau ætluðu að gera þetta án okkar. Mér

skildist á Degi að þeim þætti
óþægilegt að hafa okkur með,
vegna umræðunnar síðustu daga á
undan.“
Dagur B. Eggertsson segir það
rétt að Frjálslynda flokknum hafi
ekki verið boðið til samstarfsins
þegar til kom. „Það er greinilegt
að það er ekki ein rödd um málefni
innflytjenda innan Frjálslynda
flokksins og þau þurfa bara að
hreinsa loftið hjá sér áður en þau
ganga til samstarfs við aðra
flokka. En það er líka rétt að þau
höfðu ekki tíma til að koma á fundina framan af, í september.“
KËÖ
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„ ORÐRÉTT“
Eðlilegt framhald

Óvenjulegt ár

b6IÈ LÅTUM ¹ ÖETTA SEM
EÈLILEGT FRAMHALD AF ÖVÅ AÈ
ÖR¾LUNUM VAR VEITT FRELSI
OG KONUR FENGU RÁTTINDI SÅN
.ÒNA ER KOMIÈ AÈ RÁTTINDUM
DÕRANNAm

b¡G ÖAKKA ÖEIM AF AUÈMÕKT
SEM HAFA STUTT MIG ¹ ÖESSU
ËVENJULEGA ¹RI SEM ÁG HEF
LIFAÈ NÒNAmn

-!2)!..% 4()%-% ,%)¨4/')
(/,,%.3+! $µ2!&,/++3).3 3%"%234 &92)2 2¡44).$5- $µ2!

«-!2 2!'.!233/. ¶%'!2 (!..
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5- 3%- 6).3,!34) 3*«.6!203
-!¨52 23).3
&RÁTTABLAÈIÈ  NËVEMBER

-ORGUNBLAÈIÈ  NËVEMBER

nær og fjær

3*«.!2(«,,
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Nýr verðlaunaflokkur
b¡G S¹ NÒ EKKI
MIKIÈ KANNSKI
TÅU SEKÒNDUR
EN ÖAÈ SEM ÁG
S¹ VAR HUND
LEIÈINLEGT m
SEGIR ¶ORSTEINN
'UÈMUNDS
SON LEIKARI UM
¶/234%)..
%DDUH¹TÅÈINA
'5¨-5.$33/.
SEM VAR HALDIN
,EIKARI
¹ SUNNUDAGS
KVÎLDIÈ Å ¹TTUNDA SKIPTI ¶ORSTEINN
VAR SEM KUNNUGT ER KYNNIR H¹TÅÈAR
INNAR Å FYRRA EN NÒ S¹U 2AGNHILDUR
3TEINUNN *ËNSDËTTIR OG 0ÁTUR
*ËHANN 3IGFÒSSON UM Ö¹ DEILD b
ÖESSUM TÅU SEKÒNDUM S¹ ÁG STRAX
AÈ ÖAÈ VORU GERÈ SÎMU T¾KNILEGU
MISTÎK OG ÖEGAR ÁG VAR KYNNIR
ÖAÈ GLEYMDIST AFTUR AÈ M¾KA UPP
SALINN ¶AÈ KOM ÖVÅ ÒT EINS OG
KYNNIRINN V¾RI EKKERT SKEMMTI
LEGUR (ANN SAGÈI BRANDARA OG
ALLIR Å SALNUM HLËGU EN ÖAÈ HEYRÈI
ÖAÈ ENGINN SEM VAR HEIMA HJ¹
SÁR AÈ HORFA ¹ SJËNVARPIÈ ¡G LEGG
ANNARS TIL AÈ ÖAÈ VERÈI STOFNAÈUR
NÕR VERÈLAUNAFLOKKUR SEM HEITIR
"ALTASAR +ORM¹KUR ¶AÈ VERÈUR FULLT
AF FËLKI TILNEFNT Å HANN EN "ALTASAR
+ORM¹KUR VINNUR ALLTAF ALLT !È
LOKUM VIL ÁG BARA AÈ SEGJA AÈ ALLIR
STJËRNM¹LAMENN ERU H¹LFVITARm

Flytur á slóðir George Clooney
b¡G OPNAÈI SÕNINGU ¹ 2EYÈARFIRÈI ¹ SUNNU
DAGINN m SEGIR "IRGIR "REIÈDAL MYNDLIST
ARMAÈUR SEM AÈ VENJU ER KALLAÈUR "IGGI
b(ÒN ER ¹ NÕJU KAFFIHÒSI SEM ER LÅKA
GISTIHEIMILI OG HEITIR (J¹ -ARLÅN ¡G SÕNI
BLANDAÈ EFNI GÎMUL VERK OG NÕ !NNARS
ER MIKIÈ UM AÈ VERA UM ÖESSAR
MUNDIR ÖVÅ VIÈ FJÎLSKYLDAN ERUM
AÈ FLYTJA TIL ¥TALÅU Å DAG 6IÈ ERUM
AÈ FLYTJA Å ÖRIGGJA H¾ÈA TURNHÒS
Å B¾ VIÈ #OMOVATN ¶ETTA ER ¹
SVIPUÈUM SLËÈUM OG 'EORGE
#LOONEY KEYPTI SÁR HÒS FYRIR
TVEIM ¹RUM SÅÈAN OG MÁR
SKILST AÈ 4OM #RUISE HAFI EINNIG
FJ¹RFEST Å HÒSI VIÈ VATNIÈ -ÁR ER
SAGT AÈ ÅBÒÈAVERÈ HAFI TVÎFALDAST
SÅÈAN #LOONEY KEYPTI SÁR HÒS ÖARNA
¶AÈ ER DRAUMURINN AÈ VERA ¹ ¥TALÅU

SIRKA ¹TTATÅU PRËSENT AF ¹RINU OG ¹ ¥SLANDI HIN TUT
TUGU 4AKA SVONA ÅSLENSKU H¹PUNKTANA JËLIN OG
SVO FRAMVEGIS (ÒSIÈ ER SÅÈAN SIRKA ¹RIÈ 
EN ÖAÈ ERU REYNDAR BARA FIMMTÅU SENTIMETRA
ÒTVEGGIR EFTIR AF ÖVÅ SEM ER UPPRUNALEGT !LLT
HITT ER NÕTT OG ÖAÈ VERÈUR GAMAN AÈ KOMA
SÁR FYRIR ¡G SNÁRI MÁR ALGJÎRLEGA AÈ
MYNDLISTINNI FYRIR TVEIMUR ¹RUM EN
HEF EINNIG VERIÈ AÈ L¾RA ARKITEKTÒR Å
-ÅLANË .Ò STEFNI ÁG AÈ ÖVÅ AÈ KL¹RA
ARKITEKTÒRINN OG HALDA ¹FRAM AÈ
M¹LA ¶AÈ ERU SÕNINGAR B¾ÈI ¹
¥TALÅU OG HÁRNA HEIMA Å FARVATN
INU .Ò OG SVO VAR ÁG AÈ EIGNAST
MÅNA AÈRA DËTTUR Å OKTËBER OG ÁG
OG KONAN ERUM NÕBÒIN AÈ HALDA UPP
¹ ULLARBRÒÈKAUPIÈ ¶AÈ ER ÖVÅ ALLT
ROSALEGA GOTT AÈ FRÁTTA OG SPENNANDI
TÅMAR Å V¾NDUMm

Það styttist til jóla. Stór
hluti verslunar með bækur
og plötur fer fram á næstu
vikum og því eru margir
komnir með gamalkunnugan skjálfta í hnén. Það er
mikið í húfi og spurningin
er bara: verða þetta bókajól
eða plötujól?
„Ég held að bækur og plötur séu
ekki í samkeppni lengur því núna í
velmeguninni þykir fullorðnu
fólki of ódýrt að gefa plötur í jólagjöf,“ segir Kristján B. Jónasson,
formaður félags bókaútgefenda.
„Á tilboði eru plötur á kannski
1.500 kall sem er það sama og fólk
er að eyða í hádegismat. Ég held
því að fólk gefi krökkum helst
plötur eða fjarskyldum ættingjum. Við fundum að minnsta kosti
fyrir mikilli gleði í fyrra þegar við
gáfum út Atlasinn sem kostaði um
20.000 út úr búð. Fólk var glatt
yfir því að loksins var komin dýr
bókagjöf.“
Kristján segir bókasöluna fyrir
jólin nema á milli 500 til 700 milljónum króna, gróflega áætlað.
„Heildarsala bóka er þó vel yfir
tveir milljarðar svo jólasalan er
ekki nema um þriðjungur eða
fjórðungur af heildarsölunni. Inni
í þessu eru reyndar kennslubækurnar. Jólin skipta þó miklu fyrir
skáldsögur og ævisögur.“ Bókatíð-

indi eru komin út og á leið inn á
hvert heimili.
„Plötur og bækur eru í beinni
samkeppni og þeir sem halda öðru
fram eru að tala gegn betri vitund,“
segir Jónatan Garðarsson, framkvæmdastjóri Félags hljómplötuframleiðanda. Hann segir síðustu
viku hafa verið fyrstu alvöru söluvikuna og að salan hafi farið seinna
í gang en vanalega. Á árum áður
voru síðustu tveir mánuðir ársins
aðalsölutími íslenskra hljómplatna
með um 70 prósent af heildinni, en nú eru
þessir
tveir
mánuðir komnir niður í 45-50
prósent.
„Fyrir
nokkrum áratugum
voru
íslenskar plötur og bækur á
*«.!4!.
sama verði og
'!2¨!233/.
verðið fylgdi
því sem ein
flaska
af
íslensku
brennivíni
kostaði,“ segir
Jónatan. „Fyrir
svona 15 árum
breyttist þetta
þegar
verð
erlendra platna
staðnaði.
+2)34*. "
Íslensku plöt*«.!33/.
urnar þurftu

Lotus Professional borðpappírsvörur

N -UGISON SAT Å ¥SAFJARÈARBÅËI
OG HORFÈI ¹ -ÕRINA ¹ SUNNUDAGS
KVÎLDIÈ ÖEGAR %DDUVERÈLAUNIN
VORU AFHENT ¶EGAR LJËST VAR AÈ
HANN HAFÈI UNNIÈ FYRIR TËNLISTINA Å
-ÕRINNI OG ! ,ITTLE 4RIP TO (EAVEN
BRUTUST ÒT FAGNAÈARL¾TI !ÈRIR 6EST
FIRÈINGAR VORU LÅKA SIGURS¾LIR ,ÕÈUR
RNASON ¹ &LATEYRI VANN Å FLOKKI
HEIMILDAMYNDA FYRIR 3KUGGABÎRN
2AGNAR "RAGASON FR¹ 3ÒÈAVÅK VAR
VERÈLAUNAÈUR FYRIR HANDRIT
MYNDARINNAR "ÎRN OG
*ËHANNES +R +RISTJ
¹NSSON ¾TTAÈUR FR¹
&LATEYRI ER RITSTJËRI
+OMP¹SS SEM VALINN VAR
SJËNVARPSÖ¹TTUR ¹RS
INS ""IS GREINDI FR¹

!,,4 3.µ34 5- 0!++!.! %ÈA ÎLLU HELDUR HVAÈ Å ÖEIM ER

að taka viðmið af því. Á meðan
hefur verð bóka fylgt almennu
verðlagi í landinu. Þetta kemur
niður á tónlistarfólki sem fær
minna fyrir sinn snúð en áður.
Mun stærri hluti innkomunnar fer
nú í framleiðslu- og kynningarkostnað en áður. Svo er mjög óréttlátt að virðisauki eigi ekki að
lækka á plötum eins og á bókum,
það geta allir séð út frá samkeppn-

Til hátíðabrigða

*«,!'*®&). ¥ 2

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

&YRIR ÎMMU
&RÅÈA  3IGURÈARDËTTIR
¥ HÒSI *ÒLÅU
3ELMA OG (ANNA
3ÎGUR AF KONUM

i
oð 006 ,
b
l
r
i
2
Á t ber víettu
r
m
r“
e
se
óv tyle öbera
n
S , „l
í
Lin
us ottur kar
t
o
L
kam og dú
dis

issjónarmiðum. Við trúum ekki
öðru en að þessu verði breytt.“
Plötutíðindi eru komin í prentun og á leiðinni í hvert hús. Þá er
væntanleg í loftið sérstök útvarpsstöð á vegum Félags tónskálda og
textahöfunda, FTT, sem spilar eingöngu nýtt íslenskt efni. Stöðin
verður á þeirri tíðni sem BBC
hefur sent út á hérlendis, FM 94,3.
GUNNAR FRETTABLADIDIS

&YRIR STËRA BRËÈ
UR
!RNALDUR )NDRIÈA
SON +ONUNGSBËK
3HADOW 0ARADE
$UBIOUS INTENTIONS

&YRIR AFA
RNI ¶ËRARINSSON
OG 0¹LL +RISTINN
0¹LSSON &AR
ÖEGINN
«SKAR 0ÁTURSSON
STARSËL
&YRIR MÎMMU
0AULO #OELHO
(UGARFJÎTUR
*OSH 'ROBAN
!WAKE

&YRIR STËRU SYSTUR
+HALED (OSSEINI
&LUGDREKAHLAUPARINN
#HARLOTTE 'AINSBOURG


&YRIR LITLA BRËÈUR
$OKTOR %RNEST
$RAKE $REKA
FR¾ÈI HANDBËK
DREKA¹HUGAMANNA
!MPOP 3AIL TO THE MOON

Halldór Sigdórsson
aðstoðarverslunarstjóri hjá RV

&YRIR PABBA

RV6219A

3)'523,)2
6%34&)2¨).'!2

Bækur eða plötur undir jólatréð

Þegar gæðin skipta máli

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

%$$!.

VAR ®RN *ËSEFS
SON 3¹ YÈAR SEM
SYNDLAUS ER
$AMIEN 2ICE 

&YRIR LITLU SYSTUR
!NGELA 7ILKES 6ER
ÎLDIN OKKAR !LFR¾ÈI
HANDA BÎRNUM
.YLON .YLON

3AMKV¾MT SP¹M ËNAFNGREINDRA STARFSMANNA Å BËKA OG PLÎTUBÒÈ
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3VONA ERUM VIÈ
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 &JÎLDI VINNUSTUNDA JÒLÅ TIL SEPTEMBER 

Rekstrarkostnaður er mismunandi á íbúa
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5TAN HÎFUÈBORGARSV¾ÈIS
(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur
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3VEITARFÁLÎGIN HÁLDU SÅNA ¹RLEGU FJ¹RM¹LAR¹ÈSTEFNU Å SÅÈUSTU VIKU OG
VAR Å TENGSLUM VIÈ HANA GEFIN ÒT RBËK SVEITARFÁLAGANNA  MEÈ
UPPLÕSINGUM UM REKSTUR OG EFNAHAG SVEITARFÁLAGANNA SEM BYGGÈAR
ERU ¹ NIÈURSTÎÈUM ¹RSREIKNINGA ÖEIRRA FYRIR SÅÈASTA ¹R ¥ BËKINNI
KEMUR MEÈAL ANNARS FRAM AÈ REKSTRARKOSTNAÈUR SVEITARFÁLAGA ER AFAR
MISMUNANDI ¹ HVERN ÅBÒA

(VERS VEGNA ER REKSTRARKOSTNAÈURINN SVONA MISMUNANDI
-IKILL MISMUNUR ER Å ST¾RÈ OG INNRI GERÈ SVEITARFÁLAGA ¶AR TIL
VIÈBËTAR KEMUR MISMUNANDI ALDURSSAMSETNING ÅBÒANNA FÁLAGSLEG
STAÈA ÖEIRRA EÈA LANDFR¾ÈILEG LEGA
SVEITARFÁLAGSINS 3VEITARFÁLÎG VEITA
ÅBÒUNUM MISMIKLA ÖJËNUSTU OG G¾ÈI
OG
VIRKNI ÖJËNUSTUNNAR ER MISMUNANDI
(VERS VEGNA ERU SKATTTEKJUR SVEIT
ARFÁLAGA OG TEKJUR FR¹ *ÎFNUNARSJËÈI
SVEITARFÁLAGA MISMUNANDI
¥BÒAR SVEITARFÁLAGANNA HAFA MISH¹AR
TEKJUR AÈ JAFNAÈI OG EINNIG ER NOKKUR

BREYTILEIKI Å ¹LAGNINGARHLUTFALLI ÒTSVARS 6ERÈM¾TI FASTEIGNA ER AFAR
MISMUNANDI MILLI SVEITARFÁLAGA SEM HAFA ¹ÖEKKAN ÅBÒAFJÎLDA 3TAÈA
SVEITARFÁLAGA ER MISJÎFN Å ÕMSUM M¹LUM OG ÖVÅ ER AÈKOMA *ÎFN
UNARSJËÈS AÈ REKSTRI ÖEIRRA MISMUNANDI !LDURSDREIFING ÅBÒA INNAN
EINSTAKRA SVEITARFÁLAGA ER ËLÅK +OSTNAÈARSTIG EINSTAKRA SVEITARFÁLAGA
ER MISMUNANDI
(VERS VEGNA MUNAR MIKLU Å EIGNASTÎÈU SVEITARFÁLAGA ÖEGAR MIÈAÈ
ER VIÈ EIGNIR ¹ HVERN ÅBÒA
3VEITARFÁLÎGIN HAFA VALIÈ MISMUNANDI FORM ¹ REKSTRI 2EKSTUR
INN ER ALLT FR¹ ÖVÅ AÈ VERA MEÈ MEGINHLUTA UNDIR SVEITARSJËÈI YFIR
Å EINKAFJ¹RMÎGNUN UMFANGSMIKILLA FRAMKV¾MDA
-ISMUNANDI ER HVORT EIGNIR SÁU F¾RÈAR TIL NÒVIRÈIS
EÈA EKKI 3ÁRSTAKLEGA ÖEGAR UM ER AÈ R¾ÈA EIGNIR
SVEITARFÁLAGA Å HLUTAFÁLÎGUM -ISMUNANDI ER MILLI
SVEITARFÁLAGA HVAÈ ÖAU HAFA LAGT MIKLA FJ¹RMUNI TIL
ATVINNULÅFSINS ¹ STAÈNUM 3UM HAFA TAPAÈ FJ¹RMUN
UM ¹ ÖVÅ MEÈAN VERULEGAR EIGNIR HAFA MYNDAST HJ¹
ÎÈRUM ¶¾R HAFA SÅÈAN VERIÈ SELDAR AÈ HLUTA TIL EÈA
ÎLLU LEYTI

Þjóðkirkjan fékk helmings
hækkun umfram verðbólgu
Frá árinu 1998 hafa greiðslur skattgreiðenda til þjóðkirkjunnar hækkað um 55
prósent umfram verðbólgu.
Á sama tíma hefur meðlimum þjóðkirkjunnar fjölgað
um 8,8 prósent.

0¡452 «,) 0¡45233/.

3NJËMOKSTURSMAÈUR

Eins og
slökkviliðið
0ÁTUR «LI 0ÁTURSSON HEFUR MOKAÈ
SNJË Å RÒM  ¹R OG REKUR FYRIRT¾KIÈ
0# GRÎFUR ¶AR ERU NÒ ¹TTA MANNS ¹
STANSLAUSUM VÎKTUM VIÈ AÈ HREINSA
SNJË AF GÎTUNUM
(VERNIG GENGUR MOKSTURINN
6IÈ ERUM AÈ FARA AÈ HUGSA OKKUR TIL
KOJU NÒNA ENDA ÁG BÒINN AÈ VERA
AÈ SÅÈAN KLUKKAN ÖRJÒ Å NËTT
6IÈ SKIPTUM BÅLNUM Å ÖRJ¹R VAKTIR ¹
DAG EN VIÈ ERUM H¹ÈIR HEIMSKUM
LÎGUM FR¹ %VRËPUSAMBANDINU SEM
SEGJA AÈ VIÈ MEGUM EKKI VINNA
MEIRA EN NÅU TÅMA Å EINU ¶INGMENN
SEM SAMÖYKKTU LÎGIN MEGA ÖË
VINNA ALLA NËTTINA ÖEGAR ÖEIR ERU ¹
LEIÈINNI Å JËLAFRÅ OG VIRÈAST TELJA ÖAÈ
MEIRI ¹BYRGÈ AÈ STJËRNA EINUM BÅL
EN HEILU LANDI
+OM SNJËRINN ¹ ËVART
.EI NEI ÖAÈ KOMA ALLTAF SVONA SKOT
ENDA BÒUM VIÈ ¹ ¥SLANDI ¶AÈ ER LYK
ILATRIÈI AÈ VERA REIÈUBÒINN 6IÈ ERUM
EINS OG SLÎKKVILIÈIÈ ALLT FER Å VÎLL EF
VIÈ STÎNDUM OKKUR EKKI
&AGNAR ÖÒ VETRINUM
*¹ ÖAÈ KEMUR BIRTA AF SNJËNUM OG
DREGUR KRAKKA FR¹ TÎLVUNUM SVO ÖEIR
FARI ÒT AÈ LEIKA SÁR OG VERÈI RJËÈIR Å
KINNUM

Greiðslur úr ríkissjóði til þjóðkirkjunnar eiga á næsta ári að
nema 3.838 milljónum króna. Til
annarra trúfélaga renna samkvæmt fjárlögum 205 milljónir.
Á árinu 1998 námu greiðslur úr
ríkissjóði til þjóðkirkjunnar 1831
milljón króna samkvæmt fjárlögum. Hefði þessi upphæð aðeins
hækkað í takt við verðbólgu væri
hún tæpir 2,5 milljarðar í dag en
ekki áðurnefndar 3.838 milljónir
sem ætlun er að komi í hlut þjóðkirkjunnar á næsta ári.

!LDARGAMALL LAUNASAMNINGUR
Samtals er ætlunin að skipta 4.043
milljónum króna úr ríkissjóði á
milli trúfélaganna í landinu á
árinu 2007.
Þjóðkirkjan, sem taldi 84 prósent landsmanna samkvæmt nýjustu tölum frá því 1. desember í
fyrra, fær 95 prósent af peningunum frá ríkinu. Skýringin á misræminu á milli fjölda meðlima í
trúarfélögum og greiðslna til
þeirra úr ríkissjóði er fyrst og
fremst fólgin í sérstökum samningi ríkisins við þjóðkirkjuna um
að greiða laun starfsmanna biskups og prestastéttarinnar í landinu. Er þessi samningur frá árinu
1997 byggður á eldra samkomulagi frá árinu 1907 þar sem á
grundvelli umráða ríkisins yfir
jarðeignum
kirkjunnar
var
ákvarðað að ríkið greiddi laun
presta. Um er að ræða 139 stöðugildi.

Látum ekki fylgifiska skammdegisins leggja okkur í
rúmið. Styrkjum mótstöðuaflið, höldum heilbrigði
og hreysti með varnarefnum náttúrunnar.

Láttu sérhæft starfsfólk
okkar aðstoða þig
við val á vítamínum.

02%34!34%&.! ¶JËÈKIRKJAN F¾R RÅFLEGA   MILLJARÈA FR¹ SKATTGREIÈENDUM ¹ N¾STA ¹RI ®NNUR TRÒFÁLÎG F¹  MILLJËNIR
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+JARANEFND VELDUR H¾KKUNUM
Á fyrsta árinu eftir að þetta jarðasamkomulag ríkis og þjóðkirkju
var endurnýjað, á árinu 1998,
námu greiðslur úr ríkissjóði til að
greiða laun presta 582 milljónum
króna. Á árinu 2007 er reiknað
með að greiðslan verði 1.373 milljónir króna. Hefðu greiðslurnar
hækkað í samræmi við verðlagsþróun ættu þær hins vegar að
nema 786 milljónum á næsta ári.
Mismunurinn er 587 milljónir
króna sem kirkjan fær nú aukalega á þennan hátt miðað við fyrst
eftir að samningurinn var endurnýjaður.
Að sögn Sigríðar Daggar Geirsdóttur, fjármálastjóra á Biskupsstofu, skýrist þessi hækkun
umfram verðbólgu af þeim ákvörðunum sem Kjaranefnd hefur á
þessu tímabili tekið um laun
presta. Samkomulagið við ríkið
hafi ekki verið bundið við ákveðnar upphæðir heldur við tiltekinn
fjölda stöðugilda eins vikið er að
hér að framan.
*ÎFNUNARSJËÈI EKKI SKIPT JAFNT
Sóknargjöld eru annar veigamikill
þáttur í tekjum þjóðkirkjunnar.
Innheimt er sóknargjald af öllum
skattgreiðendum sem náð hafa
sextán ára aldri og peningunum
skipt á öll trúfélög í landinu og
söfnuði innan þeirra. Þeir sem
hafa skráð sig utan trúfélaga

verða einnig að borga sóknargjald
og rennur það til Háskóla Íslands.
Þrátt fyrir að sóknargjöldum sé í
megindráttum dreift jafnt milli

'2%)¨3,52 4), 42²&¡,!'!
4ÎLUR ERU Å MILLJËNUM KRËNA

"ISKUP ¥SLANDS OFL

+IRKJUM¹LASJËÈUR

+RISTNISJËÈUR

3ËKNARGJÎLD

*ÎFNUNARSJËÈUR SËKNA

3AMTALS TIL ¶JËÈKIRKJU 
3ËKNARGJÎLD TIL
ANNARRA TRÒFÁLAGA











(EIMILD &J¹RLÎG RÅKISINS

trúfélaga eftir höfðatölu er fólgin
í þeim nokkur mismunun þjóðkirkjunni í hag þar sem aðeins
söfnuðir innan þjóðkirkjunnar fá
peninga úr sérstökum jöfnunarsjóði sókna sem ætlað er að styrkja
stöðu fámennra safnaða.
Á næsta ári eiga 1.836 milljónir
að renna til þjóðkirkjunnar í sóknargjöld og aðrar 340 milljónir í
jöfnunarsjóð til handa söfnuðum
þjóðkirkjunnar. Önnur trúfélög
munu skipta á milli sín 205 milljónum króna.

6ELMEGUN H¾KKAR SËKNARGJÎLD
Eins og sést af meðfylgjandi
töflu hafa sóknargjöld hækkað
verulega frá því 1998. Ástæða

þess er sú að sóknargjöldin eru
visst hlutfall af tekjuskattstofni
skattgreiðenda.
Sóknargjöldin
hafa því hækkað jafnt og þétt eftir
því sem skattskyldar tekjur
almennings hafa vaxið liðinn áratug.

3ÁRSJËÈIR F¹ LÅKA MEIRA
Aðrir tekjur þjóðkirkjunnar úr
ríkissjóði á næsta ári verða 208
milljónir króna í Kirkjumálasjóð
og 83 milljónir í Kristnisjóð. Þessir sjóðir sinna margvíslegum
verkefnum.
Kirkjumálasjóður
kostar til dæmis prestsetur og
setur biskupa og Kristnisjóður
annast meðal annars verkefni til
eflingar kristni og kristnu siðgæði.
Eins og með aðra liði sem áður
eru taldir gildir það um þessa sjóði
að greiðslan úr ríkissjóði til þeirra
hefur hækkað verulega umfram
verðbólguna. Hvað Kristnisjóð
varðar skýrist það með því að
framlög til sjóðsins voru á sínum
tíma miðuð við laun fimmtán
presta í fámennari sóknum. Og
Kirkjumálasjóður hækkar eins og
sóknargjöldin í takt við hækkandi
tekjustofna almennings.
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0ENINGAR OG STJËRNM¹LAFLOKKAR

Er ríkisvæðing
lausn?
¶/234%).. 0,33/. 3+2)&!2

S

amkomulag virðist vera komið á milli þingflokka um nýja
löggjöf um fjármál stjórnmálaflokka. Annars vegar er að
því stefnt að gera reikningshald stjórnmálaflokka gegnsærra og háð opinberri endurskoðun. Hins vegar er ráðgert að takmarka framlög bæði til stjórnmálaflokka og
einstaklinga í forkosningum þeirra.
Fyrri áformin ættu að vera nokkuð óumdeild. Birting á lykiltölum
í bókhaldi stjórnmálaflokka er til þess fallin að byggja upp traust.
Endurskoðun undir stjórn Ríkisendurskoðanda ætti að tryggja að
reikningsfærslan verði bæði samanburðarhæf og trúverðug.
Eðlilegt er að framlög lögaðila yfir ákveðnum mörkum séu birt.
Meira álitamál er hvort slík regla á að gilda um einstaklinga í því
ljósi að menn eiga stjórnarskrárvarinn rétt á að halda stjórnmálaskoðunum fyrir sjálfa sig. Fyrir því eru kosningar leynilegar. En
ugglaust yrði of auðvelt að fara í kringum regluna ef sama yrði
ekki látið ganga yfir lögaðila og einstaklinga.
Aðalatriðið er að þjóðfélagið hefur breyst. Gamli hátturinn með
fjármál stjórnmálaflokka er ekki með nokkru móti samrýmanlegur nútíma kröfum. Niðurstaðan er því skýr: Hér er verið að stíga
gott framfaraskref sem styrkir trúverðugleika þess lýðræðislega
hlutverks sem stjórnmálaflokkarnir gegna.
Miklu vafasamara er hins vegar að setja skorður við frjálsum
framlögum til stjórnmálastarfsemi. Í fyrsta lagi er spurning hvort
það samrýmist skoðanafrelsi og rétti einstaklinga og fyrirtækja til
að ráðstafa fjármunum sínum.
Í annan stað er afleiðingin augljós. Stjórnmálaflokkarnir verða
endanlega og að fullu ríkisvæddir. Er það heilbrigt? Er ekki hugsanlegt að af því geti hlotist meira tjón en hinu að leyfa frjáls framlög án takmarkana þegar bókhaldið hefur verið gert gegnsætt og
opinber grein gerð fyrir einstökum stórum framlögum?
Ýmsar spurningar vakna þegar almenn starfsemi stjórnmálaflokka verður að uppistöðu til greidd úr ríkissjóði. Sérstakar reglur gilda til að mynda um upplýsingaskyldu og réttindi og skyldur
starfsmanna í stofnunum sem kostaðar eru af almannafé. Á það
sama að gilda um stjórnmálaflokka?
Það er andstætt eðli og hlutverki stjórnmálaflokka að reglur af
þessu tagi taki til þeirra. En eigi að síður getur reynst snúið að
útskýra hvers vegna undantekning er gerð í þessu tilviki frá þeim
almennum reglum sem að þessu leyti gilda um þær stofnanir sem
kostaðar eru af sameignarsjóði skattborgaranna.
Eins og forkosningar flokkanna hafa þróast eru þær orðnar allt
eins umfangsmiklar og almennu kosningarnar. Og trúlega er kostnaðurinn jafnmikill eða jafnvel hærri. Eðlilegt er að menn velti
vöngum yfir þessari þróun. En ríkisvæðing stjórnmálaflokkanna
þarf ekki að óathuguðum öðrum kostum að vera eina svarið.
Spurning er hvort aukið persónukjör í almennum kosningum
er ekki eðlilegra svar við þeim álitaefnum sem uppi eru af þessu
tilefni. Þátttakan í forkosningum flokkanna sýnir að krafa fólks
um persónukjör er afar sterk. En hvers vegna ekki að einfalda
málið og sníða kosningakerfið með hliðsjón af þeim vilja fólksins?
Örugglega má án skaða gefa því álitaefni meiri gaum en gert hefur
verið.
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 FERÈ OG FLUGI

6IN¹TTUTENGSL

"R¾ÈRAVÅG Å .6 KJÎRD¾MI

'EIR ( (AARDE FORS¾TISR¹ÈHERRA FLAUG
SKYNDILEGA TIL .EW 9ORK Å G¾R OG
TEKUR Ö¹TT Å ¥SLANDSDEGI Å +AUPHÎLLINNI
Å .EW 9ORK Å DAG  HANN AÈ FLYTJA
¹VARP OG ¹ FUND MEÈ FULLTRÒUM +AUP
HALLARINNAR OG AÈILUM ÒR ÅSLENSKU
OG BANDARÅSKU VIÈSKIPTALÅFI 3ÅÈDEGIS
MUN HANN SVO HRINGJA ÒT VIÈSKIPTIN
MEÈ ÖVÅ AÈ SL¹ Å BJÎLLU SEM MARGIR
MEKTARMENN HAFA DANGLAÈ Å %N
'EIR STOPPAR STUTT VIÈ
ÖVÅ ¹ FIMMTUDAGINN
FER HANN Å OPINBERA
HEIMSËKN TIL &INN
LANDS 3¾KIR HANN FUND
Å (ELSINKI SEM 0ÒTÅN
2ÒSSLANDS
FORSETI MUN
MEÈAL ANN
ARRA S¾KJA

4ENGSL ¥SLENDINGA VIÈ 2ÒSSLAND
HAFA Å FLESTUM TILVIKUM VERIÈ TIL FAR
S¾LDAR HIN ALLRA SÅÈUSTU ¹R 6ELGENGNI
"JÎRGËLFSFEÈGA ER AUÈVITAÈ AUGLJËS
ASTA D¾MIÈ UM ÖAÈ «LAFUR 2AGNAR
'RÅMSSON HEFUR LÅKA R¾KTAÈ TENGSLIN
VEL EINS OG VIN¹TTA HANS VIÈ 2OMAN
!BRAMOVICH SÕNIR %N FORSETINN ER
EKKI S¹ EINI SEM ¹ VINI Å ÖESSU FJAR
L¾GA LANDI 6IÈSKIPTABLAÈIÈ SAGÈI
FR¹ ÖVÅ ¹ VEF SÅNUM ¹ FIMMTU
DAG OG VITNAÈI Å BRESKT BLAÈ
AÈ FORS¾TISR¹ÈHERRA ¥SLANDS
HEFÈI BEÈIÈ SAMSTARFSMANN
!BRAMOVICH UM AÈ KOMA
%GGERTI -AGNÒSSYNI TIL HJ¹LPAR
VIÈ KAUPIN ¹ KNATTSPYRNU
FÁLAGINU 7EST (AM
¶R¾ÈIRNIR LEYNAST VÅÈA

"ERGÖËR «LASON HEFUR SAGT UPP
SEM AÈSTOÈARMAÈUR 3TURLU "ÎÈV
ARSSONAR SAMGÎNGUR¹ÈHERRA ¶AÈ
ER EKKI ALGENGT AÈ AÈSTOÈARMENN
SEM ERU N¾STTEKJUH¾STIR STARFSMENN
R¹ÈUNEYTISINS ¹ EFTIR R¹ÈUNEYTIS
STJËRANUM H¾TTI ¹N ÖESS AÈ ANNAÈ
BITAST¾ÈARA STARF BÅÈI ÖEIRRA "ERGÖËR
HEFUR EKKI VILJAÈ GEFA UPP ¹ST¾ÈUNA
FYRIR ÖESSARI ¹KVÎRÈUN ,ÅKLEGT ER
AÈ HÒN TENGIST UPPRÎÈUN ¹ LISTA
SJ¹LFST¾ÈISMANNA Å .6 KJÎRD¾MI
EN "ERGÖËR SËTTIST EFTIR FJËRÈA
S¾TI ¹ LISTANUM OG ENDAÈI Å ÖVÅ
¹TTUNDA &ORMAÈUR UPPSTILLINGAR
NEFNDAR VAR SBJÎRN «TTARS
SON N¹INN STUÈNINGSMAÈUR
3TURLU ÒR 3N¾FELLSB¾

Til hamingju með daginn!
21

. nóvember árið 1981 komu
um 140 konur saman á
Hótel Heklu við Rauðarárstíg í
Reykjavík til að stofna Landssamband
framsóknarkvenna,
LFK. Margir samverkandi þættir
urðu til þess að LFK var stofnað
og konur voru mjög meðvitaðar
um stöðu sína á þessum tíma.
Margir stórir atburðir áttu þátt í
því að efla jafnréttisvitund
kvenna á þeim tíma og má nefna
kvennafrídaginn og kjör frú Vigdísar Finnbogadóttur.
Það voru konur í Félagi framsóknarkvenna í Reykjavík sem
áttu frumkvæðið að stofnun sambandsins. Þessar konur voru
búnar að starfa í Framsóknarflokknum bæði í kvenfélögum og
almennum félögum.
Þessar konur höfðu sterka
framtíðarsýn og vildu að konur
næðu meiri árangri en þær höfðu
náð áður en sambandið var stofnað. Einungis ein kona hafði setið
á þingi fyrir Framsóknarflokkinn á þessum tíma og það var
Rannveig Þorsteinsdóttir sem sat
á Alþingi eitt kjörtímabil árin
1949—1953.
Stjórnarkonur
í
félagi
framsóknarkvenna
í
Reykjavík gerðu sér grein fyrir
að þátttaka kvenna á sviði stjórnmála væri forsenda þess að raunverulegt jafnrétti myndi nást og
stofnuðu til fundar til að undirbúa stofnun LFK. Stofnfundurinn
var eins og áður sagði þann 21.
nóvember 1981. Fyrsti formaður
landssambandsins var kosinn
Gerður
Steinþórsdóttir
frá
Reykjavík.
Margt hefur gerst og margir
sigrar hafa unnist en einnig hafa
komið bakslög í kvennabaráttuna
á þeim tíma sem samtökin hafa
starfað. LFK hefur tekið sig
alvarlega og barist fyrir stöðu
kvenna innan flokksins. Þar má

GADDAVÍR
ÁHRIFAMIKIL SKÁLDSAGA
SEM HELDUR LESANDANUM
Í HELJARGREIPUM

„Gaddavír er látlaus, hefðbundin, vel skrifuð
skáldsaga sem gefur tilefni til þess að velta
fyrir sér mannlegu eðli… Í stærra samhengi
og táknsögulega fjallar Gaddavír um
erfðasyndina, þjáningu, jafnvel píslarvætti.“
- Geir Svansson,
Morgunblaðið, 3. nóv. 2006
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nefna fyrsta landsþing LFK sem
haldið var á Húsavík 28.- 30. október 1983 og sóttu það um rúmlega 60 konur víðsvegar að af
landinu. Þetta þing markaði tímamót í sögu LFK því þar komu
skýrar línu í hvaða átt samtökin
ættu stefna, að verja stöðu
kvenna og hvetja konur áfram til
áhrifa. Þar var samþykkt ályktun
sem er kölluð Húsavíkurályktunin. Valgerður Sverrisdóttir núverandi utanríkisráðherra talaði
fyrir ályktuninni sem fjallaði um
mikilvægi þess að konur innan
flokksins fengju meiri völd og
skorað var á konur að gefa kost á
sér í trúnaðarstörf á vegum
flokksins. Einnig sagði í ályktuninni að konur ættu vera helmingur af þeim sem gegna trúnaðarstörfum á vegum flokksins. Þar
sagði einnig að ef hlutur kvenna
innan flokksins yrði óbreyttur
þegar liði að næstu kosningum,
myndu framsóknarkonur íhuga
að bjóða fram kvennalista við
næstu kosningar.
Þetta þing markaði framtíð
samtakanna, þarna voru komnar
skýrar línur með framhaldið að
konur yrðu helmingur þeirra sem
taka trúnaðarstöður á vegum
flokksins.
Staða kvenna hefur vissulega
orðið konum í vil síðan samtökin

voru stofnuð, en betur má ef duga
skal. Konur verða að halda áfram
að berjast að því markmiði að
hlutur kvenna sé ekki rýrari en
50% eins og þær framsýnu konur
sem sóttu fyrsta landsþing LFK á
Húsavík árið 1983 stefndu að. Á
flokksþingi Framsóknarflokksins árið 2005 var samþykkt að
setja í lög flokksins að hlutföll
kynjanna skuli eigi vera minni en
40% í trúnaðarstörfum á vegum
flokksins og er það þessari löngu
og ströngu baráttu þeirra kvenna
sem á undan hafa gengið að
þakka.
Bakslög hafa einnig dunið yfir
okkur og gert konur innan samtakanna svartsýnar eins og þegar
fækkun kvenna í ráðherraliði
flokksins var fyrir tveim árum og
fækkun framsóknarkvenna í sveitarstjórnum í síðustu kosningum.
Þá eins og áður stóðu konur upp og
mótmæltu þessari aðför að konum
innan flokksins. Þrátt fyrir það er
staðan aftur að vænkast og hlutur
kvenna í ráðherraliði flokksins er
mjög góður, konur eru 50% í ráðherraliði flokksins og samtökin
eru mjög stolt af þessari stöðu
kvenna innan flokksins. Einnig má
geta þess að konur leiddu þrjá af
sex listum flokksins í síðustu
Alþingiskosningum. Við sjáum
fram á að tími kvenna í stjórnmálum er kominn enn og aftur, mikilvægast er að konur standi saman í
öllum störfum sem þær taka sér
fyrir hendur, þá næst árangur.
Í tilefni þessara tímamóta
ætlar Landssamband framsóknarkvenna að halda upp á afmælið
laugardaginn 25. nóvember á
Hótel Loftleiðum og gleðjast með
flokksfélögum
Framsóknarflokksins.
Höfundur er formaður Landssambands framsóknarkvenna

100 milljónir í báknið!
5-2¨!.
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SIGURJÓN MAGNÚSSON

BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Á

að eftir helmingaskipti milli eins haus
annars vegar og sjö hausa hins vegar, er
kannski ekki úr miklu að moða þegar
þessir sjö fara að skipta sínum helming á
milli sín. Enda kom á daginn að það vantaði formannstign fyrir einn borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins.
Jatan var ekki nógu stór þegar
framsóknarmenn, eða öllu heldur
maðurinn, hafði hreiðrað um sig við
hana. En hvað gera góðir bændur þegar
allir grísirnir komast ekki að jötunni,
þeir stækka hana, því varð að fjölga
ráðum.

síðasta ári sameinuðust leikskólaráð
og fræðsluráð í menntaráð. Við þær
breytingar náðist bæði hagræðing í
rekstri auk þess sem fjölmörg tækifæri
sköpuðust varðandi samráð og samstarf
skólastiganna.
Flestum var því illa brugðið þegar nýr
meirihluti tilkynnti í sumar að leikskóla3)'2². %,3!
ráð skyldi endurvakið. Enda var það
hvorki á stefnuskrá Sjálfstæðisflokks né 3-2!$«44)2
Framsóknarflokks að auka útgjöld til miðstýringar
0ENINGAR 2EYKVÅKINGA
eða auka yfirbyggingu.
Enginn bað heldur um þessar breytingar, Félag
Nú hefur loks verið upplýst að þessar breytingar
leikskólastjóra, Kennarasambandið og allar þær
muni kosta að minnsta kosti 25 milljónir fyrir árið
fagstéttir sem fjölluðu um breytingarnar voru á
2007. Litlum 100 milljónum verður því ráðstafað á
móti þeim. Foreldrar lýstu miklum efasemdum auk
kjörtímabilinu í aukna yfirbyggingu í skólamálum.
þess sem minnihlutinn og fráfarandi formaður
Alveg óumbeðið, í andstöðu við fagstéttir og án þess
menntaráðs vöruðu eindregið við uppskiptingu
að segja frá því fyrir kosningar.
sviðsins svo skömmu eftir velheppnaða sameinÞessum 100 milljónum hefði verið betur varið í
ingu.
innra starf leikskólanna, manneklu, stuðning við
börn að erlendum uppruna, kennsluráðgjöf eða
3T¾KKA JÎTUNA
flest annað en nýtt pólitískt ráð, miðlæga stjórn og
yfirbyggingu.
Það eina sem liggur ljóst fyrir er að eftir kosningar
var helmingaskiptastjórn komið á í borginni, með
einum borgafulltrúa Framsóknarflokks og sjö borgHöfundur er varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar
arfulltrúum Sjálfstæðisflokks. Það segir sig sjálft
og á sæti í mennta- og leikskólaráði
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Er Alþingi Íslands vettvangur
fyrir dæmda afbrotamenn?
óflekkað
mannorð.
Dæmdur
glæpamaður hefur því ekki kjörgengi til Alþingis vegna þess að
hann hefur flekkað mannorð.
Þetta er eðlilegt skilyrði þegar
ft og einatt er Alþingi Íslands
Alþingi er annars vegar. Viðkomávarpað sem „hið háa“ Alþingi
andi einstaklingur er því rúinn
vegna þess að í hugum landsvirðingu og trausti kjósenda til að
manna og samkvæmt stjórnarskrá
gegna störfum sem alþingismaður.
Íslands er það æðsta stofnun
Það eru ný og gömul sannindi
landsins, sannkallaður hornsteinn
innan afbrotafræðinnar að hafi
íslensks þjóðfélags.
einstaklingur brotið af sér einu
Á Alþingi er löggjafarvald
sinni er hann líklegri en ella að
Íslands, sem markar líf okkar dag
gera það aftur. Einu
hvern. Löggjöfin
er
sinni þjófur er ávallt
hugsuð þegnum landsþjófur er frasi sem
ins og íslensku þjóðlífi
þekkist vel í íslenskri
til framdráttar og verndtungu.
Dæmdur
ar. Skilvirkni þess er
glæpamaður
grefur
undir
góðri
löggjöf
undan
virðingu
komin. Bráðnauðsynleg
Alþingis og því trausti
forsenda þess að þetta
sem til þess er borið
nái fram að ganga er
kæmist hann á þing.
auðvitað að landsmenn
Það molnar úr horngeti treyst þeim einstaklingum sem kosnir *«(!.. ¶/26!2¨!23/. steininum!
eru til setu á Alþingi
RNI *OHNSEN VANVIRTI
Íslands hverju sinni. Til að landsmenn
!LÖINGI ¥SLANDS
Þeir setja lögin sem
okkur er síðan ætlað að beri virðingu fyrir
Það hefur sjálfsagt
fara eftir. Löggjafinn Alþingi þá verður
ekki farið fram hjá
sníðir þannig stakk utan
að Árni Johnþetta traust að vera neinum
um þjóðfélagið og best
sen fékk góða kosner því að hann passi til staðar gagnvart
ingu í prófkjöri Sjálfokkur svo þægilegt sé. alþingismönnum.
stæðismanna
í
Til að landsmenn beri
SV-kjördæmi
um
virðingu fyrir Alþingi þá verður
umliðna helgi. Hann lenti í öðru
þetta traust að vera til staðar
sæti, sem tryggir honum þingsæti
gagnvart alþingismönnum. Ávarpef fram fer sem horfir.
Hér er dauðans alvara á ferðum
ið „hið háa“ undirstrikar þessa
sem ekki sér fyrir endann á. Af
virðingu fyrir Alþingi Íslands og
hverju? Jú, Árni Johnsen var
endurspeglar jafnframt að traust
dæmdur til 2 ára fangelsisvistar
ríkir gagnvart þingmönnum.
fimmtudaginn 6. febrúar 2003!
Til að alþingismaður njóti virðDómur féll fyrir rúmlega þremur
ingar og trausts kjósenda þarf viðog hálfu ári. Það er ekki langt um
komandi að hafa góða dómgreind
liðið.
til að gera glöggan greinarmun á
Fyrir hvað var Árni síðan
réttu og röngu, siðlegu og ósiðlegu
dæmdur í fangelsi? Hann var
athæfi. Nauðsynlegt er að muna
dæmdur fyrir fjárdrátt, umboðsað þingmaður er fulltrúi allrar
svik, ranga skýrslugjöf til yfirþjóðarinnar í þessum efnum en er
valda og mútuþægni í opinberu
ekki á þingi til að reka einhver
starfi sem alþingismaður.
einkaerindi. Öðruvísi getur Alþingi
Á manna máli þýðir þetta að
Íslands ekki verið sá hornsteinn
hann var dæmdur fyrir þjófnað,
sem því er ætlað að vera í okkar
lygar, umboðssvik og mútur. Hann
smáa og lýðfrjálsa samfélagi!
laug ítrekað og stal af sinni eigin
%RU D¾MDIR AFBROTAMENN KJÎRGENG
þjóð! Þetta voru ekki einhver
IR TIL ALÖINGIS
„tæknileg mistök“ eða „smávægilegar yfirsjónir“. Afbrotin áttu sér
Til að geta boðið sig fram til setu á
stað yfir langt tímabil, eða á árunAlþingi þarf tvennt að fara saman.
um 1997-2001, og voru ítrekuð.
Í fyrsta lagi, verður viðkomandi að
Árni vanvirti Alþingi Íslands á
hafa kosningarétt og í annan stað
freklegan og grófan hátt. Að lesa
verður viðkomandi að vera með
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dóminn er döpur lesning svo ekki
sé meira sagt. Hér mætti lengi
telja upp hans lögbrot en þess í
stað er vísað í dóm Hæstaréttar
(www.haestirettur.is).
Kjarni málsins er þessi: Árni
Johnsen gerðist ítrekað sekur um
alvarleg dómgreindabrot. Hann
brást trausti sem honum var sýnt
og er rúinn virðingu til að sitja á
Alþingi.

%R !LÖINGI ¥SLANDS VETTVANGUR FYRIR
D¾MDA AFBROTAMENN
Árni Johnsen hefur fengið uppreisn æru og er því kjörgengur til
Alþingis. Við þessar einstæðu
aðstæður sem nú eru uppi í
íslenskri stjórnmálasögu er mjög
æskilegt að fram fari þjóðfélagsleg umræða um það hvort Alþingi
Íslands eigi að vera vettvangur
nýrra tækifæra fyrir dæmda
glæpamenn.
Viljum við í framtíðinni sjá það
gerast að maður sem hefur verið
dæmdur í fangelsi fyrir heimilisofbeldi komist á þing og fjalli um
fjölskyldumál? Eða að einstaklingur sem hefur verið dæmdur fyrir
innflutning á eiturlyfjum og selt
börnum og unglingum komist á
þing og fjalli til dæmis um málefni barna? Hvað með einstakling
sem verður valdur að dauða annars manns í bílslysi vegna ölvunaraksturs! Á hann heima á
Alþingi?
Dómgreind manna skiptir máli
þegar kosið er á þing. Bráðnauðsynlegt er að draga mörk í þessu
máli og ræða hver þau eiga að
vera Alþingi til verndar. Nátengt
þessu er að fjalla um hvort einhver ein tegund af dæmdum
glæpamanni sé eitthvað ásættanlegri en önnur gagnvart Alþingi?
Persónulega tel ég að svo sé
ekki og ekki þess virði fyrir æru
eins manns að leika með virðingu
og trausts Alþingis. Við megum
ekki stuðla að því að hnika þessum
mörkum til því við sjáum ekki
fyrir endann á þessari þróun! Mér
þykur of vænt um Alþingi til að
svo megi verða.
Að lokum vil ég biðja Árni
Johnsen að draga framboð sitt til
setu á Alþingi Íslands til baka og
vona ég að honum muni vegna vel
í lífinu á öðrum vettvangi.
Höfundur er hagfræðingur.

Velferðarmál í ólestri
velferð. Þar kemur fram
að karlar vinna að meðaltali 50 stundir á viku og
konur yfir 40 stundir.
yrir mörgum árum
Þó oftast sé talað um
las ég fyrirlestur
fórnarlömb
neyslueftir Magnús Skúlason
hyggjunnar í umfjöllun
geðlækni sem heitir
fjölmiðla
má
ekki
„Skaðsemi velmegunar,
gleyma þeim börnum
hugleiðing um stöðu
sem verða fórnarlömb
fátæktar, en vanræksla
mannsins í tæknivæddri
veröld“. Í þessum fyrir- *«(!.. "*®2.33/. stafar ekki alltaf af
tímaskorti vegna lífslestri ræðir Magnús m.a.
gæðakapphlaups heldur líka
ofdýrkunina á einstaklingunum,
vegna þess að fólk er fátækt.
lífsþægindakapphlaupið
og
hvernig allsnægtirnar og gerviKrafa verkalýðshreyfingarinnþarfirnar geta aukið við andlega
ar á undanförnum áratugum um
örbirgð fólks, og hvernig uppeldi
styttingu vinnuvikunnar og hækkog mannvernd verða útundan í
un lágmarkslauna hefur ekki hlotþessum heimi efnishyggjunnar.
ið hljómgrunn og er að hluta til
Mér hefur oft verið hugsað til
skýring vandans. Ég veit um fólk
þessa fyrirlesturs á undanförnsem væri alveg til í að minnka við
um vikum þegar rætt er um fjölsig vinnu til þess að sinna í ríkari
skyldumál og stöðu barna. Nývermæli uppeldishlutverkinu en
ið var í fjölmiðlum fjallað um
treysta sér ekki til þess af fjárítrekaðan fíkniefnavanda 13 ára
hagslegum ástæðum. Við sjáum
gamalla barna bæði í prent- og
ljósvakamiðlunum.
Vanræksla stafar ekki alltaf
Greinaflokkurinn
„Börn
í
íslensku samfélagi“ birtist í Morgaf tímaskorti vegna lífsgæðaunblaðinu á haustdögum og birti
kapphlaups heldur líka vegna
okkur sláandi upplýsingar um
þess að fólk er fátækt.
stöðu barna í íslensku samfélagi
sem eru ekki ósvipaðar sýn Magnþað líka að konurnar sem voru
úsar á samfélaginu sem fram kom
heimavinnandi og eru komnar yfir
í fyrrgreindum fyrirlestri. Þar
sextugt núna sitja uppi og eiga
kom m.a. fram að margir eru
engan lífeyrissjóð. Þetta er hópur
mjög uppteknir af veraldlegum
fólks sem sinnti mikilvægu hlutgæðum þannig að þarfir barna og
verki í samfélaginu en var stórunglinga eiga það til að gleymast í
lega vanmetinn. Hvaða skilaboð
kapphlaupinu um lífsins gæði.
eru það til þeirra sem gætu hugsÞar að auki er vinnudagur barna
að sér að minnka við sig vinnu á
langur, þau eru í leikskóla, skóla,
meðan börnin eru að vaxa úr
frístundaheimili og kannski tómgrasi?
stundum. Fram kom einnig sú
óhugnanlega staðreynd að börn
Og hvað kemur þetta stjórnog unglingar lifa streitufullu lífi
málamönnum við? Vissulega ber
og þegar spurt var hvað það væri
fólkið sjálft mikla ábyrgð sem er
sem ylli streitunni nefndu mörg
á kafi í kapphlaupinu, en ekki
barnanna lífsgæðakapphlaupið og
skal gleyma því að stjórnmálafélagslegan þrýsting frá öðrum
mennirnir bera ábyrgð á að setja
nemendum og tísku. Á Barna- og
fram raunhæfa velferðar- og fjölunglingageðdeild kemur hópur
skyldustefnu en þeir, ekki síst,
barna sem ekki vilja lifa lengur
gefa tóninn um það hvernig lífi
að sögn starfsmanns þar.
við ættum að lifa í samfélaginu.
Það er með ólíkindum að þegar
Þetta eru sárar staðreyndir
steinsteypa er annars vegar,
sem þarna koma fram og lýsa því
hvort sem um er að ræða bygghvernig íslenskt samfélag fórnar
ingar eða mislæg gatnamót er til
börnunum í þágu lífsgæðakappyfirdrifið fjármagn en svo virðist
hlaupsins, græðgisvæðingarinnekki vera þegar velferðarmál er
ar og þeirrar skefjalausu sjálfstil umræðu. Gáum að því.
dýrkunar sem skeytir í engu um
mannleg samskipti og uppeldi.
Höfundur er þátttakandi í forvali
Í Morgunblaðinu 12. nóvember
Vinstrihreyfingarinnar - græns
heldur þessi umræða áfram um
framboðs á höfuðborgarsvæðinu.
fjölskyldustefnu, atvinnulíf og
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 SÅÈUSTU ¹RUM HEFUR SVOKALL
AÈ KINESIO TAPING RUTT SÁR TIL
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6ETURINN ER GENGINN Å GARÈ OG
ÖAÈ ER F¹TT BETRA EN LEIKA SÁR
ÒTI Å SNJËNUM EÈA GEYSAST UM
¹ SKÅÈUM EÈA SLEÈA Å HRESSANDI
VETRARLOFTINU /PIÈ ER Å (LÅÈARFJALLI
¹ !KUREYRI OG ÖESS VEGNA TILVALIÈ
FYRIR GESTI OG HEIMAMENNA AÈ
SKELLA SÁR Å FJALLIÈ MEÈ FJÎLSKYLD
UNNI WWWHLIDARFJALLIS

Ríkarður S. Ríkarðsson forstöðumaður á upplýsingatæknisviði Landsbankans stundar líkamsrækt og
sund til að halda sér í formi.

VEXTIR ERU STËRKOSTLEGIR ¹ VETURN
AR ¶EIR ERU STÒTFULLIR AF VÅTAMÅNUM
SEM VIÈ ÖURFUM Å SKAMMDEGINU
OG GOTT AÈ NARTA Å Ö¹ MILLI M¹LA Å
STAÈINN FYRIR S¾TINDI ÖEGAR VETR
ARÖREYTAN S¾KIR AÈ VAXTABÅLLINN
DREIFIR ¹VÎXTUM TIL HEIMILA OG FYR
IRT¾KJA SEM ER TILVALIÈ Å STAÈINN
FYRIR S¾TABRAUÈIÈ Å KAFFITÅMANUM
WWWAVAXTABILLINNIS

„Þetta er lítið í samanburði við það sem áður var,“ segir
Ríkarður sem er enginn nýgræðingur í íþróttum og á glæstan sundferil að baki.
Ríkarður fór að æfa sund 10 til 11 ára með sundfélagi
Helsingborgar, þar sem fjölskylda hans bjó í nokkur ár.
„Foreldrar mínir voru hvattir til að senda mig í sundið þar
sem ég þótti sýna góða takta og svo heppilega vildi til að ég
lenti hjá þjálfara, sem æfði síðar sænska landsliðið.“
Ríkarði voru kennd sundtökin á þessum tíma og var orðinn bráðefnilegur sundmaður þegar fjölskyldan flutti til
Íslands árið 1992. „Ég tók mér að vísu ársfrí frá sundinu
þegar hér var komið við sögu til að æfa skíði og fótbolta,“
segir hann en þess utan hafði Ríkarður einnig reynt fyrir
sér í tennis og skák.
„Sumarið 1993 vaknaði áhuginn á ný, ég fór að einbeita
mér aftur að sundinu og lagði aðrar íþróttagreinar til hliðar,“ heldur Ríkarður áfram. „Ég æfði með Ægi og var aftur
svo lánsamur að lenda hjá afbragðsgóðum þjálfara, sem
átti eftir að þjálfa landslið Finna.“ Á ferlinum setti Ríkarður mörg Íslandsmet, varð methafi og tvöfaldur meistari á
Smáþjóðaleikunum árið 1997 og tók þátt í Ólympíuleikunum árið 2000. Er þá fátt upptalið.
„Nú hef ég hætt sundi á afreksstigi og tek þátt í einstaka
mótum,“ segir Ríkarður. „Varð reyndar Norðurlandameistari á garpamótinu í október, þannig að ég er nú ekki dauður
úr öllum æðum,“ segir hann og hlær.
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Heilsubætandi límband
Á síðustu árum hefur svokallað
„kinesio taping“ rutt sér til
rúms í heimi sjúkraþjálfunar.
Byrjað er að veita slíka meðferð hérlendis.
Meðferðin er sáraeinföld og felst í
því að límband er sett á staði sem
orðið hafa fyrir meiðslum. Límbandinu er beitt á sérstakan hátt
þannig að það losar um þrýsting af
völdum húðarinnar og eykur blóðflæði og sogæðaflæði sem flýtir
fyrir losun á bólguvaldandi efnum.
Um leið dregur meðferðin úr
verkjum. Aðferðin er upprunnin í
Japan en það var Dr. Kenzo Kase,
sjúkraþjálfari og hreyfifræðingur,
sem fyrstur beitti henni fyrir um
25 árum.
Nokkrir sjúkraþjálfarar hafa
farið erlendis til að læra kinesio
taping. Út frá því kviknaði áhuginn hjá kollegum þeirra og fyrir
helgi var haldið námskeið hérlendis þar sem danskir kennarar og

fyrirlesarar kenndu íslenskum
sjúkraþjálfurum að líma sjúklinga
sína. Einn þeirra sem tók þátt var
Stefán Stefánsson, sjúkraþjálfari
íslenska landsliðsins í knattspyrnu.
„Ég hef eitthvað verið að fikta í
þessu með góðum árangri og langaði að læra þetta almennilega,“
segir Stefán. „Þetta er allt önnur
nálgun á límbandð. Við höfum
notað það til að festa liði og vöðva
en ekki til að losa um neitt.“
Límbandið er af sérstökum toga
og er það klippt og skorið eftir
kúnstarinnar reglum. Þegar límbandið er sett á líkamann setur
fólk sig í ákveðnar stöður og límbandið er lagt á réttan stað. Ekki
er strekkt á límbandinu. „Kosturinn við þessa aðferð er að sjúklingurinn er í meðferð á meðan hann
er heima hjá sér sofandi. Límbandið hefur maður á sér í um fjóra
daga, getur gert hvað sem maður
vill, og maður finnur ekkert fyrir
því,“ segir Stefán. „Svo þegar það
er tekið af er ekkert eftir, enginn

3TEF¹N 3TEF¹NSSON SJÒKRAÖJ¹LFARI HEFUR
NOTAÈ LÅMBANDIÈ TIL AÈ LOSNA VIÈ BËLGUR
MEÈ GËÈUM ¹RANGRI

roði og engar límleifar eins og
þegar maður tekur venjulegan
plástur af sér.“
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

Meðgöngudagbók
Opnuð hefur verið meðgöngudagbók fyrir verðandi foreldra
á doktor.is

¶EIR FÁLAGAR 'UÈMUNDUR OG (ILMAR FYLGDUST AÈ Å MARK

Gróska hlaupin í
langhlaup landans
Félagi 100 kílómetra hlaupara á Íslandi vex stöðugt
fiskur um hrygg.
Tveir nýir félagar voru teknir
inn í Félag 100 km hlaupara á
Íslandi við hátíðlega athöfn um
miðjan nóvember. Þeta voru þeir
Hilmar Guðmundsson og Guðmundur Magni Þorsteinsson.
Þeir luku 100 kílómetra keppnishlaupinu „Aarhus 1900´s 100 km
løb“ í haust við góðan orðstír.
Félag 100 km hlaupara á
Íslandi var stofnað fyrir tveim-

ur árum í Sundlaug Vesturbæjar
að loknu Þingstaðahlaupi. Tilgangur þess er að efla samstöðu
meðal langhlaupara á Íslandi
sem fást við ofurmaraþon í
flokki lengri vegalengda og
stuðla að vaxandi þátttöku í slíkum hlaupum.
Nú eru félagar orðnir þrettán
talsins og þar af hafa sex bæst
við á þessu ári. Vitað er um sautján sem þreytt hafa 100 kílómetra
keppnishlaup og nokkrir nýliðar
hyggja á slíkt hlaup á næsta ári.
Því er ljóst að gróska er hlaupin
í ofurmaraþon hjá Íslendingum.

Þar er safnað
saman á einn
stað fræðslu
og upplýsingum um allt
það sem varðar
getnað,
meðgöngu,
fæðingu,
brjóstagjöf og
félagslegan
rétt verðandi 'OTT ER AÈ SKR¹ HJ¹
SÁR UPPLÕSINGAR UM
foreldra.
Í dagbókina MEÈGÎNGU Å DAGBËK
geta verðandi
foreldrar skráð hjá sér heilsufarslegar upplýsingar sem tengjast
meðgöngunni og auk þess skráð
dagbókarfærslur um líðan sína og
merka atburði á meðgöngunni.
Eins og öðrum áskrifendum doktor.is er áskrifendum dagbókarinnar velkomið að senda inn fyrirspurnir sem ljósmóðir mun leitast
við að svara.
Fram að áramótum er meðgöngudagbókin öllum opin en eftir þann
tíma er hún einungis opin áskrifendum doktor.is.
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Sannur lífselexír
Trönuberjasafi inniheldur efni
sem hindrar sýkingar, hefur
góð áhrif á hjartað og virðist
vinna gegn öldrun og krabbameini.
Efnið í trönuberjunum sem hindrar bakteríur frá því að setjast að í
kroppnum heitir PAC. Þetta efni
finnst líka í súkkulaði, vínberjum
og tei en hefur þó ekki sömu eiginleika og það hefur í trönuberjunum. PAC-efnið kemur til dæmis í
veg fyrir að þær bakteríur sem
valda þvagfærasýkingum festist á
veggjum þvagblöðrunnar og skolar þeim í staðinn út úr líkamanum.
Þar sem 50-60 prósent kvenna á

Að hika er
að tapa
Alltof margir hunsa viðvörunarmerki um hjartaáfall, sem
getur kostað þá lífið.
Nýleg bresk rannsókn sýnir að allt
að 42 prósent fólks sem finnur
fyrir brjóstverkjum bíða með að
hringja í neyðarlínuna í þeirri von
að verkurinn líði hjá.
Talið er að fólk sem finnur fyrir
brjóstverkjum bíði að meðaltali í
níutíu mínútur með að hringja á
sjúkrabíl. Tveir þriðju þeirra sem
tóku þátt í rannsókninni viðurkenndu að þeir létu fremur maka
sinn, félaga, ættingja eða heimilislækni vita en að hringja beint í
neyðarlínuna.
Árlega fá um 250 þúsund manns
hjartaáfall á Bretlandi. Þriðjungur þeirra deyr áður en á spítala er
komið, vegna þess að þeir biðu
með að hringja í neyðarlínuna.
Heilbrigðisyfirvöld eru uggandi
yfir niðurstöðum rannsóknarinnar
og hafa hrundið af stað nýrri herferð, í þeirri von um að fleiri nýti
sér þjónustu neyðarlínunnar.
RVE

3VOKÎLLUÈ bSLYSABÎRNm ERU FJÎLMÎRG Å
3KOTLANDI
./2$)#0(/4/'%449 )-!'%3

Óráðgerðar
þunganir
Þriðjungur þungana í Skotlandi
hafa ekki verið ráðgerðar.
Frá þessu er greint í nýjasta hefti
tímaritsins The Lancet. Rannsóknin fór fram á Edinborgarsjúkrahúsi og voru fjögur þúsund verðandi mæður spurðar auk 907
kvenna sem sóttu um fóstureyðingu.
Tíu prósent verðandi mæðra
sögðu að þungunin hefði alls ekki
verið ráðgerð og hefðu þær frekar
kosið að hún hefði ekki átt sér stað.
Flestar kvennanna sögðust þó ekki
sjá eftir henni og flestar viðurkenndu að þó svo að þungunin
hefði ekki verið ráðgerð hefði hún
ekki komið á óvart.
Níutíu prósent kvennanna sem
sóttu fóstureyðingu sögðu þungunina ekki hafa verið ráðgerða.

Vesturlöndum fá þvagfærasýkingu einhverntíma á ævinni minnkar það verulega sýklalyfjatöku ef
þeim dugar að taka inn trönuberjasaft í staðinn.
Trönuber hafa verið rannsökuð
í áratugi og niðurstöður benda til
að þau séu flestra meina bót. Sýnt
hefur verið fram á að þau fækka
magasáratilfellum og draga þar
með úr hættu á magakrabbameini,
einnig bæta þau kólesterólbúskap
líkamans og eru álíka góð fyrir
hjartað og rautt vín í hófi. Ein
merkasta uppgötvunin var gerð
fyrr á þessu ári við háskóla í Dartmouth í Massachusetts er sýnt var
fram á að PAC-efnið í trönuberjum
drægi úr vexti æxla í lungum. Enn
er haldið áfram rannsóknum og nú

4RÎNUBER VIRÈAST GERA LÅKAMANUM MIKIÈ GAGN

beinist athyglin að áhrifum berj-

anna á veirur og sveppasýkingar.
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Silicol Skin
vinnur gegn fílapenslum og bólum.
Bindur bakteríur og húðflögur og dregur þær til sín.
Þannig getur þú haldið húð
þinni mjúkri og hreinni og
komið í veg fyrir bólur.
Fæst í apótekum.
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Ekkert blað?
Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu

!ÈALBJÎRG ¶ORSTEINSDËTTIR MEÈ ALLA FRAMLEIÈSLU 6ILLIMEYJAR (ÒN VINNUR NÒ AÈ ÖVÅ AÈ F¹ LÅFR¾NA VOTTUN FR¹ 4ÒNI

Villimey á Vestfjörðum
Aðalbjörg Þorsteinsdóttir býr
til smyrsl, salva og áburð úr
íslenskum jurtum sem hún
tínir á heimslóðum sínum á
Vestfjörðum.
Villimey er vörumerkið sem Aðalbjörg Þorsteinsdóttir notar fyrir
smyrsl sín og áburð, og vísar nafnið til hennar sjálfrar. Á hverju
sumri heldur hún til fjalla í
nágrenni við heimili sitt á Tálknafirði og tínir villtar jurtir fram á
rauða nótt ásamt dóttur sinni og
fleirum úr fjölskyldunni. Þegar
hún kemur aftur til byggða útbýr
hún ýmiss konar smyrsl, salva og
áburði, sem sumir viðskiptavina
hennar telja vinna algert kraftaverk á meinum eins og exemi og
fleiru. Bera þau öll skemmtileg
nöfn eins og sára-galdur, húð-galdur og bossa-galdur.
Sára-Galdur er til dæmis góður
á minniháttar sár, brunasár og
skrámur, svo hefur hann verið
notaður útvortis á gyllinæð með
ágætum árangri og húð-galdur

fengið Fréttablaðið. En til vonar
og vara skaltu klippa þetta símanúmer
út og hringja í það ef Fréttablaðið
kemur einhverntímann ekki.

550 5600

- mest lesið

"OSSA GALDUR BJË !ÈALBJÎRG TIL ÖEGAR HÒN
VAR SJ¹LLF MEÈ LÅTIL BÎRN OG TALDI SIG EKKI
FINNA NEITT KREM SEM VAR N¾GILEGA GOTT

3UMIR VIÈSKIPTAVINA !ÈALBJARGAR TELJA 6ILLIMEYJARVÎRURNAR GERA KRAFTAVERK

reynist kláðastillandi, mýkjandi
og græðandi á exem, sólarexem,
psoriasis og aðra húðkvilla.
„Ætli ég hafi þetta ekki bara í
genunum,“
segir
Aðalbjörg
aðspurð um áhugann á jurtunum.
Hún segist jafnframt ekki hafa
ætlað sér að standa í framleiðslu á
kremum. „Í upphafi útbjó ég þessi
smyrsl bara fyrir mig og fjölskylduna. Ég eignaðist þrjár stelpur á fjórum árum og þurfti því
mikið að nota bossakrem. Ég fann
ekkert sem mér líkaði og endaði á
að útbúa mitt eigið, fór út í náttúruna til að finna það sem ég leitaði
að,“ segir hún og bætir við að þetta
hafi síðan undið upp á sig og henni
hálfpartinn att út í frekari framleiðslu sökum eftirspurnar.

Æðaveggir í þrívídd
Vísindamenn við
Wellman-myndlækningastofnunina á
Massachusetts General Hospital (MGH)
hafa þróað tækni sem
gerir læknum kleyft að
mynda æðar og garnir í
þrívídd.

arnir. Það tók vísindamennina einungis sex mínútur
að kortleggja 4,5
sentimetra langan
æðabút. Þetta gerir
læknum kleyft að
leita uppi krabbamein
og
aðrar
skemmdir á mun
skilvirkari hátt og
hætt verður að
„leita að nál í heystakki,“ eins og
Tæknin byggir á ljósleiðsegir í fréttatilaraþráði og nýjum leiskynningu frá stofnergeisla
sem
stöðugt 6ONIR STANDA TIL AÈ NÕJA
uninni.
breytir afstöðu sinni og T¾KNIN MINNKI ÖÎRF ¹
Undirbúningur
bylgjulengd ljóssins. Hún UPPSKURÈUM
hefur verið reynd á lif./2$)#0(/4/'%449 )-!'%3 er hafinn að frekari
tilraunum og innan
andi svínum þar sem hún
skamms ætti tæknin að vera
gaf góða raun.
komin á það stig að hægt sé að
Auk þess að gefa góða mynd af
nota hana á mannfólk.
innviðum æðakerfisins eru tækin
mun fljótvirkari en fyrirrennarTG

„Ég hef tínt jurtirnar mjög lengi
og notað þær meðal annars í brauð
og mat. Auk þess hef ég sótt námskeið og lesið mér mikið til um
jurtirnar. Ég nota engin rotvarnareða lyktarefni og finnst mér að
fólk eigi að vera vakandi fyrir því
hvað það er að bera á sig. Sérstaklega barnshafandi konur. Allt það
sem konur bera á sig smitast út í
blóðið og hefur áhrif á fóstrið,“
segir Aðalbjörg. „Sjálf hefði ég
viljað vera upplýstari um þessi
mál fyrir tuttugu árum,“ segir
hún.
Frekari upplýsingar er hægt að
finna á vefsíðunni villimey.is, en
vörurnar fást í öllum helstu heilsuvöruverslunum landsins.
KRISTINEVA FRETTABLADIDIS
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Evrópa sameinast gegn ofþyngd
Evrópulönd og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hafa
skrifað undir sáttmála um baráttuna við aukna tíðni
ofþyngdar.

%NSKIR UNGLINGAR DREKKA OF MIKIÈ

Aukin unglingadrykkja
Stjórnvöld í Englandi hafa
áhyggjur af ofdrykkju unglinga.
Ofdrykkja enskra unglinga hefur
leitt til tuttugu prósenta aukningar á sjúkrahúsinnlögnum á síðustu
fimm árum. Um tuttugu mál sem
tengjast drykkju unglinga undir
18 ára aldri koma inn á borð
sjúkrahúsa á dag. Þetta eru mál á
borð við áfengiseitrun.
Yfirmaður
sjúkrahúsa
í
Cheshire- og Merseyside-héruðum segir ekki óalgengt að unglingar sem komi á sjúkrahúsið hafi
drukkið allt að einum lítra af
vodka. Sami læknir telur nauðsynlegt að hækka verð áfengis til að
draga úr unglingadrykkju.
!F VEF ""#

3JËNIN GETUR ORÈIÈ VANDAM¹L HJ¹ FYRIR
BURUM

Fyrirburar
sjá verr
Fyrirburum er hættara við að
eiga í vandræðum með sjónina.
Ný rannsókn leiðir í ljós að aukin
hætta er á að börn sem fædd eru
fyrir tímann (fyrir 35. viku meðgöngu) eigi í meiri vandamálum
með sjón en þau sem fædd eru fullburða. Þetta kemur fram á fréttavef Reuters-fréttastofunnar.
Rannsóknin gefur einnig vísbendingar um að augnpróf sem tekin
eru við tveggja og hálfs árs aldur
hjá fyrirburum geti sagt fyrir um
vandamál í sjón við tíu ára aldur.
Rannsakaðir voru 198 fyrirburar
við sex mánaða, tveggja og hálfs
árs og tíu ára aldur.

hollráð }
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Í sáttmálanum er kallað eftir enn meiri samstöðu og samvinnu milli allra hagsmunaaðila en verið hefur. Til dæmis
opinberra aðila, einkamarkaðar, frjálsra félagasamtaka, einstaklinga og fjölskyldna bæði á innlendum vettvangi sem og
milli landa Evrópu.
Tíðni ofþyngdar í Evrópu hefur vaxið þrefalt á síðustu
tveimur áratugum, en afleiðingar offitu eru langvinnir sjúkdómar sem draga úr heilbrigði og minnka lífslíkur. Sérstaklega er varað við ofþyngdarþróun meðal barna og unglinga.
Þá er ljóst að ofþyngd og offita er algengari meðal þeirra sem
minna mega sín í samfélaginu sem eykur þannig enn á ójöfnuð. Ofþyngd hefur mikil áhrif á efnahag þjóða en almennt er
talið að allt að sex prósent af útgjöldum til heilbrigðismála í
Evrópu séu tilkomin vegna ofþyngdar og offitu.

Ráðamenn landanna eru sammála um að ofþyngdarþróunina sé hægt að stöðva og snúa henni við. Mikilvægt er að tekið sé mið af þyngdarþróun þjóðfélagsþegnanna í öllu stefnumótandi starfi þjóða og
sveitarfélaga. Rík áhersla er lögð á samábyrgð allra
ráðuneyta þó hvatt sé til þess að heilbrigðisráðuneyti haldi utan um verkefnið.
Markmið sáttmálans er að styrkja samstarf innan
Evrópu í baráttunni við ofþyngdina þar sem rík
áhersla er lögð á bætta næringu, aukna hreyfingu og
almenna vellíðan meðal þegnanna.
&RÁTT AF VEF ,ÕÈHEILSUSTÎÈVAR WWWLYDHEILSUSTODIS

/FÖYNGD HEFUR MIKIL ¹HRIF ¹ EFNAHAG
ÖJËÈA EN ALMENNT ER TALIÈ AÈ ALLT AÈ SEX
PRËSENT AF ÒTGJÎLDUM TIL HEILBRIGÈISM¹LA
Å %VRËPU SÁU TILKOMIN VEGNA OFFITU OG
OFÖYNGDAR
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/F¹TSRÎSKUN "INGE EATING DISORDER
'OTT VINNUUMHVERFI ER MIKILV¾GT

Starfsumhverfið
hefur áhrif á afköst
Stillingar á stólum, borðum og
tölvum þurfa að vera réttar.
Starfsumhverfi á vinnustað skiptir miklu máli fyrir vellíðan og
afköst starfsmanna. Stillingar á
stólum, borðum og tölvum og fyrirkomulag í kringum vélar og iðnaðartæki getur haft áhrif á hvernig fólki líður í vinnunni.
Öll fyrirtæki, stofnanir og skólar þurfa að gera áhættumat samkvæmt lögum, sem er skrifleg
áætlun um öryggi og heilbrigði á
vinnustað. Samkvæmt lögum um
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi
á vinnustöðum (46/1980) ber
atvinnurekandi ábyrgð á að gerð
sé skrifleg áætlun um öryggi og
heilbrigði á vinnustað.

¾TLUNIN SKAL MEÈAL ANNARS FELA
Å SÁR
• Áhættumat
• Áætlun um heilsuvernd
• Lögbundið áhættumat, sem er

skriflegt mat á áhættu vegna allra
þátta vinnu eða vinnuskilyrða sem
skapað geta hættu fyrir öryggi og
heilsu starfsmanna.
Atvinnurekandi ber ábyrgð á
að gerð sé áætlun um heilsuvernd
sem byggð er á áhættumati þar
sem meðal annars kemur fram
áætlun um forvarnir, þar á meðal
um aðgerðir sem grípa þarf til í
því skyni að draga úr atvinnutengdum sjúkdómum og slysum.
Áætlunin á að gefa gott yfirlit
yfir áhættu- og álagsþætti sem
auðveldar markvisst starf og
tryggir betri árangur. Áætlun um
forvarnir skal byggja á niðurstöðum áhættumats.
Fyrirtækið Vinnuvernd sérhæfir sig í slíkum áætlunum og
áhættumati, auk þess að veita ráðgjöf og bjóða upp á námskeið í
gerð áhættumats og áætlana.
Nánari upplýsingar og
heimildir: www.vinnuvernd.is

Átraskanir hafa iðulega verið í umræðunni í
nútímasamfélagi. Oftast er þá rætt um lystarstol (anorexia nervosa) annars vegar eða
lotugræðgi (bulimia nervosa) hins vegar. Átraskanir geta þó verið margþættar og margslungnar
og svo virðist sem ákveðin tegund átraskana sé
að ryðja sér meira til rúms í vestrænum samfélögum, svokölluð ofátsröskun (Binge eating
disorder). Hér er ekki um að ræða sömu röskun
og lotugræðgi, sem einkennist af átköstum einstaklings þar sem viðkomandi innbyrðir óhóflegt magn matar og reynir síðan að losa sig við
innbyrta fæðu með því að framkalla uppköst og/
eða notast við þvag- og hægðalosandi lyf, heldur
er hér um aðra tegund að ræða. Ofátsröskun einkennist af því að einstaklingurinn borðar óhóflega og upplifir stjórnleysi gagnvart átinu, en
losar sig hvorki við innbyrta fæðu, með t.d. uppköstum, né stundar líkamsrækt af kappi til að
brenna hitaeiningum.

(VERNIG ER H¾GT AÈ VITA HVORT EINHVER SÁ MEÈ
OF¹TSRÎSKUN
Mikilvægt er að rugla ekki saman „almennu“
ofáti og ofátsröskun. Flest okkar borða einhvern
tíma yfir sig, þ.e. við innbyrðum meiri fæðu en
við þurfum, en það þýðir ekki að við séum haldin
ofátsröskun. Mörkin þarna á milli eru þó enn
óskýr og eru t.d. læknar ekki sammála um hvaða
aðferðir eigi að nota til að ákvarða/staðfesta
hvort einstaklingur sé haldinn ofátsröskun eða
ekki. Flestir sem eiga við alvarleg ofátsvandamál að stríða eiga þó ákveðna þætti sameiginlega, svo sem tíð atvik þar sem viðkomandi innbyrðir það sem öðrum fyndist vera óeðlilegt
magn matar og einstaklingurinn upplifir oft að
hann geti ekki stjórnað því hvað eða hversu
mikið hann borðar. Aðrir þættir eru að viðkomandi borðar hraðar en venjulega, borðar þar til
hann verður svo saddur að honum líður illa, innbyrðir gríðarlega mikið magn matar þrátt fyrir
að vera ekki svangur (hugsanlega til að fylla
upp í „innri tómleikatilfinningu“), borðar einn
vegna þess að hann skammast sín fyrir magn
matar sem innbyrt er, og upplifun ógeðs-, depurðar-, eða skömmustutilfinningar eftir að hafa
borðað of mikið.
!LGENGI OF¹TSRÎSKUNAR OG HVER ER Å H¾TTU
Þó að stutt sé síðan ofátsröskun var viðurkennd
sem sérstæð röskun er hún líklega algengasta
átröskunin. Flestir sem þjást af ofátsröskun eru
allt of þungir (meira en tuttugu prósentum yfir
heilbrigðri líkamsþyngd), en einstaklingar sem
eru í eðlilegri þyngd geta þó einnig verið með
ofátsröskun. Samkvæmt bandarískum tölum
eru líklega um tvö prósent fullorðinna einstaklinga haldin þessari röskun, eða ein til tvær
milljónir Bandaríkjamanna! Ofátsröskun er
örlítið algengari hjá konum en körlum en talið
er að hlutfallið sé þrjár konur á móti tveimur
körlum.
(VERJAR ERU ORSAKIR OF¹TSRÎSKUNAR
Orsakir ofátsröskunar eru enn óþekktar, en
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tæplega helmingur einstaklinga með ofátsröskun á sögu um mikla depurð eða þunglyndi. Hvort
depurð eða þunglyndi er orsök eða afleiðing
ofátsröskunar er óljóst og mögulega er ekki um
nein tengsl að ræða. Hins vegar lýsa margir
þeirra sem haldnir eru ofátsröskun því að reiði,
hryggð/dapurleiki, leiði, kvíði eða aðrar neikvæðar tilfinningar geti ýtt undir ofát, þ.e. svo
virðist sem þessar tilfinningar geti haft sterk
áhrif á hvort einstaklingur leitar í ísskápinn og
borðar og borðar til að deyfa líðan sína.

(VERJIR ERU FYLGIKVILLAR OF¹TSRÎSKUNAR
Meginfylgikvillar ofátsröskunar eru sjúkdómar
sem tengjast offitu, s.s. sykursýki, hár blóðþrýstingur, hjartasjúkdómar, hátt kólesteról, og
ákveðnar tegundir krabbameins. Einnig fylgir
þessari röskun mikil andleg vanlíðan þar sem
flestir, sem haldnir eru röskuninni, hafa margoft
reynt að ná stjórn á ofáti sínu. Sumir þessara
einstaklinga sleppa úr vinnu, skóla eða félagslegum athöfnum þegar þörfin fyrir að borða
ótakmarkað kemur yfir þá (átköst). Margir með
ofátsröskun hafa mjög brotna sjálfsmynd, eru
uppteknir af því hvernig þeir líta út í augum
annarra (sérstaklega þeir sem eru allt of þungir), forðast félagsleg samskipti, og flestir
skammast sín fyrir ástandið og reyna að fela
vandann. Oft tekst þessum einstaklingum svo
vel að fela vandamál sitt að nánustu fjölskyldumeðlimir og vinir vita ekki að þeir fá átköst.
(VAÈA MEÈFERÈIR ER H¾GT AÈ NOTA TIL AÈ VINNA
MEÈ OF¹TSRÎSKUN
Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að einstaklingum með ofátsröskun finnst erfiðara en
öðrum að vera í einhvers konar átaksverkefnum til að grenna sig. Einnig er líklegra að þessir
einstaklingar bæti hratt á sig aukakílóum aftur.
Af þessum sökum virðist vera mikilvægara að
leggja megináherslu á ofátið (átköstin), þ.e.
hegðunina sem slíka, áður en lögð er áhersla á
að létta sig.
Fjölmargar aðferðir eru notaðar til að vinna
með ofátsröskun. Til dæmis kennir hugræn
atferlismeðferð einstaklingum ákveðna tækni
til að fylgjast með og breyta átvenjum sínum
sem og að breyta því hvernig viðkomandi bregst
við erfiðum aðstæðum. Samtalsmeðferðir geta
einnig hjálpað fólki til að skoða tengsl við fjölskyldu og vini og leysa úr ýmiss konar tilfinningaflækjum. Þunglyndislyf hafa reynst sumum
einstaklingum vel. Einnig hafa mismunandi
sjálfshjálparhópar verið mörgum stuðningur í
baráttunni við ofátsröskun.
Rannsakendur eru þó enn að reyna að átta
sig á hvaða aðferð eða sambland aðferða sé
árangursríkust þegar kemur að því að ná tökum
á ofátsröskun.
Eins og með flest vandamál verður þó erfitt
að finna einhverja eina aðferð til að vinna með
þessa röskun, meðferðina verður líklega að
sníða eftir þeim einstaklingi sem á við vandann
að etja þó svo að ágætt sé að hafa einhvers
konar leiðbeinandi aðferð til að vinna eftir.
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Greina ekki mjólkurofnæmi Sterkasti maðurinn
Mikill meirihluti lækna sem tóku
þátt í rannnsókninni taldi starfsbræður sína rugla einkennum
mjólkurofnæmis saman við aðra
kvilla.
Sérfræðingar segja að ástæðuna megi líklegast rekja til þess
hversu algeng og óljós einkenni
mjólkurofnæmis séu, það er að
segja útbrot og niðurgangur.
Stór hluti læknanna vissi ekki
hvernig best væri að meðhöndla
mjólkurofnæmið, sem getur haft
alvarlegar afleiðingar og jafnvel
valdið dauða.

.AUÈSYNLEGT ER AÈ VERA MEÈ ENDURSKINS
MERKI Å SVARTASTA SKAMMDEGINU

Skátar láta
ljós sitt skína
Öll sex ára börn landsins fá
endurskinsborða frá skátum.
Skátahreyfingin
sendi
nýlega
öllum sex ára börnum í landinu
endurskinsborða ásamt riti um
öryggi barna í umferðinni. Þá
fylgdu ritinu tveir endurskinslímmiðar til að líma á úlpur barnanna.
Þetta er sextánda árið sem skátarnir vinna þetta verkefni undir
heitinu Látum ljós okkar skína og
hafa þeir dreift um 75 þúsund endurskinsborðum til barna í landinu.
Áður var borða dreift sem brugðið
var um öxl barnanna en í dag eru
borðarnir útbúnir með frönskum
rennilási sem gerir þá endingarbetri.
Það er margsannað að það dregur
verulega úr slysum gangandi vegfarenda ef fólk er með endurskinsmerki í svartasta skammdeginu.
Aðalstyrktaraðili er Vátryggingafélag Íslands (VÍS), en jafnframt
hafa fjölmörg fyrirtæki og stofnanir styrkt verkefnið. Þá er samhliða verkefninu og því til stuðnings rekið bílnúmerahappdrætti á
hverju ári þar sem öllum bifreiðaeigendum er sendur happdrættismiði. Dregið er í happdrættinu 31.
desember.
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(EIMILD .Õ OG BETRI B¾TIEFNABIBLÅA

Einhverjir mæltu með því að
nota tilbúna mjólk í stað kúamjólkur á meðan aðrir álitu soja-mjólk
vænsta kostinn. Heilbrigðisyfirvöld töldu það hins vegar óráð, þar
sem vitað er að sojamjólk getur
valdið ófrjósemi hjá einstaklingum sem hafa drukkið hana í lengri
tíma í barnæsku. Einnig eru líkur
á því að börn með ofnæmi fyrir
kúamjólk þoli heldur ekki sojamjók.
Ofnæmi fyrir kúamjólk er
algengara en margur heldur og er
talið að það hrjái allt að tíu þúsund
bresk börn. Nú er verið að setja
saman bækling um slíkt ofnæmi
og er það vafalaust mörgum fagnaðarefni.
RVE

Úrslitakeppni um titilinn
„Sterkasti maður í heimi 2006“
fer fram á föstudag og laugardag í Reiðhöllinni í Víðidal.

/FN¾MI FYRIR KÒAMJËLK ER ALGENGARA EN
MARGUR HELDUR

Tólf keppendur taka þátt í baráttu
um ofangreindan titil, en áður
höfðu 24 keppendur frá sextán
löndum tekið þátt í forkeppni í
álveri Alcan í Straumsvík.
Þrír keppenda eru íslenskir,
þeir Benedikt Magnússon, Stefán
Sölvi
Pétursson
og
Georg
Ögmundsson.
Keppnin er haldin til að heiðra
minningu Jóns Páls Sigmarssonar,
sem var frumkvöðull íþróttarinnar á Íslandi og hlaut á sínum tíma
alls fjórum sinnum titilinn „Sterkasti maður heims“.

*ËN 0¹LL 3IGMARSSON HLAUT FJËRUM SINN
UM TITILINN b3TERKASTI MAÈUR HEIMSm

Úrslitin hefjast í Reiðhöllinni
föstudaginn 24. nóvember kl. 18
þar sem kraftajötnar munu etja
kappi hver við annan og lokakeppnin verður laugardaginn 25.
nóvember kl. 15.
RVE
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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

EFLIR almannatengsl / H N OTS KÓ GUR grafís k hönnun

Læknum hættir til að sjást yfir
mjólkurofnæmi barna samkvæmt nýlegri breskri rannsókn.
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(YUDAI 'ETZ .ÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA HVÅTUR EKINN  Ö
6ERÈ  4ILBOÈ 

(YUNNDAI 3ANTA &E .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR BRÒNN  GR¹R
%KINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


.ISSAN 0ATHFINDER .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKBL¹R
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


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

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


4OYOTA #OROLLA .ÕSKR  CC
 DYRA H¹LF SJ¹LFSKIPTUR LJËSBRÒNN
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


(YUNDAI 4RAJET .ÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA HVÅTUR EKINN  Ö
6ERÈ 

0EUGEOT  .ÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA GR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

0EUGEOT  .ÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

4OYOTA !VENSIS .ÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

4OYOTA #OROLLA .ÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA BL¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

6OLVO 6 .ÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA GULUR EKINN  Ö
6ERÈ 

!UDI ! .ÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

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

&ORD %XPLORER .ÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR BRÒNN EKINN 
Ö 6ERÈ 

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

-ERCEDES # .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

2ENAULT ,AGUNA )) .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR
EKINN  Ö 6ERÈ 

"-7 $ .ÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

"-7 8 .ÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKGR¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

,AND 2OVER $ISCOVERY 3ERIES ))) .ÕSKR
 CC  DYRA SJ¹LFSKIPT
UR SVARTUR %KINN  Ö 6ERÈ


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

4OYOTA ,AND #RUISER '8 .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ 

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

¶2)¨*5$!'52  NËVEMBER 
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"ÅLAR TIL SÎLU

4ILBOÈ

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

"-7 ) .ÕSKR  CC 
DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSBL¹R EKINN 
Ö 6ERÈ 

  ÖÒS

,AND 2OVER $ICOVERY BENSÅN NÕSKR
 EKINN  Ö KM RAFM Å
RÒÈUM  GÅRA  MANNA SK k ¹LFELGUR
6ERÈ  !TH ÎLL SLÁTT SKIPTI EÈA ¹
ËDÕRARI TD ¹ FELLIHÕSI HJËLHÕSI VÁLSLEÈA
FËLKSBÅL HÒSBÅLL %R OPINN FYRIR ÎLLU 5PPL
Å SÅMA  

4IL SÎLU FALLEGUR "ENS % ¹RG k Å
TOPPSTANDI 3  

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

*%%0 '2!.$ #(%2/+%% ,)-)4%$
(%-) RGERÈ  %KINN  ÖKM
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

#(293,%2 !30%. RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


$!%7// -533/ %  RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

$/$'% $52!.'/ ,)-)4%$ 
(%-) RGERÈ  %KINN  ÖKM
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

  ÖÒS

$/$'% $52!.'/ ,4$ RGERÈ  $/$'% .)42/ RGERÈ 
%KINN  ÖMÅLUR ÖÒSUND KM
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 
6ERÈ KR 

 ÖM¹NUÈ FYRIR FALLEG
AN 3TATION 

4OYOTA VERÈHRUN .ÕR 4OYOTA TORF¾RUJ
EPPI FR¹ +R  4ACOMA FR¹
+R  2UNNER !MERÅSKUR
,ANDCRUISER FR¹ +R  %INNIG
2!6 OG (I,UX  4URBO DÅSEL SJ¹LF
SKIPTUR MEÈ LEÈRI OG HLAÈINN AUKABÒN
AÈI ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM
#(%62/,%4 3),6%2!$/  8
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

&ORD &OCUS ¹RG k EK Ö  GÅRA
SK k ABS F¾ST ¹  L¹NI  Ö 
ÖM¹N 3  

4/9/4! 2!6 ,!.'52 7$ RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

4/9/4! ,!.$ #25)3%2  68
nRGERÈ  %KINN  ÖKM
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

0/23#(% #!9%..% 3 RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


6/,6/ 8#  452"/ RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

4/9/4! ,!.$ #25)3%2  n
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND
KM 6ERÈ KR 

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

-"%.: - -, RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

$/$'% 2!- 25-",% "%%  (%-)
8 RGERÈ  %KINN  ÖKM
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

 ÖM¹N
3J¹LFSKIPTUR &OCUS 

&ORD &OCUS ¹RG k EK  Ö SSK SK
k ¹LF V DEKK  F¾ST ¹  L¹NI
 Ö 3  

(ÎFÈAHÎLLIN
+LETTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWHOFDAHOLLINIS

  MILLJËNIR

6OLVO 3  2 !7D   , 6ÁL  HÎ %INN
MEÈ ÎLLU SETT 6ERÈ  M 4ILBOÈ 
M 5PPL Å S  
(YUNDAI !CCENT ¹RG k NÕ SKOÈAÈUR
'ËÈUR BÅLL 4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS STGR
5PPL Å S  

  ÖÒS
"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
6AGNHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS
.ISSAN 4%22!./ )) ¹RG  EK
ÖÒSKM 6ERÈ ÖÒSKR ¹HV
ÖÒSKR

0ALLBÅLA VERÈHRUN .ÕR &ORD & FR¹
+R  &ORD & DÅSEL FR¹ +R
 ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

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

-"%.: -, !-' RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

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

,!.$ 2/6%2 $)3#/6%29 3% ,2
*%%0 #(%2/+%% ,)-)4%$ RGERÈ
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND  %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
KM 6ERÈ KR 
6ERÈ KR 

2UGLVERÈ

4OYOTA #OROLLA   664) ¹RG  EK
 ÖKM 6ERÈ  Ö %INN EIGANDI
'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3
 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

,INCOLN %XECUTIVE ¹RG k &R¹B¾RT
EINTAK FYRIR ¹HUGAMENN ÖARFNAST SM¹
LAGF¾RINGA 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 
67 0OLO ¹RG k SK k VERÈHUGMYND
 ÖÒS 5PPL Å S  
--# 'ALANT  ¹RG k SSK SK k
GËÈUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 
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«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL SKOÈUÈUM k ¹
CA   ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

0ALLBÅLAR



*EPPAR

  

«TRÒLEGA SPARNEYTINN OG
LIPUR  L¹N

3UZUKI *IMNY *,8 ¹RG k EK Ö SK
k CD ¹SETT  Ö &¾ST ¹ YFIR
TÎKU  Ö  

.ORDIC LJËS FYRIR VINNU
VÁLAR

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

!LGJÎR 'ULLMOLI 

.ISSAN -ICRA ¹RG k EK  Ö  GÅRA
ABS CD SK k ¹SETT  Ö  L¹N
 Ö 3  

4ERRANO  ¹RG k EK ÖÒS DIESEL
BSK mDEKK VERÈH ÖÒS 4ILBOÈ
ËSKAST  

4OYOTA #OROLLA  EK
 ÖÒS

'L¾SILEGUR BÅLL SILFURGR¹R  DYRA  GÅRA
SPORT TÕPA %R ¹  ¹RA LOFTBËLUDEKKJUM
OG SUMARDEKK FYLGJA HV  Ö HJ¹
'LITNI 6ERÈ  ÖÒS 3  

*EEP VERÈHRUN .ÕLEGIR 'RAND #HEROKEE
  MEÈ NÕJA ÒTLITINU FR¹ +R
 ,IBERTY JEPPINN FR¹ KR
 BENZÅN EÈA DÅSEL .ÕJIR
*EEP FR¹ VERKSMIÈJU FR¹ +R 
(AGST¾ÈUR DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

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

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

6ÁLSLEÈAR
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4IL SÎLU !RCTIC CAT & 3NOWPRO k EKINN
 KM «TRÒLEGT VERÈ SKIPTI MÎGULEG ¹
HJËLI 5PPL Å S  

4IL SÎLU &ORD ,#& 0OWER 3TROKE
3J¹LFSKIPTUR BURÈARGETA  TONN BURÈAR
GETA LYFTU  TONN .ÕSKR¹ÈUR 
'OTT VERÈ 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

4IL SÎLU $ODGE 2AM  BENSÅN NÕSKR
l m BREYTTUR EK  ÖÒS
DR¹TTARKRËKUR TOOLBOX Å PALLHÒSI OFL
6ERÈ  ÖÒS %INNIG FLETTILOK ¹ PALL
$ODGE 2AM -¹NAÈARGAMALT  Ö
5PPL Å S  

0OLARIS 3+3  ¹RG k &LOTTUR SLEÈI
SEM SELST ¹  ÖÒS 5PPL Å S 


%IGUM ¹ LAGER ÎFLUGAR

6INNUVÁLAR

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

&ORD VERÈHRUN &ORD %XPLORER MEÈ NÕJA
ÒTLITINU   FR¹ +R 
3PLÒNKUNÕR FR¹ VERKSMIÈJU &ORD %XPLORER
3PORT 4RACK FR¹ +R  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

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


4IL SÎLU 4ROOPER ¹RG k BL¹R m DEKK
DR¹TTARKÒLA VEL MEÈ FARINN BÅLL 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  
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4IL SÎLU --# 0AJERO ¹RG k EK 
ÖÒS SSK BENSÅN  HEILS¹RSDEKK
 NÕ NAGLADEKK ALGJÎR DEKURBÅLL LJËS
BRÒNN 9FIRTAKA ¹ L¹NI BÅLNUM FYLGIR FERÈ
TIL 4ENERIFE FYRIR   MARS AÈ VERÈM¾TI
 ÖÒS 5PPL Å S  

57*54*+5F7-  
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(UMMER (    EK  Ö
KM LEÈUR m KRËM L¾STUR SPOILER
KRËMPAKKI DR¹TTARPAKKI OFL 6ERÈ 
Ö 3KOÈA ËDÕRARI 3  

'RAND #HEROKEE ,AREDO

'RAND #HEROKEE ,AREDO ¹RG k EK
 Ö SUMAR OG VETRARDEKK KRËM OG
¹LFELGUR  L ,ISTAV  Ö 6ERÈ AÈEINS
 Ö 5PPL Å S  

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


4IL SÎLU 3KOTBËMULYFTARI

-ANITO ¹RG l
MOTEL -24 
%K  KLST

&YLGIHLUTIR GAÚAR TONNA SPIL *IBB MEÈ  KG SPILI
SKËÚA  LÅTRA VINNUKARFA BREYTANLEG   METRAR
MEÈ FJARSTÕRINGU
6ERÈHUGMYND  MILLJËNIR FYRIR UTAN 63+
5PPLÕSINGAR Å SÅMUM     

"5>59''4*)7:/8+7 =F7-
  +1 C13*/8+2881
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 +D'F
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4ÎLVUR

"ÅLAPARTASALAN S

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

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

"ÅLAÖJËNUSTA

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

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

WWWSNJOKEDJURIS

-IKIÈ ÒRVAL FYRIR VINNUVÁLAR OG VÎRUBÅLA
WWWSNJOKEDJURIS 3KM EHF 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 BILAPART
AR BILAPARTARIS

3NJËPLËGUR OG SNJËTÎNN

4IL SÎLU PASSAR ¹ 4RAKTORGRÎFU 5PPL Å S
 

0ARTAR S  

,YFTARAR

(JËLBARÈAR

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

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

$UNLOP VETRARHJËLBARÈAR

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

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

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

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

0ARTALAND S  

3TËRHÎFÈA  2 6ARAHLUTIR Å 0AJERO
,ANCER 4ROOPER 'ALLOPER OFL TEG

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


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

!LMENNAR VIÈGERÈIR HJËLASTILLINGAR
BREMSUVIÈGERÈIR +APLAHRAUNI  3 


4IL SÎLU
4IL SÎLU NÕ VETRARDEKK  2 NEGL
ANLEG VERÈ ¹ÈUR  4ILBOÈ 
5PPLÕS Å SÅMA  
4OYOTA 9ARIS  #OROLLA NÕ m NAGLADEKK
¹ ST¹LFELGUM 3T¾RÈ  2 5PPL
Å S  

6ARAHLUTIR

3TIGALAGERINN

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL STIGA ¹ LAGER TILBÒNA
TIL UPPSETNINGAR 2YÈFRÅTT EFNI TIL HAND
RIÈASMÅÈA FESTINGAR OFL -JÎG HAGST¾È
VERÈ 3TIGALAGERINN  
RSGAMALT SËFASETT JA S¾TA SËFI 
STËLAR LJËST LEÈURLÅKI .ÕR RENNIBEKKUR
 CM ¹ MILLI ODDA 3ANNGJARNT VERÈ
3  

(LJËÈF¾RI
(ÎFURM OPNAÈ VERSLUN MEÈ NÕJAR OG
NOTAÈAR HARMONIKUR OG ÎLLUM FYLGI
HLUTUM 6ISAEURO RAÈGREIÈSLUR WWW
HARMONIKANIS 3  
²RVAL NOTAÈRA LYFTARA AF FLESTUM ST¾RÈ
UM OG GERÈUM ¹VALLT FYRIRLIGGJANDI HJ¹
6ÁLABORG .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMA
SÅÈU OKKAR WWWVELABORGIS  .OTUÈ
T¾KI ,YFTARAR 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LS
F 3  

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

.ÕJAR TÎLVUR Å HVERRI VIKU GËÈ VERÈ
"-3 4ÎLVULAUSNIR 3UÈURLANDSBRAUT 
3ÅMI  

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

4IL BYGGINGA
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-EINDÕRAVARNIR

4ÎLVUR

3KEMMTANIR

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

(REINGERNINGAR

3P¹DËMAR

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

)ÈNAÈUR

(REINGERNINGAÖJËNUSTA

6ERSLUN

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


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


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

'ARÈYRKJA

-ÒRARAR
'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING

-ÒRVIÈGERÈIR

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

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

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

"ËKHALD

(ÒSAVIÈHALD

2AFVIRKJUN

-ÒRBROT

6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

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

3MIÈIR

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR PARK
ET OG FLÅSALÎGNUM OG GIPS
VERKI 3     

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

"YGGINGAFÁLAG

µMISLEGT

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

3TÅFLUÖJËNUSTA

®RLAGALÅNAN   
 

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ
SPURNINGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINAN
IS
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA 3   
    MÅN KL   NEMA
3UNNUDAGA "ELLAIS
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

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

(ANNA S    
ALLA DAGA 6ISA-ASTER

"ËKHALD ¹RSUPPGJÎR LAUN SKATTAM¹L
 ¹RA REYNSLA 2EKSTRARR¹ÈGJÎF 3IGURÈUR
3IGURÈARSON SÅMI  

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

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

,AUFEY 3  
6ISAMASTER

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

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

'LERJUN OG GLUGGAVIÈ
GERÈIR

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

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

%RU FJ¹RM¹LIN EÈA TILFINNINGAR Å
ËLAGI STIN PENINGAR HEILSA MIÈL
UN DRAUMR¹ÈNINGAR OG SÅMASP¹
 KR MÅN /PIÈ ALLA DAGA  
EFTIR MIÈN¾TTI !TH HEF LAGT NIÈUR
  

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

 


#
"
$


"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

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

2AFVERKTAKI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFN
UM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

 

 ## 
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&¾ÈUBËTAREFNI

(EIMILIST¾KI

!TVINNUHÒSN¾ÈI

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

 FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI TIL LEIGU ¹
&UNAHÎFÈA 3TËR INNKEYRSLUHURÈ OG H¹TT
TIL LOFTS ,ÅTIÈ SEM EKKERT ÒTIPL¹SS 5PPL
Å S  

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

 FM SKRIFSTOFUHERBERGI TIL LEIGU ¹
SV¾ÈI  3AMEIGINLEG KAFFISTOFA FUND
ARHERBERGI OG 7# 3NYRTILEG OG GËÈ
AÈSTAÈA ,EIGA  ÖÒS MRAFMAGNI OG
HITA 3     

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

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

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

*¹RNIÈNAÈARMENN

4RAUST FYRIRT¾KI ¹ HÎFUÈBORGARSV ËSKAR
EFTIR J¹RNIÈNAÈARMÎNNUM EÈA VÁLVIRKJ
UM 5PPL Å S  
3TARFSMENN ËSKAST HELST VANIR PAPPA
LÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

(EILSUVÎRUR

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

3ÎLUBÎRN ËSKAST TIL AÈ SELJA JËLAKORT F
&ÁLAGSST ¶ROSKAHEFTRA 'ËÈ SÎLULAUN
3  
6ANA SJËMENN VANTAR ¹  TONNA NETA
B¹T 5PPL Å S  

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

9FIRVÁLSTJËRA OG STÕRIMANN VANTAR ¹ 
TONNA NETAB¹T FR¹ 3UÈURNESJUM 5PPL
Å S  

!TVINNA ËSKAST
3MIÈUR ËSKAR EFTIR SMÅÈAVINNU 5PPL Å
SÅMA  

,EIKSKËLIN "REKKUBORG

&ERTUGUR IÈNMENNTAÈUR KARLMAÈUR ËSKAR
EFTIR ATVINNU FR¹ OG MEÈ  DES 5PPL Å
S  

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA AÈSTOÈAR
MANNESKJU Å ELDHÒS
5PPLÕSINGAR GEFUR LEIKSKËLA
STJËRI Å S  

µMISLEGT

(ANDLAGINN MAÈUR ËSKAR EFTIR VINNU VIÈ
SMÅÈAR AKSTUR SÎLUMENSKU OG FL 5PPL
SÅMA   EÈA VIDUR VISIRIS
 ¹RS HRAUSTUR ÅSLENSKUR STR¹KUR NÕFLUTT
UR ¹ MALBIKIÈ ËSKAR EFTIR FRAMTÅÈARSTARFI
Å 'RAFARVOGI EÈA N¹GRENNI 5PPL Å S
 

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

6ANTAR ÖIG STARFSFËLK ÒTVEGUM STARFS
FËLK Å FLESTAR STARFSGREINAR LÅKA SJËMENN
5PPL Å S  
&ERTUGUR IÈNMENNTAÈUR KARLMAÈUR ËSKAR
EFTIR ATVINNU FR¹ OG MEÈ  DES 5PPL Å
S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

(AUST TILBOÈ ¹ HEITUM POTTUM %IGUM
ÎRF¹A "EACHCOMBER HEITA POTTA EFTIR
&IMM ¹RA ¹BYRGÈ &RÅ HEIMSENDING
HVERT ¹ LAND SEM ER 3ENDUM B¾KLINGA
SAMD¾GURS «SKUM HUNDRUÈUM NÕRRA
POTTAEIGENDA ¹ ¥SLANDI TIL HAMINGJU MEÈ
POTTINN SINN -EÈ VON UM AÈ ÖIÈ NJËTIÈ
VEL OG TAKK FYRIR VIÈSKIPTIN /PIÈ ALLA
DAGA FR¹  TIL  !LLAR N¹NARI UPPL Å
S   EÈA MVEHF HIVEIS

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

'L¾SILEG N¾R M FASTEIGN TIL SÎLU
EÈA LEIGU 3KIPTIST Å TV¾R M ÅBÒÈIR
ANNARRI FYLGIR M AUKAÅBÒÈVINNU
STOFA 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
ÒTIVISTARSV¾ÈUM NEÈST Å "REIÈHOLTI
N¹L¾GT -JËDD SKËLAR KIRKJUR ÅÖRËTTA
MIÈSTÎÈ OG VERSLANIR
,AUS JA HERB ÅBÒÈ Å (AFNARF ,EIGT TIL 
MAÅ   Ö ¹SAMT  M¹N FYRIRFRAM
5PPL Å S   EÈA  
Å GÎNGUFJARL¾GÈ .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹
VEFNUM WWWPULSINNCOMHUS
,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  

3ËFALIST

'L¾SILEG ¹KL¾ÈI FYRIR SËFA STËLA ELD
HÒSSTËLA OG BORÈSTOFUSTËLA 
AFSL¹TTUR AF ELDRI ¹KL¾ÈUM 3ËFALIST
'ARÈATORGI 'ARÈAB¾ 3  
WWWSOFALISTIS

-IESZKANIE DO WYNA
JOECIA

'3-  

3TUDIOÅBÒÈIR Å (AFNARFIRÈI TIL LEIGU 3 
    MILLI KL  OG 

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

'L¾SILEGU SPÎNSKU RÒM
TEPPIN KOMIN 

&YRIR VEIÈIMENN

,AUS JA HERB ÅBÒÈ Å (AFNARF ,EIGT TIL 
MAÅ   Ö ¹SAMT  M¹N FYRIRFRAM
5PPL Å S   EÈA  
Å GÎNGUFJARL¾GÈ .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹
VEFNUM WWWPULSINNCOMHUS

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

µMSAR GERÈIR .Õ SENDING ST¾RRI GERÈIR
3ËFALIST 'ARÈATORGI 'ARÈAB¾ WWW
SOFALISTIS 3  

«SKA EFTIR ÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBSV (EF GËÈ
MEÈM¾LI 'RGETA Å KRINGUM  ÖÒS
3  
«SKA EFTIR   HERB ÅBÒÈ TIL LANGTÅMA
LEIGU HELST MEÈ BÅLSKÒR EÈA BÅLSKÕLI
5PPL Å S  

3UMARBÒSTAÈIR
%RUM AÈ FRAMLEIÈA GESTHÒS GARÈHÒS
¹HALDA OG GEYMSLUSKÒRA !LLAR ST¾RÈIR
5PPL Å S   ¥SLENSK FRAMLEIÈSLA
GËÈ VERÈ



 

!MERICAN 3TYLE ¹
"ÅLDSHÎFÈA OG Å
(AFNARFIRÈI
&R¹B¾RIR STARFSMENN GETA B¾TT
VIÈ SIG NOKKRUM DUGLEGUM
HRESSUM VINNUFÁLÎGUM Å KVÎLD
OG HELGARVINNU
%KKI VERA FEIMIN VIÈ AÈ S¾KJA
UM ¹ AMERICANSTYLEIS

4IL SÎLU EÈA LEIGU

(ÒSGÎGN

(ANDLAGINN MAÈUR ËSKAR EFTIR VINNU VIÈ
SMÅÈAR AKSTUR SÎLUMENSKU OG FL 5PPL
SÅMA   EÈA VIDUR VISIRIS

"ÒSLËÈIR LAGERAR TJALDVAGNAR OG FLEIRA
5PPL Å S     

!TVINNA Å BOÈI
®2,!'!,¥.!.
«SKAR EFTIR H¾FILEIKARÅKUM
MIÈLUM OG LESURUM ¹ LÅNUNA
$RAUMR¹ÈENDUR ERU SÁRSTAKLEGA
BOÈNIR VELKOMNIR TIL STARFA ¹
LÅNUNNI
6INSAMLEGA SENDIÈ UMSËKN ¹
BJORK NTIS EÈA HRINGIÈ Å SÅMA
 

(LÎLLAB¹TAR )NGËLFSTORGI
ËSKA EFTIR STARFSFËLKI ¹ KVÎLDIN
OG UM HELGAR N¾TURNAR  %KKI
YNGRI EN  ¹RA
5PPL Å S     
EINNIG ¹ STAÈNUM

!UKAVINNA
3NYRTIFR¾ÈINGURNAGLAFR¾ÈINGUR
ËSKAST &YRIR OG %FTIR (EILSU OG
SNYRTISTUDIO
5PPL ¹ INFO FYRIROGEFTIRIS

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

"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 

$YRAVERÈIR ËSKAST

3KOÈAÈU -AGNADCOM OG L¾RÈU AÈ
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4/00  4)- #5229
¶AÈ KANNAST KANNSKI EKKI MARG
IR VIÈ NAFN LEIKARANS 4IM #URRY
F JAFNVEL ÖËTT HANN HAFI
LEIKIÈ Å HVORKI MEIRA NÁ MINNA EN
 KVIKMYNDUM OG Ö¹TTUM AÈ
MEÈTÎLDU HLJËÈSETNINGU ¹ BARNA
EFNI ST¾ÈAN G¾TI HELST VERIÈ SÒ
AÈ #URRY ER YFIRLEITT Å AUKAHLUTVERKI
¶AÈ KEMUR ÖË EKKI AÈ SÎK ÖAR SEM
#URRY ER SANNKALLAÈUR SENUÖJËFUR
MEÈ STERKA ÒTGEISLUN OG GETU TIL
AÈ BREGÈA SÁR Å ËLÅKUSTU HLUTVERK
ALLT FR¹ MYRKRAHÎFÈINGJANUM UPP Å
GEÈILLAN HËTELSTJËRA (ÁR ERU HANS
FIMM BESTU MYNDIR
 4HE 2OCKY (ORROR 0ICTURE
3HOW   .ÕTRÒLOFAÈ PAR LEITAR
SKJËLS ¹ DRAUGALEGU SETRI ÖEGAR BÅLL
ÖESS BILAR ÒTI Å SVEIT OG UPPGÎTVAR
AÈ HÒSR¹ÈENDUR ERU Å MEIRA LAGI
SKRÅTNIR «VENJULEGUR SÎNGLEIKUR
MEÈ KYNFERÈISLEGUM UNDIRTËNI OG
VÅSUNUM Å VÅSINDASK¹LDSKAP #URRY
FR¹B¾R SEM HÒSBËNDINN &RANK .
&URTHER
 )T   3JÎ UNGMENNI
REYNA AÈ R¹ÈA NIÈURLÎGUM SKRÅMSL
IS SEM ¹ SÎK ¹ DAUÈSFÎLLUM Å
SM¹B¾ #URRY HEFUR SJALDAN VERIÈ
BETRI EN SEM MORÈËÈI TRÒÈURINN
0ENNYWISE Å KVIKMYNDAÈRI ÒTG¹FU
AF SÎGU 3TEPHENS +ING 3VO SANN

$RENGURINN MEÈ FISKINN FÁKK GL¾NÕJAN BÒNING Å FIMBULKULDANUM SEM RÅKTI Å 2EYKJAVÅK ¹ DÎGUNUM 3TYTTAN SEM STENDUR Å &OSSVOGI
LÅKIST MEST V¾NG AF ENGLI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

F¾RANDI VAR HANN AÈ MEÈLEIKARARNIR
¹TTU ERFITT MEÈ AÈ UMGANGAST HANN
¹ TÎKUSTAÈ
 ,EGEND   5NGUR MAÈUR
REYNIR AÈ KOMA Å VEG FYRIR AÈ MYRK
RAHÎFÈINGINN N¹I HEIMSYFIRR¹ÈUM
2IDLEY 3COTT LEIKSTÕRIR #URRY Å HLUT
VERKI SKRATTANS OG UNGSTIRNINU 4OM
#RUISE Å MYND SEM EKKI GEKK ¹TAKA
LAUST AÈ BÒA TIL 3EM D¾MI UM ÖAÈ
BRANN SVIÈSMYNDIN TIL GRUNNA OG
VARÈ AÈ BYGGJA AÈRA Å FLÕTI
 #HARLIES !NGELS   ¶RÅR
KVENKYNS EINKASP¾JARAR F¹ ÖAÈ
VERKEFNI AÈ ENDURHEIMTA STOLINN
RADDBÒNAÈ #URRY FER MEÈ LÅTIÈ EN
EFTIRMINNILEGT HLUTVERK GL¾PA
MANNSINS 2OGERS #ORVIN ¥ EINU
SKEMMTILEGASTA ATRIÈI MYNDARINNAR
TAKAST ÖEIR #URRY OG "ILL -URRAY ¹
UPP¹BÒNIR SEM SÒMËGLÅMUKAPPAR
 -UPPET 4REASURE )SLAND
  0RÒÈULEIKARARNIR SEGJA
MISKUNARLAUSUM SJËNR¾NINGJUM
STRÅÈ ¹ HENDUR Å ÖESSARI SKEMMTI
LEGU ÒTG¹FU ¹ SÅGILDRI SÎGU 2OBERT
,OUIS 3TEVENSON 4IM #URRY SMELL
PASSAR Å HLUTVERK SJËNR¾NINGJANS
*ONS ,ONG 3ILVER SEM SVÅFST EINSKIS
TIL AÈ KOMAST YFIR FALINN FJ¹RSJËÈ

&RANK . &URTHER ÒR KVIKMYNDINNI 4HE 2OCKY (ORROR 0ICURE 3HOW  ER EINN
AF MÎRGUM FURÈUFUGLUM SEM 4IM #URRY HEFUR LEIKIÈ Å GEGNUM TÅÈINA

"29.*«,&52 "*®2.33/.
&2¡44!",!¨)¨%«,

(65..$!'52)..
Syndir í frístundum
b¡G VAKNA KLUKKAN  ¹ MORGNANA
VIÈRA HUNDINN OG LES BLÎÈIN m BYRJAR
"RYNJËLFUR "JÎRNSSON SUND OG
LEIKFIMIKENNARI LÕSINGU ¹ SÅNUM
DAGLEGU ATHÎFNUM ¹ VENJULEG
UM HVUNNDEGI (ANN KVEÈST
ALLA VIRKA MORGNA VERA M¾TTUR
UPP Å 3UNDHÎLL 2EYKJAVÅKUR UPP
ÒR KLUKKAN  OG STJËRNA ÖAR
VATNSLEIKFIMI FYRIR ALDRAÈA Å TÅMUM
SEM BYRJA KLUKKAN  b3ÅÈAN KEYRI
ÁG ¹ MILLI LAUGA OG STJËRNA VATNS
LEIKFIMI AÈ AUKI Å "REIÈHOLTSLAUG
'RAFARVOGSLAUG ,AUGARDALSLAUG
OG 6ESTURB¾JARLAUG %INNIG ER ÁG
MEÈ LEIKFIMI FYRIR ALDRAÈA Å SAL Å
6ÅKINGSHEIMILINU TVISVAR Å VIKU m
SEGIR HANN ¶RJÒ H¹DEGI Å VIKU ER
"RYNJËLFUR SÅÈAN MEÈ SUNDKENNSLU
Å SUNDHÎLL 2EYKJAVÅKUR FYRIR ËSYNDA
VATNSHR¾DDA OG Ö¹ SEM VILJA L¾RA
SKRIÈSUND EÈA B¾TA ALMENNT KUNN
¹TTU SÅNA Å SUNDI ¥ SPJALLI VIÈ HANN

KEMUR FRAM AÈ ALLT FRAMANTALIÈ ER
FRÅTT FYRIR ALDRAÈA Å BOÈI ¥ÖRËTTA OG
TËMSTUNDAR¹ÈS 2EYKJAVÅKUR
¶AR MEÈ ER EKKI ÎLL SAGAN SÎGÈ
ÖVÅ ¹ M¹NUDAGS OG MIÈVIKU
DAGSKVÎLDUM ER "RYNJËLFUR MEÈ
VATNSLEIKFIMI OG SUNDN¹MSKEIÈ Å
"REIÈHOLTSLAUG FR¹ KLUKKAN  
OG ¹ ÖRIÈJUDAGS OG FIMMTUDAGS
KVÎLDUM MEÈ SUND¾FINGAR FYRIR
FULLORÈNA OG SKRIÈSUNDSN¹MSKEIÈ
Å RB¾JARLAUG FR¹   ¶ETTA
HLJËMAR EINS OG MAÈURINN SÁ ALLTAF
AÈ SVO HANN ER INNTUR EFTIR ¹HUGA
M¹LUM p ÎÈRUM EN VINNUNNI b*Ò
ÁG SYNDI Å FRÅSTUNDUM SEGIR HANN
HL¾JANDI OG KVEÈST LÅKA SPILA GOLF
OG VERA AÈ L¾RA ¹ HARMONIKKU
H¾GT OG RËLEGA %N HVEN¾R HVÅLIR
MAÈURINN SIG b¡G LEGG MIG STUND
UM EFTIR H¹DEGIÈ m SVARAR HANN OG
B¾TIR VIÈ b/G KEMST SVO YFIRLEITT Å
RË Å KRINGUM MIÈN¾TTIÈm
GG

Flottar
kápur

Stærðir
36 - 48

gæði og glæsileiki

Nýbýlavegi 12 • Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 10-16
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Virði 365 lækkaði um milljarð

&JÎLDI VIÈSKIPTA 
6ELTA  MILLJËNIR

Markaðsvirði 365 hf. lækkaði um
tæpa 1,2 milljarða króna í gær
þegar viðskipti hófust, annars
vegar með bréf fjölmiðlafélagsins
og hins vegar með hluti í upplýsingatækni- og fjarskiptafélaginu
Teymi, eftir uppstokkun Dagsbrúnar.
365 var um fimmtán milljarða
króna virði við upphaf viðskipta
en lækkaði um tæp átta prósent á
fyrsta degi.
Markaðsvirði Teymis lækkaði
hins vegar mun minna eða um 135
milljónir króna á fyrsta viðskiptadegi. Markaðsverðmæti Teymis
stóð í 12,5 milljörðum í gærmorgun.
Hluthafar í Dagsbrún fengu
bréf í félögunum tveimur í skipta-

-%34! ,++5.
+AUPÖING
 
,ANDSBANKINN  
!LFESCA
 

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

5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

 ,++!¨)  &9234! $%') ¶ORSTEINN - *ËNSSON *ËN SGEIR *ËHANNESSON OG

-AGNÒS RMANN ¹ HLUTHAFAFUNDI $AGSBRÒNAR Å LIÈINNI VIKU

hlutföllunum 55 prósent fyrir bréf
í 365 á móti 45 prósentum í bréfum í Teymi.
Upphafsgengið
á
bréfum

&2¡44!",!¨)¨'6!

beggja félaga var 4,58 krónur á
hvern hlut. Hluturinn í 365 kostaði
4,22 krónur í lok gærdags en 4,53
krónur í Teymi.
EÖA

Eignarhaldsfélagið
ræður för í Verði
Eignarhaldsfélagið ehf., í eigu SPFjármögnunar, Landsbankans og
SPV, hefur eignast 98 prósent
hlutafjár í Verði Íslandstryggingu.
Nýir eigendur sjá mikil tækifæri
til að efla Vörð Íslandstryggingu
með breyttu eignarhaldi.
Guðmundur Jóh. Jónsson tekur
við stöðu framkvæmdastjóra

Varðar Íslandstryggingar en hann
starfaði sem forstöðumaður hjá
SP-Fjármögnun og þar áður hjá
Sjóvá-Almennum. Eignarhlutföll í
Eignarhaldsfélaginu ehf. eru með
þeim hætti að SP-Fjármögnun fer
með 49 prósent, Landsbankinn
með 26 prósent og SPV heldur
utan um fjórðungshlut.
EÖA

Stjórn þýsku kauphallarinnar í
Frankfurt hefur hætt við frekari
tilraunir til yfirtöku á samevrópska hlutabréfamarkaðnum Euronext. Kauphöllin í New York í
Bandaríkjunum, NYSE, bauð 10
milljarða bandaríkjadala eða rúmlega 692 milljarða íslenskra króna
í Euronext í maí og er stefnt að
sameiningu kauphallanna.
Þýska kauphöllin hefur þrátt
fyrir það horft til þess að hafa
betur í kapphlaupinu um markaðinn og gerði um miðjan síðasta
mánuð samkomulag við ítölsku
kauphöllina um að gera sameiginlegt yfirtökutilboð í Euronext.
Þýska kauphöllin hefur nokkrum sinnum á árinu mælt með samruna við Euronext og lagði meðal
annars fram yfirtökutilboð í
markaðinn í júní síðastliðnum.
Stjórn Euronext, sem rekur kauphallir í Amsterdam, Brussel, París
og Lissabon, felldi það hins
vegar.

ARGUS / 06-0552

Horfir í aðrar áttir

%52/.%84 ¶ÕSKA KAUPHÎLLIN HEFUR FALLIÈ

Þá hefur kauphöllin þýska
sömuleiðis horft til þess að sameinast öðrum kauphöllum í Evrópu,
þar á meðal kauphöllinni í Lundúnum í Bretlandi (LSE) og gerði yfirtökutilboð í alla hluti hennar á síðasta ári. Því var ekki tekið.
Breska ríkisútvarpið hefur
eftir tilkynningu frá stjórn þýsku
kauphallarinnar í dag, að stjórn
Euronext hafi ekki lengur hug á
samruna við Euronext og því verði
frekari yfirtöku- og sameiningartilraunum hætt.
JAB

Hafa lokið uppfærslu
á öllum símstöðvum
Vodafone hefur lokið við uppfærslu á öllum símstöðvum
í kerfi fyrirtækisins sem
staðið hefur um skeið. Fyrirtækið segir að með þessu
hafi GSM-kerfi þess verið
eflt enn frekar með auknum
gæðum í þjónustu
fyrir viðskiptavini
og rekstraröryggi.
„Jafnhliða þessum áfanga hefur Vodafone þétt
GSM-kerfi sitt sem tryggir að við-

Fram til áram
óta fá
nýir viðskiptav
inir í
DMK gjafabré
f fyrir
tvo í Borgarle
ikhúsinu.

FR¹ FREKARI YFIRTÎKUTILRAUNUM Å SAMEVR
ËPSKA HLUTABRÁFAMARKAÈINN %URONEXT

skiptavinir njóta enn betri þjónustu. Fyrirtækið hefur meðal
annars sett upp senda í Öxnadal, Grenivík og á móts við
Hrafnagil,“ segir í tilkynningu. Þá kemur fram að búið
sé að bæta við þremur sendum á Akureyri. „Ennfremur er verið að
ljúka við uppsetningu á GSM-sendi
austan Þjórsár sem bætir sambandið við þjóðveginn.“
ËK¹

DMK 90% íbúðalán
– fyrir þá sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð!
Fjármögnun vegna fyrstu íbúðakaupa getur oft reynst
erfið og flókin. Með láni fyrir allt að 90% af kaupverðinu*
geta viðskiptavinir DMK fjármagnað fyrstu íbúð sína með
einföldum og hagkvæmum hætti. Auk þess fylgja lánunum
sérkjör á brunatryggingum húseignar en slík trygging er
skylda samkvæmt lögum.

Sæktu um DMK á spron.is

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

DMK Debetkort
DMK Kreditheimild
DMK Yfirdráttarheimild
DMK Tiltektarlán
DMK Léttlán
DMK Ráðgjöf
DMK Reglulegur sparnaður
DMK Tilboð

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

M@J8C}e\i_X^jk´c\`k`c^i\`jcl[i\`]`e^Xi
m`bXlg}mild\X aeljkl%
"JkX^i\`jclm\i
"=iXdc\e^[li}Ypi^Xikd`
"C´^i`m\ok`i
"=clke`e^jkip^^`e^
"C´^i`bfjkeXli
"M`c[XiglebkXi
"K`cXcckX*-d}eXX

E}eXi`lggc j`e^Xi}nnn%m`jX%`j&m`jXcXe\XjdX,),)'''



 NËVEMBER  ¶2)¨*5$!'52

Björk Guðmundsdóttir
tónlistarkona er 41 árs í dag
¡G ¹KVAÈ EINHVERN TÅMA AÈ Å STAÈ ÖESS AÈ GERA
MARGA LITLA HLUTI MYNDI ÁG FREKAR GERA EITTHVAÈ
EITT STËRT OG FYLGJA ÖVÅ EFTIR !LVEG FR¹ TRÕNINU ¹
SKEPNUNNI OG ÒT Å HALA %ÈA ALLAVEGA REYNA ÖAÈ

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Tveir Frakkar og loftbelgur

 %DISON KYNNIR NÕJUSTU

UPPFINNINGU SÅNA
GRAMMËFËNINN

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  URÈU &RAKKARNIR *EAN
&RAN¿OIS 0ILºTRE DE 2OZIER EÈLISFR¾ÈINGUR OG
&RAN¿OIS ,AURENT MARKGREIFI FYRSTU MENNIRNIR TIL AÈ
FLJÒGA Å LOFTBELG &LUGFERÈIN VARÈI Å UM H¹LFTÅMA EN
ÖEIR FÁLAGAR FLUGU SEM L¹ LEIÈ T¾PA NÅU KÅLËMETRA
LEIÈ YFIR 0ARÅS
,OFBELGURINN VAR ÒR SMIÈJU -ONTGOLFIER BR¾ÈRANNA
SEM VORU B¾ÈI PAPPÅRSFRAMLEIÈENDUR OG UPP
FINNINGAMENN ¶EIR HÎNNUÈU FYRSTA LOFTBELGINN OG
SÕNDU HANN Å JÒNÅ  OG PRËFUÈU SIG ¹FRAM MEÈ
ÖVÅ AÈ SENDA ÕMISS KONAR DÕR UPP Å H¹ALOFT ÖAR ¹
MEÈAL HANA ÎND OG KIND ¶ESS M¹ GETA AÈ DÕRIN
KOMUST KLAKKLAUST FR¹ TILRAUNAFLUGINU
0ILATRE DE 2OZIER HAFÈI Å OKTËBER PRËFAÈ AÈ FLJÒGA Å
LOFTBELGNUM EN AÈEINS STUTTA LEIÈ OG VAR BELGUR
INN TJËÈRAÈUR VIÈ JÎRÈINA &YRSTA LOFTBELGSFERÈIN Å
ËTJËÈRUÈUM LOFTBELG VAR ÖVÅ FARIN SÅÈLA Å NËVEMBER
EN MIKILL FJÎLDI FËLKS FYLGDIST MEÈ ¹ ÖESSUM ¾VIN
TÕRALEGU TÅMAMËTUM

 !USTURRÅSKI KEISARINN &RANZ

*OSEF ANDAST
 'UNNAR 'UNNARSSON SK¹LD

ANDAST  ¹RA AÈ ALDRI
 3TËRSTJÎRNURNAR "RUCE

7ILLIS OG $EMI -OORE
GANGA Å ÖAÈ HEILAGA
 3ÎNGVARINN -ICK *AGGER

KV¾NIST SÕNINGARSTÒLKUNNI
*ERRY (ALL
 %NDURVARP HËFST FR¹ NOKKR

UM ERLENDUM SJËNVARPS
STÎÈVUM ¹ ¥SLANDI UNDIR
HEITINU &JÎLVARP

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, sonur og afi,

Sigurður Már Gestsson
Kirkjustétt 7a, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju í dag, þriðjudag
21. nóv. kl. 13.00.
Anna Karelsdóttir
Gestur Már Sigurðsson
Guðný Sigurðardóttir
Maríanna Sigurðardóttir
Rut Ingimarsdóttir
og barnabörn.

Harpa Þorleifsdóttir
Tómas Bentsson

%,3! (!2!,$3$«44)2 %LSA Å  ¹RA AFM¾LISTEITI 3ALON 6%( OG (¹RS EHF SEM VAR HALDIÈ UM SÅÈUSTU HELGI
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Anna Finnbogadóttir
verður jarðsungin frá Fossvogskirkju miðvikudaginn
22. nóvember kl. 13.00.
Finnbogi Á. Guðmarsson og Metta Kwanthong
Erna Guðmarsdóttir og Steinþór Sigurðsson
Örn Guðmarsson og Jóhanna Vilhjálmsdóttir
Elín Ágústsdóttir og José Ramos
börn, barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Sigurbjörn Þorleifsson
Maríubaugi 123, 113 Reykjavík,

lést föstudaginn 17. nóvember.
Hulda Fríða Ingadóttir
Þorleifur Sigurbjörnsson
Magna Huld Sigurbjörnsdóttir
Ingi Guðmundsson
Jón Ó. Guðmundsson
tengdabörn og barnabörn.

'ËÈ UMGJÎRÈ OG VELLÅÈAN
Hárgreiðslustofan Loft Salon, fyrsta
flaggskip fyrirtækisins Redken í Evrópu, opnaði þann 14. október síðastliðinn í Kaupmannahöfn við Pilestræde
12c í Gallery K, spölkorn frá Strikinu.
Hefur stofan fengið mjög góðar viðtökur í Danmörku og hafa fjölmiðlar á
borð við Berlingske Tidene, Metro og
Nyhedsavisen gefið henni fína dóma.
„Þessi stofa er á fallegum stað og í
fallegri byggingu. Hérna er byggt á
milli tveggja húsa og þetta er mjög
„modern“ og mikill arkitektúr,“ segir
Elsa Haraldsdóttir, kennd við Salon
VEH, sem er einn af þremur eigendum
stofunnar. Hinir tveir eru Hreiðar Árni
Magnússon, annar eigenda Salon
Reykjavík í Glæsibæ, og Jóhann Tómas
Sigurðsson.
Auk þess að opna nýja hárgreiðslustofu í Kaupmannahöfn fagnaði Elsa
einnig 40 ára afmæli Salon VEH og
Hárs ehf. í mikilli veislu sem var haldin í Húsi verslunarinnar síðastliðinn
laugardag. Þar var hártíska þeirra

fjögurra áratuga sem starfsemi fyrirtækjanna spannar sýnd og klæddust
fyrirsætur fatnaði frá Egggerti feldskera.
Á hárgreiðslustofunni í Kaupmannahöfn má segja að verið sé að sameina
andrúmsloft boutique-hótels, vín- og
kaffibars og hárgreiðslustofu. Hugmyndin er að þetta sé staður þar sem
fólk getur hist og látið sér líða vel í
afslöppuðu andrúmslofti og notið veitinga meðan það fær alla þjónustu sem
tengist hári þess.
„Þetta er í raun fyrsta stofan með
þessum blæ hér í Kaupmannahöfn,“
segir Elsa, sem tekur fram að sams
konar hárgreiðslustofur séu reknar í
New York. „Við höfum sameinað viðskiptaferli hérna, bæði fyrir starfsfólkið, hvernig það getur unnið sig
upp og orðið meðeigendur, og rekstrarkerfið sem er af bandarískri fyrirmynd. Það er háalvarlegt mál sem
býr að baki þessu rekstrarlega, sem
er eitthvað sem hárgreiðslufólk hefur

Kynningarafsláttur af
völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð
Stuttur afgreiðslufrestur

FREYR FRETTABLADIDIS

Innilegustu þakkir til þeirra sem sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu við andlát
og útför mannsins míns, föður, fósturföður,
tengdaföður og afa,

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi, sonur, tengdasonur,
bróðir, mágur og frændi,

Hjörleifs Ingólfssonar

Kópavogsbraut 99,

frá Vöglum í Vatnsdal, sjúkraflutningaog slökkviliðsmanns, Tjarnargötu 25a,
Keflavík.

Legsteinar

í gegnum tíðina oft látið sitja á hakanum. Ég var sjálf kannski í því ferli
í gamla daga þegar ég vildi vinna við
þetta af því að ég hafði gaman af hárgreiðslu. Í þessu tilfelli byggjum við
þetta fyrst og fremst út frá rekstrinum og því að umgjörðin og vellíðan
viðskiptavina hafi forgang,“ segir
hún.
Elsa hefur átt gott samstarf við
Redken í gegnum tíðina, enda verið
umboðsaðili fyrir vörur fyrirtækisins
undanfarin tuttugu ár. „Ég þekki Redken-fyrirtækið og þá aðila sem eru í
Kaupmannahöfn. Það kom aldrei til
greina annað en að vinna með Redken,“
segir hún. Þrátt fyrir alla þá þjónustu
sem er í boði hjá Loft Salon segir Elsa
að verðið sé viðráðanlegt. „Þetta á ekki
að vera dýr stofa en heldur ekki ódýr,“
segir hún. Er verðið frá 550 dönskum
krónum, eða 6600 krónum, og fer það
síðan stígandi eftir því hver sér um
klippinguna.

Sérstakar þakkir eru til læknanna Gests Þorgeirssonar,
Kristins Guðmundssonar, Sigurðar Böðvarssonar,
Sigurðar Þórs Sigurðssonar og Guðjóns Karlssonar
og samstarfsfólks þeirra fyrir einstaka umönnun.
Einnig færum við einlægar þakkir til Heimahjúkrunar í
Reykjanesbæ fyrir ómetanlegan stuðning og hlýhug.
Sigrún Bryndís Gunnarsdóttir
Halldór Hagalín Hjörleifsson
Arna Björk Hjörleifsdóttir
Högni Sturluson
Ingvi Þór Hjörleifsson
Aðalheiður Ósk Gunnarsdóttir
Árni Jakob Hjörleifsson
Geirþrúður Ósk Geirsdóttir
Gunnar Brynjólfur Sigurðsson Ólöf Haraldsdóttir
Sara Björg Pétursdóttir
Ingunn Guðmundsdóttir Larsson
og barnabörn

Kjartan Árnason
lést mánudaginn 13. nóvember. Útför hans fer fram frá
Digraneskirkju miðvikudaginn 22. nóvember kl. 13.00.
Edda Ólafsdóttir
Marta Kjartansdóttir
María Erla Kjartansdóttir
Ólafur Sverrir Kjartansson Soffía Adolfsdóttir
Saga Guðrún Ólafsdóttir
Árni Björgvinsson
Sigrún Stefánsdóttir
Drífa Garðarsdóttir
Helga Aðalbjörg Árnadóttir Finnur Frímann
Árni Þór Finnsson
Guðrún Finnsdóttir
Kristjana Finnsdóttir

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á
netfangið timamot@frettabladid.is.
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Íbúar
smábæjarins
Bracciano sitja nú og
telja aurana. Pitsusalinn á horninu hefur
hækkað verðið á einni
lítilli margaritu um
helming og gamla
ekkjan fyrir ofan er
búin að leigja svalirnar
sínar fyrir myndatökufólk á nokkur hundruð þúsund lírur. Þeir
höfðu líka mætt í hópum og boðið
henni gull og græna skóga þannig
að sú gamla sá sér leik á borði og
tók hæsta boði. Sonurinn kom í
heimsókn og sá um að gestirnir
borguðu í reiðufé en tók síðan að
sér hálfgerða veisluþjónustu, eldaði pasta og lasagna sem aðrir
gestir gátu keypt á okurverði.

Ekkjan gamla þarf engar áhyggjur að hafa það sem eftir lifir ársins, hún á meira en nóg fyrir sardínuskammti og ólífum út árið.
Bæjarstýran hefur vart haft
undan við að svara símtölum frá
hinum og þessum og karlinn heima
fyrir var orðinn langeygður eftir
kvöldmatnum en veit sem er að
frúin hefur í nógu að snúast. Þýðir
ekkert að kveinka sér núna þótt
garnirnar séu farnar að gaula.
Ákveður að heimsækja barinn
sinn en uppgötvar sér til mikillar
skelfingar að hann er fullur af
blaðasnápum sem kjafta hver ofan
í annan. Hann kinkar kolli til eigandans Luigis sem er skælbrosandi og sér að veisluföngin hafa
hækkað upp úr öllu valdi. Smá-

brauðið
og
parmesanskinkan
verða að duga í kvöld. Ætli Lazio
sé ekki bara að spila, hugsar eiginmaðurinn á meðan hann gengur
framhjá her ljósmyndara sem
smella af í gríð og erg út í loftið í
þeirri veiku von að ná einhverju
fréttnæmu.
Fyrir utan gamlan kastala
standa Rita og Maria með borða
og bíða spenntar eftir að sjá átrúnaðargoðið sitt frá táningsaldrinum. Vinkonurnar óska þess að það
væru þær sem stæðu við gluggann með litla barnið. Átrúnaðargoðið lét sjá sig í eina sekúndu,
vinkaði og stöllurnar höfðu fengið
sitt. Þær sofnuðu með þann draum
í maganum að eiginmaður þeirra
yrði jafn ríkur og frægur.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

/G ÁG VILL SANNLEIKANN OG
EKKERT ANNAÈ

3VARAÈU MÁR
¶ORKELL

-UN ÁG EIN
HVERN TÅMANN
HAFA ÖÎRF FYRIR
ALGEBRU

.EI  .EI
!LDREI

N 'ELGJAN
6¹¹¹¹

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

3¹STU ÖETTA V¹ HVAÈ
ÖETTA VAR TÎFF

6AR ÖETTA ¥ HREINSKILNI SAGT Ö¹
FEITT EÈA FANNST MÁR ÖETTA EKKI
MERKILEGT ÁG HEF NÒ
HVAÈ
GERT ÖAÈ BETRA

0ÒFF

(RMMP

5HHH

3KRÅÅÅÅK 

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

6AR ÖAÈ NOKKUÈ
MJÎG DÕRT AÈ
LAGA BÅLINN

Nú er komið að okkar vinsælu
jólaskreytingakvöldum.

Skreytingameistarar og starfsfólk
Blómavals taka á móti gestum
og sýna það nýjasta og flottasta
í jólaskreytingum og skrauti.
Uppákomur og kynningar.
Skráið ykkur í síma 5 800 500.

®MURLEGT AÈ DEILA ¹HUGA ¹
¹H¾TTUÅÖRËTTUM MEÈ MANNI
SEM LÅTUR ¹ ÖAÈ SEM AFREK AÈ
STANDA UPP ÒR SËFANUM

%FTIR 4ONY ,OPES

Jólaskreytingakvöld
Jólaskreytingakvöld miðvikudag 22. nóv.
og fimmtudag 23. nóv. kl 20-22
í glæsilegri verslun Blómavals í Skútuvogi.

%KKI VERA MEÈ
LEIÈINDI VERKEFNIÈ ER
¹ TÎFLUNNI

N +JÎLTURAKKAR

-J¹SI ERTU ALVEG VISS
UM AÈ ÖÒ ¾TLIR AÈ LIGGJA
UNDIR S¾NG Å ALLAN VETUR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

3VO HLÕTT 

*Ò

&¾RÈU ÖIG AÈEINS

eða á blom@blomaval.is

Takmarkaður sætafjöldi
- ókeypis aðgangur.

N "ARNAL¹N

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

(VAÈ ER Å GANGI
HÁR
6EIT EKKI

+ANNSKI ER
HANN MEÈ
KVEF

-AÈUR VEIT
ALDREI MEÈ
V¾LUKJËA

%ÈA KANNSKI ER HANN AÈ VORKENNA
SJ¹LFUM SÁR EÈA SAKNAR PABBA SÅNS
EÈA FÁKK EKKI ALLT SEM HANN VILL
KANNSKI ER HANN BARA MEÈ HEIMÖR¹

¡G ER
EKKI
V¾LU
KJËI
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Sjö borgir á
sólarhring

Of mikið þunglyndi

42².!¨!26).)2 "RITNEY 3PEARS GR¾TUR
¹ ÎXL *USTINS EFTIR ERFIÈAN SKILNAÈ VIÈ
+EVIN &EDERLINE

Justin huggar
Britney
Britney Spears hefur ekki átt sjö
dagana sæla undanfarið enda
orðin tveggja barna einstæð móðir
eftir stormasamt hjónaband þeirra
Kevins Federline. Nú hefur það
komið í ljós að fyrrverandi kærasti hennar, Justin Timberlake,
hefur verið trúnaðarvinur hennar
á meðan á erfiðleikunum stóð.
Spears hringdi oft grátandi í Justin en þau voru kærustupar á yngri
árum. Vinur Timberlakes greinir
frá þessu í tímaritinu Grazia og
segir að Spears hafi virkilega
þurft á stuðningnum að halda og
að skötuhjúin fyrrverandi séu
góðir vinir.

.)#+ ,!#(%9 &YRRVERANDI EIGINMAÈUR

*ESSICU 3IMPSON ËTTAST AÈ K¾RASTAN
HANS VERÈI FR¾GARI EN HANN
&2¡44!",!¨)¨'%449

Óttast sambandsslit
Nick Lachey hefur verið í slagtogi
við leikkonuna Vanessu Minnillo
eftir skilnaðinn við söngfuglinn
Jessicu Simpson. Lachey bað
Minnillo að giftast sér á dögunum,
en leikkonan afþakkaði boðið.
Kunnugir segja að Lachey óttist
nú að samband þeirra muni renna
út í sandinn, ekki vegna þess að
Minillo vilji ekki giftast honum,
heldur vegna þess að hún gæti
orðið frægari en hann, eins og
raunin varð með fyrrverandi eiginkonu kappans. Vanessa Minillo
mun fara með hlutverk í næstu
Fantastic Four-mynd.

/!3)3 2OKKSVEITIN /ASIS VERÈUR Å
AÈALHLUTVERKI HJ¹ ""#  -USIC Å N¾STA
M¹NUÈI

Oasis við
stjórnvölinn
Rokksveitin Oasis mun hinn 12.
desember vera í aðalhlutverki á
útvarpsstöðinni BBC 6 Music.
Fetar hún þar með í fótspor sveita
á borð við Radiohead, Kaiser
Chiefs og Franz Ferdinand.
Þeir Liam, Noel og félagar fá
að velja uppáhaldslögin sín til að
spila í útvarpinu. Er talið að lög
með sveitum á borð við Bítlana,
Sex Pistols, Board of Canada og
The Go! Team fái þar að hljóma.

Shadow Parade kvaddi sér fyrst
hljóðs með laginu Dead Man´s
Hand sem hefur hljómað töluvert
í útvarpi að undanförnu.
Líkindin við Radiohead eru þar
augljós og í raun auðvelt að telja
að þar væri á ferðinni nýtt lag með
þeirri merku sveit. Svo er nú ekki
en lag þetta er tvímælalaust það
besta á þessari plötu. Á flottur gítarleikurinn stóran þátt í því.
Lagið gefur ekki alveg rétta
mynd af því sem koma skal því
flest lögin eru róleg og virka oft
frekar þunglyndisleg, þar sem ástarsorg er jafnan í fyrirrúmi. Gott
dæmi um depurðina er Suicide
sing-long þar sem segir m.a.: „It
won´t grown on you, you won´t
adjust, why not kill yourself“ og í

öðrum lögum fljóta annars þreyttir frasar á borð við: „My nights
are dark and cold without you“ og
„I am lost ´cause you´re not here
now“ og „Don´t push me away“.
Í þessum lögum má finna samanburð við sveitir á borð við Muse
og Alice In Chains og jafnvel Pink
Floyd. Tvær síðastnefndu sveitirnar eru til að mynda sterkir
áhrifavaldar í Song for the End of
the World.
Dubious Intentions er ágæt
plata sem veldur samt smá vonbrigðum miðað við byrjunina Hún
er full róleg og einhæf en þeir sem
eru til í stóran skammt af þunglyndispoppi ættu ekki að verða
sviknir.
&REYR "JARNASON

4«.,)34
$UBIOUS )NTENTIONS
3HADOW 0ARADE

((
G¾TUR FRUMBURÈUR
¶UNGLYNDISPOPPIÈ ER SAMT OF MIKIÈ
OG ÖAÈ VANTAR TILFINNANLEGA HRESS LÎG
¹ BORÈ VIÈ $EAD -ANS (AND

Rapparinn Jay-Z
hélt nýverið sjö
tónleika í sjö
borgum í Bandaríkjunum á aðeins
einum sólarhring
til að kynna sína
nýjustu
plötu,
*!9 :
Kingdom Come.
Hverjir tónleikar voru þrjátíu
mínútna langir og ferðaðist Jay-Z
í einkaþotu til að ná takmarki sínu.
Fór hann m.a. til New York,
Chicago og Los Angeles.
Fyrir tveimur árum sagðist
rapparinn vera hættur í tónlistarbransanum en nú er hann hættur
við að hætta.
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Skáldspíran Hermann

!

Kl. 10.00
Á Listasafni Reykjavíkur standa
yfir tvær áhugaverðar sýningar. Á
Kjarvalsstöðum sýnir Þórdís Aðalsteinsdóttir verk sín í vestursal en í
Hafnarhúsinu stendur yfir sýningin
Uncertain States of America þar
sem finna má rjómann af amerískri
samtímalist.

MENNING FRETTABLADIDIS

(IN VIKULEGU 3K¹LDSPÅRU
#OMPOSTELA ¹ 3P¹NI EN
KVÎLD ,AFLEUR ÒTG¹FUNNAR
HANA PRÕÈA AUKINHELDUR
NOKKRAR LJËSMYNDIR
FARA JAFNAN FRAM Å )ÈUHÒS
INU ¹ ÖRIÈJUDÎGUM OG Å
(ERMANN MUN EINNIG
KVÎLD VERÈUR ENGIN BREYT
KYNNA JËLALAGADISK SEM
ING ÖAR ¹ 3K¹LD KVÎLDSINS
V¾NTANLEGUR ER Å VERSLANIR
ER (ERMANN 3TEF¹NSSON
3¹ BER HEITIÈ /FANKOMA
AF FJÎLLUNUM EN ÖAR LEIKUR
RITHÎFUNDUR OG TËNLIST
HANN TREGABLANDIN JËLALÎG
ARMAÈUR OG MUN HANN
MEÈAL ANNARS LESA UPP
¹SAMT BRËÈUR SÅNUM *ËNI
ÒR NÕRRI LJËÈABËK SINNI
(ALLI OG ¶ËRARNI +RISTJ¹NS
SYNI OG RNA +RISTJ¹NS
"ORG Å ÖOKU SEM NÕLEGA
KOM ÒT HJ¹ (¹VALLAÒT
SYNI
$AGSKR¹IN HEFST KL  OG
G¹FUNNI (ERMANN HEFUR
(%2-!.. 34%&.33/. +YNNIR TREGAFULL JËLA
¹ÈUR GEFIÈ ÒT SK¹LDVERKIN LÎG OG ÖOKUKENND LJËÈ
&2¡44!",!¨)¨6!,,) ¹RÁTTAÈ SKAL AÈ GESTUM
3TEFNULJËS OG SM¹SAGNA
ER FRJ¹LST AÈ TAKA MEÈ SÁR
VEITINGAR OFAN AF KAFFIHÒSI ¹ EFRI H¾È
SAFNIÈ .ÅU ÖJËFALYKLA AUK ÖÕÈINGA OG RITSINS
3JËNHVERFINGAR FJARVISTARSANNANIR FYRIR ÅSLENSKAN 3KIPULEGGJANDI 3K¹LDSPÅRUKVÎLDANNA ER SEM FYRR
VERULEIKA
LISTAMAÈURINN ÒTGEFANDINN TALNASPEKINGURINN
3ÎGUSVIÈ LJËÈABËKARINNAR ER BORGIN 3ANTIAGO DE OG SJËSUNDKAPPINN "ENEDIKT 3 ,AFLEUR

 $USTAÈU RYKIÈ AF
VERKUM 7AGNERS &¹TT ER JAFN
UPPLÅFGANDI Å SKAMMDEGINU OG ¹
FIMMTUDAGINN LEIKUR 3INFËNÅUHLJËM
SVEIT ¥SLANDS Ö¾TTI ÒR ËPERUNUM
0ARSIFAL OG 4RISTAN  )SOLDE %IN
SÎNGVARAR ERU +RISTINN 3IGMUNDS
SON +OLBEINN +ETILSSON 7OLFGANG
3CHÎNE OG 0ETRA ,ANG 3TJËRNANDI
ER *OHANNES &RITZSCH

3ÅBREYTILEG EN BERSKJÎLDUÈ GÎTULIST

.«44). %2 ", -!--! !NNAÈ BINDI

¾VISÎGU (ANNESAR ER V¾NTANLEGT N¾STA
HAUST

Ævisaga
Hannesar
komin út
„Móttökurnar hafa farið fram úr
björtustu vonum,“ segir Óttar
Martin Norðfjörð, ævisöguritari
Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar, um fyrsta bindi ævisögu
prófessorsins sem kom út á dögunum.
Í fyrsta bindinu, sem nefnist
Hannes – Nóttin er blá, mamma,
er skautað yfir mótunarár Hannesar þegar hann var barn og unglingur. Kennir þar ýmissa grasa,
meðal annars kemur fram að
Hannes hafi verið fallegt barn og
snemma sýnt metnað til mennta.
Óttar segir það hafa verið gaman
að skrifa söguna því eins og segir
í inngangi ritsins er Hannes
„margslunginn persónutýpa. Hann
hefur komið sér á milli tennurnar
í fólki og það ekki af neinu ástæðuleysi.“
Nýhil
gefur
út
bókina, sem
reyndar er
einblöðungur, og til stóð
að hún yrði
gefins.
„Í
ljósi þeirrar
miklu eftirspurnar sem
við höfum
«44!2 -!24).
&ANNST GAMAN AÈ SKRIFA orðið vör við
ákváðum við
UM (ANNES OG SEGIR
hins vegar
HANN bMARGSLUNGNA
að selja hana
PERSËNUTÕPUm
á 99 krónur.
Allur ágóði mun renna til mæðrastyrksnefndar,“ segir Óttar. Ritið
verður til sölu í bókabúð Máls og
Menningar á Laugavegi og í
Eymundsson í Pennnanum.
BS

Reykjavíkurborg hefur
skorið upp herör gegn götulist eða graffití sem sumir
telja lýti á umhverfinu.
Listamennirnir sjálfir eru
ekki sáttir við þá einföldun
og nota ýmsar aðferðir til
að koma list sinni á framfæri. Sum þeirra ferðuðust
meira segja um borgina
utan á strætisvagni á dögunum.
Listakonan Súrkúla hefur verið
að fást við götulist í þrjú ár en hún
segist finna töluvert fyrir hertari
aðgerðum borgaryfirvalda gegn
götulist. Hún kýs til að mynda að
koma ekki fram undir fullu nafni í
fjölmiðlum því hún segir borgaryfirvöld vera dugleg að kortlega
götulistafólk. „Nú er málað yfir
eða þrifið strax og fólk passar sig
betur á því að vera ekki tekið.
Maður skilur vel að fólk amist út í
að verið sé að skemma hluti og
eigur fólks en þegar um er að
ræða auða veggi, undirgöng eða
útveggi sem fólk er að skreyta og
gera eitthvað skemmtilegt við þá
finnst mér þetta ekki eiga neitt
skylt við skemmdarverk,“ segir
hún. „Maður skilur ekki að allt sé
sett undir sama hatt og álitið krass
og krot án þess að verkin séu skoðuð.“
Hún segist vonast til þess að
hægt sé að finna milliveg í málinu
og að leyfi fáist fyrir listafólkið til
að nýta sér tiltekin svæði án þess
að eiga von á því að list þeirra sé
eyðilögð. Súrkúla tekur undir að
umburðarlyndi og skilningur

,¥445 ¶¡2 .2 'ÎTULISTAMAÈURINN 3ÒRKÒLA VIÈ EITT VERKA SINNA Å MIÈB¾ 2EYKJAVÅKUR

almennings gagnvart götulist sé
að aukast og nefnir ennfremur að
nú sé í tísku að nota graffiti, til
dæmis í bakgrunn auglýsinga en
einnig sé von á íslenskri bók um
graffítilist á næsta ári.
Reykjavíkurborg ver háum
fjárhæðum í að uppræta graffití
en Súrkúla bendir á að stefna yfirvalda sé ekki vænleg til árangurs.
„Fólk mun alltaf halda áfram að
tjá sig og það er hægt að gera

,)34).  2².4).5- ,ISTAVERK 3ÒRKÒLU PRÕDDU STR¾TISVAGN ¹ DÎGUNUM

miklu skemmtilegri hluti við þessa
peninga,“ segir hún og áréttar að
Íslendingar þurfi ef til vill bara
meiri tíma til þess að taka götulistina í sátt. Súrkúla bendir á að á
mörgum stöðum í borginni séu
kraftmikil og falleg götulistaverk
af öllum stærðum og gerðum og
hvetur fólk til þess að líta sér nær.
„Það geta oft verið pínkulítil verk,
beint fyrir framan mann, sem
mikill húmor eða ádeila er í.“ Hins
vegar sé þetta listræna landslag
borgarinnar sífellt að breytast.
„Sífellt fleiri fá nú leyfi hjá einkaaðilum til þess að vinna eða setja
upp verk en ég tel að það sé bæði
til hagsbóta fyrir borgarana og
listafólkið sem fæst við þetta.
Allir vilja jú hafa val,“ segir hún.
Fleiri sýna þessari listsköpun
áhuga og vegvild og fóru verk
Súrkúlu víða á dögunum en hún
samdi við Strætó og sýndi sín
fyrstu „málverk“ utan á einu farartækja þeirra. Verkið vann hún í
tengslum við áfanga í Listaháskólanum þar sem áherslan er á tvívíð
listaverk.
Raunar dreymdi hana fyrir
hugmyndinni um færanlegt gallerí. „Mig dreymdi að einhver úr
bekknum hefði hengt verkin sín
utan á strætó og mundi að í draumum hafði ég sagt: „Djöfull er þetta
flott - listin keyrir um göturnar“.

FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
Nánari upplýsingar veita lánafulltrúar Frjálsa og á www.frjalsi.is
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Síðan vaknaði ég og vissi þá að
þetta er alveg málið.“ Verkin
hennar voru í bókstaflegri merkingu á götunni í tvær vikur og nú
vinnur Súrkúla ásamt fleiri listamönnum að því að hanna strætóskýli sem vonandi mun rísa fyrir
framan Listaháskólann á næstunni. „Okkur hefur líka dottið í
hug að setja upp sýningu í strætisvögnunum og færa þannig listina
aðeins nær fólkinu,“ segir hún.
Sjálf segist hún ekki merkja
verkin sín né nota „tagg“ merkingar sem eru eins og listræn undirskrift götulistamanna. Vinnuaðferðir
götulistamanna
eru
mismunandi, sumir nota stensla
en aðrir spreyja eða mála beint á
veggi. Súrkúla kveðst sjálf vinna
felst sinna verka á pappír sem hún
límir síðan upp. „Hvert verk getur
tekið margar vikur í vinnslu,“
segir hún en það er misjafnt
hversu lengi verkin fá að vera í
friði eftir að búið er koma þeim
fyrir. „Sum hanga uppi mánuðum
saman á meðan búið er að eyðileggja önnur eftir klukkutíma. Það
er ofboðslega sárt en líka partur
af þessu öllu. Götulist er mjög berskjölduð en hún er líka í umhverfi
þar sem enginn verndar hana.
Þess vegna hefur hún svo sterk
áhrif, hún nær til margra en er
veik fyrir.“
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

3,4%

Miðað við myntkörfu 3, Libor vextir 21.09.2006
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Eragon snýr aftur
Christopher Paolini byrjaði að
skrifa þegar hann var aðeins
fimmtán ára gamall. Þremur árum
seinna kom út eftir hann bókin
Eragon, sem skaust upp í fyrsta
sæti á metsölulista New York
Times. Þess má geta að myndin
eftir Eragon verður heimsfrumsýnd 15. desember næstkomandi.
Christopher vann í önnur þrjú ár
að annarri bókinni og nú er hún
loksins komin út í íslenskri þýðingu Guðna Kolbeinssonar.
Drekariddarinn Eragon hefur
fellt illmennið Durza í dvergaborginni Farthen Dur en ekki án þess að
það skilji eftir sig mark á honum.
Langt ör frá hægri öxl hans að
vinstri mjöðm hefur gert hann
bæklaðan. Ný stjórnarskipan verður í uppreisnarmönnum Varðanna
áður en Eragon fer úr Trónheimi til
álfanna í Ellesméra til að halda
þjálfun sinni áfram með drekanum
Safíru og dvergnum Olrik. Á meðan
koma Rasakkarnir til Carvahall
með herflokk og byrja að spyrja
þorpsbúa um Roran. Svo kemur til
blóðugra átaka og íbúar Carvahall
fylkja sér um Roran sem leiðtoga
og halda burt úr Palancardal.
Eragon: Öldungurinn er stórfenglegt skáldverk þar sem stríð,
töfrar og ástin ráða ríkjum og
stendur svo sannarlega undir væntingum. Hún er töluvert blóðugri og
þroskaðri en fyrri bókin og hentar
vel fyrir fólk 12 ára og eldri.

"+52
%RAGON ®LDUNGURINN
#HRISTOPHER 0AOLINI
*06

3).&«.¥5(,*«-36%)4 5.'! &«,+3).3 .ÕTT VERK

Sprettur fyrir Ungfóníu

(((((
.IÈURSTAÈA 3PENNANDI OG TÎFRANDI
¾VINTÕRABËK
3IGURÖËR %INARSSON
.EMANDI Å  BEKK (LÅÈASKËLA OG SÁRLEGUR
¹HUGAMAÈUR UM BËKMENNTIR

Aragrúi sjónarmiða
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SÎGULEG FR¹SÎGN
ALLTAF SJËNARMIÈ

fræðingar töldu að hægt væri að
komast að öruggum, hlutlægum
sannleika um fortíðina með rannsóknum á heimildum og vönduðum vinnubrögðum, umfram allt
heimildarýni. Viðhorf og gildismat sagnfræðingsins kæmu þar
ekki nærri. Þessi pósitíva vísindahugmynd hefur ekki staðist tímans tönn og á síðustu áratugum
hafa verið uppi miklar efasemdir
um að sagnfræðin geti yfirleitt
fært okkur haldgóða þekkingu á
fortíðinni. Sumir ganga jafnvel
svo langt að segja að söguleg
frásögn sé bara sjónarmið þess
sem hana skrifar, sagan sé því
ekkert annað en aragrúi af sjónarmiðum.“
Fyrirlesturinn hefst kl. 12.05
í fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins við Hringbraut og
stendur í rétt klukkustund.
PBB

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.

Í hádeginu á morgun heldur Guðmundur Jónsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands, erindi í
fyrirlestraröð
Sagnfræðingafélagsins. Hann fjallar þar um hugmyndir sagnfræðinga um hlutlægnishugtakið og spyr hvort því
sé viðbjargandi á okkar póstmódernísku tímum.
Í útdrætti Guðmundar segir: „Allt frá því
að sagnfræðin gerði
tilkall til þess að
teljast til vísinda á
19. öld hefur hlutlægnishugtakið
verið miðlægt í
þekkingarfræði
greinarinnar. Sagn-
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Ungfónían – Sinfóníuhljómsveit
unga fólksins – frumflytur nýtt
verk eftir Tryggva M. Baldvinsson
á tónleikum annað kvöld. Verkið
nefnist Sprettur og er sérstaklega
samið fyrir hljómsveitina og er
verkið tileinkað sveitinni og stjórnanda hennar, Gunnsteini Ólafssyni.
„Verkið hefur yfir sér tápmikið
yfirbragð, enda fannst mér annað
óhugsandi þegar um Ungfóníuna
ræðir. Nafn verksins er því bein
tilvísun í karakter þess. Sprettur
hefst á hægri upphitun, en svo er
rokið á stað yfir hæðir og hóla.
Eftir nokkra hvíld á hæsta punkti,

þar
sem
hljóðfæraleikararnir
okkar kastar mæðinni, er lokaspretturinn tekinn og markinu náð
á síðustu dropunum,“ segir tónskáldið.
Auk þess er konsert fyrir selló
og hljómsveit í D-dúr eftir Joseph
Haydn og sinfónía Mozarts nr. 40 í
g-moll á efnisskrá kvöldsins. Einleikari með hljómsveitinni er Margrét Árnadóttir sellóleikari, en hún
lauk nýverið námi frá Juilliard-tónlistarháskólanum í New York.
Sinfóníuhljómsveit unga fólksins
er sjálfstætt starfandi hljómsveit,
stofnuð fyrir réttum tveimur árum

eða í nóvember 2004. Hún er skipuð
nemendum á höfuðborgarsvæðinu
sem lengst eru komnir í hljóðfæranámi í tónlistarskólum á höfuðborgarsvæðinu. Hljómsveitin hefur
haldið tónleika í Reykjavík, á Selfossi, í Keflavík, Reykholti í Borgarfirði, á Þjóðlagahátíðinni á Siglufirði og í sumar sem leið frumflutti
hún hér á landi óperuna Galdraskyttuna eða Der Freischütz eftir
Weber í Þjóðleikhúsinu í tengslum
við Listahátíð í Reykjavík.
Tónleikarnir fara fram í Neskirkju og hefjast kl. 20 annað kvöld.
KHH

Úrslitin ráðast í Skrekk
Úrslitakeppni Skrekks, hæfileikakeppni grunnskólanna, fer fram í
Borgarleikhúsinu í kvöld. Þetta er í
sextánda skipti sem keppni þessi
fer fram, en umfang hennar hefur
vaxið með hverju ári. Tuttugu og sjö
skólar á höfuðborgarsvæðinu tóku
þátt og í kvöld keppa sex skólar til
úrslita. Nemendur hafa lagt hart á
sig undanfarnar vikur við að semja
og æfa atriðin en þau eru jafn fjölbreytt og skólarnir eru margir en
oftast fela atriðin í sér leiklist, söng
og dans.
Hvert atriði má vera sjö mínútur
að lengd og þrjátíu og fimm manns
mega taka þátt í flutningi þess. Nemendur skólanna semja atriðin sjálfir
og aðeins þeir mega taka þátt í sýningunni.
Nemendur
Álftamýrarskóla,
Árbæjarskóla, Hagaskóla, Hvassaleitisskóla, Langholtsskóla og Seljaskóla keppa um Skrekkinn, verðlaunagripinn í keppninni, og verður
án efa fjölmennt í Borgarleikhúsinu í
kvöld og feikna stemning.
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Þeir sem fá ekki miða í Borgarleikhúsið geta horft á beina útsendingu frá lokakvöldinu á sjónvarps-
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stöðinni Sirkus og hefst útsendingin
kl. 20.
3IGURÖËR %INARSSON

Stafræn Strandvegaganga
Félagarnir víðförlu Jón Eggert
Guðmundsson og Sigfús Austfjörð
lögðu að baki 3.446 km í svokölluðum Strandvegagöngum í sumar og
fyrrasumar þegar sá fyrrnefndi
stikaði meðfram strandvegum
landins til styrktar Krabbameinssamtökum Íslands.
Nú hafa þeir Jón Eggert og Sigfús gefið út ferðasögu sína á stafrænu formi, ferðabók þeirra er nú
fáanleg á geisladiski þar sem dagbókarfærslur Sigfúsar úr ferðinni
eru birtar ásamt fjölmörgum
myndum og öðrum fróðleik.
Sumarið 2005 gekk Jón Eggert
tæpa þúsund kílómetra á rúmum
fimm vikum en í sumar gekk hann
2.450 km á þremur og hálfum mánuði. Víst var þetta mjög svo viðburðarríkur tími sem Sigfús
skráði samviskusamlega og greinir hann bæði frá líðan þeirra
félaga, samferðafólki og framvindu ferðalagsins. Lýsingarnar
eru einkar litríkar en þar er ymprað á jafn ólíkum hlutum og mikilvægi góðs matarræðis, árásum
„hins fljúgandi fjanda“ og lögulegu selfyssku kvenfólki.
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Bókin er einkar aðgengileg en
hún er vistuð á word-skjali og
segir Sigfús Austfjörð það ekki til
vansa ef fólk vill breyta henni,
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stækka letur eða hnika til myndum. Ferðasagan er nú fáanleg í
verslunum Pennans Eymundsson.
KHH

heima er best!
“ Ég er nú enginn safnari en það er ótrúlegt hvað hleðst upp af hlutum heima hjá
manni í gegnum árin, svo vill maður engu henda því hver gripur hefur sína sögu. ”
Laddi

skenkur: Calligaris. 159.000 kr.

Höfum opnað stærri verslun með enn
fjölbreyttara úrval af húsgögnum og
smávöru fyrir heimilið að Síðumúla 30
Komdu við, úrvalið kemur á óvart.
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Skuggalegt víravirki

3TRENGJALEIKHÞSI Ó SAMVINNU VI ÓSLENSKU ØPERUNA
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hans er lag á að láta að
Sigurjón Magnússon lét
merkingunni liggja í
lítið fyrir sér fara á ritstað þess að færa hana í
vellinum framan af og
orð.
Sigurjón
er
var kominn á miðjan
afbragðs stílisti, textfimmtugsaldur
þegar
inn er kjarnyrtur og
Bjartur gaf út frumraun
snyrtilegur en jafnhans, Góða nótt Silja, rétt
framt hlaðinn táknum
fyrir aldamót. Síðan þá
og háska. Dýptin liggur
hafa þrjár bækur eftir
í hinu ósagða og eftir
hann litið dagsins ljós,
því
sem
dimmmir
Hér hlustar aldrei neinn
kemur meira í ljós.
(2000), Borgir og eyði- 3)'52*«.
Þetta er afskaplega
merkur (2003) sem er -!'.²33/.
íslensk saga, bæði hvað
söguleg skáldsaga byggð
tungutakið snertir og umhverfið
á ævi Kristmanns Guðmundssonsem höfundur velur sögunni; jafnar rithöfundar, og nú Gaddavír.
vel dálítið gamaldags en í góðum
Sögur Sigurjóns eiga það
skilningi þess orðs.
sammerkt að vera tiltölulega stuttPersónur bókarinnar eru laskar; Gaddavír sker sig ekki frá að
aðar manneskjur; fólk sem hefur
því leyti, fyllir tæpar 150 síður
orðið fyrir hnjaski einhvern tímmeð drjúgu línubili. Höfundurinn
ann á lífsleiðinni og ekki borið sitt
nýtir hins vegar plássið vel, í stað
barr síðan. Gaddavír hefur líka
þess að hlaupa langt kafar Sigursamfélagslegan undirtón því þetta
jón djúpt. Hér segir frá Hrafni,
er áleitin og sterk saga um þöggdrykkfelldum presti sem er að
un; meinsemd sem fær að taka sér
skríða á miðjan aldur í ótilgreindri
bólfestu og heldur áfram að eitra
sveit fyrir austan, þvinguðum
út frá sér. Þá er ástæða til að hrósa
samskiptum hans og Þrúðar orgvel heppnaðri kápuhönnun, sem
anista. Skuggalegir atburðir settu
við fyrstu sýn kann að virðast frásitt mark á þeirra fyrstu kynni –
hrindandi en leggst á eitt með
og reyndar sveitina alla – og hafa
innihaldinu og þyngir undiröldvokað yfir allar götur síðan.
una.
Strax á fyrstu síðum slær Sig"ERGSTEINN 3IGURÈSSON
urjón myrkan tón, helsti styrkur
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Sufjan sveif vængjum þöndum

Þjóðleikhúsið fyrir alla!
STÓRA SVIÐIÐ kl. 20:00
STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
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.
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, lau. 13/1 kl.
14:00, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus.

PÉTUR GAUTUR

eftir Henrik Ibsen. Leikgerð Baltasar Kormákur.

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

Sufjan Stevens er án efa með
merkustu tónlistarmönnum sem
komið hafa fram á sjónarsviðið í
alllangan tíma. Heimsóknar hans
hingað til lands hefur því verið
beðið með mikilli eftirvæntingu
enda hefur svo mikið verið skrifað
og sagt um þennan mikla meistara
og þá ekki síst um tónleika kappans. Væntingarnar voru því meiri
en góðu hófi gegnir.
St. Vincent, gítar- og hljómborðsleikari Sufjans, sá um að
hita mannskapinn upp og gerði
það ágætlega. Lögin hennar voru
reyndar ekkert sem maður tók
andköf yfir en St. Vincent sýndi
skemmtilega takta á gítarnum
sem hljómaði vel í Fríkirkjunni.
St. Vincent var jafnframt sæt,
krúttleg og einlæg og ég sé ekki
að hægt sé að lasta hana fyrir
slíkt. Því næst tók við stutt bið
eftir Sufjan sem síðan steig upp á
sviðið (sem var vel upphækkað
þannig að allir sáu almennilega)
ásamt prúðu liði níu meðleikara

sem allir voru í fallegum búningum, skreyttum stórum vængjum
og höfðu auk þess glamúrlegar
fiðurandlitsgrímur. Fyrstu tónarnir tóku að hljóma og gæsahúðin gerði vart við sig. Hún hélt sér
síðan sleitulaust næstu tvo tímana eða svo.
Tónleikarnir voru nefnilega
allir magnþrungnir og í raun væri
það alltof tímafrekt að fara út í öll
þau smáatriði sem gerðu tónleikana að þeirri upplifun sem þeir
reyndust vera. Hvert lag fyrir sig
var frábærlega vel útsett, keyrt af
krafti og fágun. Sufjan sjálfur
sýndi svo allar sínar bestu hliðar.
Sagði skemmtilegar sögur, söng
undurfallega en var umfram allt
mannlegur og hélt áhorfendum
þétt að sér. Þegar upp er staðið
stóð Sufjan svo sannarlega undir
öllum þeim væntingum sem til
hans voru gerðar og það sem
meira er, hann fór langt fram úr
þeim. Eini mínusinn við tónleikana var sá að maður var frekar
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lengi að komast út úr Fríkirkjunni
(Sykurmolarnir biðu) en maður
getur nú varla hirt fimmtu stjörnuna af Sufjan fyrir slíkt smáræði.
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON
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SMÍÐAVERKSTÆÐIÐ aðalbyggingu Lindargötumegin, kl. 20:00
PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
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.
Fös. 24/11 kl. 20:00 uppselt. Allra síðasta sýning!

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
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
örfá sæti laus, sun. 3/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 örfá sæti laus,
lau. 9/12 kl. 13:00 örfá sæti laus, kl. 14:30 örfá sæti laus og kl. 16:00, sun. 10/12
kl. 13:00 örfá sæti laus og kl. 14:30 uppselt, 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 í kvöld 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.
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F  ,EIKFÁLAG &JÎLBRAUTASKËLA
.ORÈURLANDS VESTRA ¹ 3AUÈ¹RKRËKI
SÕNIR UM ÖESSAR MUNDIR SÎNGLEIKINN
$RAUMALÎND EFTIR 'UÈBRAND GI
SBJÎRNSSON SEM LEIKSTÕRIR EINNIG
VERKINU 3ÕNINGAR FARA FRAM Å SAL
SKËLANS
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EFTIR  STENDUR YFIR Å ,ISTASAFNI
¥SLANDS VIÈ &RÅKIRKJUVEG  SÕNING
UNNI ER RAKIN ÖRËUNIN Å M¹LVERKINU
FR¹ UPPHAFI NÅUNDA ¹RATUGS TUTTUG
USTU ALDAR FRAM TIL DAGSINS Å DAG 
SÕNINGUNNI ERU ¹ ANNAÈHUNDRAÈ VERK
EFTIR  LISTAMENN 3ÕNINGARSTJËRI
ER ,AUFEY (ELGADËTTIR LISTFR¾È
INGUR OG AÈSTOÈARSÕNINGARSTJËRI DR
(ALLDËR " 2UNËLFSSON

F  'EORG 'UÈNI SÕNIR NÕ M¹L
VERK OG KOLATEIKNINGAR Å 'ALLERÕI
4URPENTINE VIÈ )NGËLFSSSTR¾TI

F  (ELGA «SKARSDËTTIR OG
+RISTINN -¹R 0¹LMASON SÕNA VERK
SÅN Å 'ALLERÅI +LING  BANG UM
ÖESSAR MUNDIR 3ÕNINGARNAR ERU
OPNAR FIMMTUDAGA TIL SUNNUDAGA
MILLI  
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU
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6ESTURPORTSLEIKHËPURINN
¹ SÅFELLDUM FARALDSF¾TI
Leikflokkur Vesturports fer til
Þýskalands á föstudag en þar mun
leikhópurinn
sýna
leikritið
Woyzeck á listahátíð í Ludwigshafen. Þaðan liggur leiðin til
Stavanger í Noregi og verða þar
sýningar á Rómeó og Júlíu.
Vesturport-flokkurinn
hefur
farið víða með sýningar sýnar, en
nýlega lauk sýningarhaldi í London á Umbreytingunni eftir Kafka
sem hluti hópsins tók þátt í. Þá
hefur annar hluti leikflokksins
verið að sviðsetja á Pétri Gaut í
Kassa Þjóðleikhússins.
Kvikmynd leikflokksins, Foreldrar, er nú á lokastigi í klippingu
og verður frumsýnd í febrúar á
næsta ári.
Listahátíðin í Ludwigshafen
stendur í sjö vikur í vetrarbyrjun
og þangað er boðið fjölda listamanna frá ýmsum löndum. Vesturport er þar í félagi við ítalskan
dansflokk sem sýnir sína útgáfu
af Rómeó og Júlíu, svissneskt
brúðuleikhús sem gerir sér mat úr
hinni fornþýsku mummenchanzhefð, þar verður Evripídes leikinn
á slóvensku og Shakespeare á
portúgölsku, Hunangsilmur eftir
Shelagh Delaney á þýsku, í stjórn
Peter Zadek, svo nokkur atriði séu
nefnd.
Sviðssetningar Gísla Arnar
Garðarssonar voru unnar í samstarfi við Leikfélag Reykjavíkur
en á bak við Vesturport stendur
framleiðslufyrirtækið
Artbox.
Starfsemi Vesturports er studd
með styrkjum frá Reykjavíkurborg og leiklistarráði. Ekki er ljóst
á þessu stigi hvert framhald verður á starfsemi flokksins en hann

Upplýsingar, viðburðir,
afþreying og fréttir
2«-%« /' *²,¥! %25 %..  &%2¨ 5- %62«05 .ÅNA $ÎGG OG «LAFUR $ARRI Å HLUTVERK

UM SÅNUM SEM *ÒLÅA OG FËSTRA HENNAR

er háður framlagi einkaaðila og
opinberra styrkja.
Ótvírætt er að starfsemi þessa
hóps hefur hrist upp í íslensku

&2%44!",!¨)¨3)'52¨52 *®+5,,

leikhússamfélagi, ekki síst með
tíðum dvölum flokksins erlendis
við sýningahald og samstarfi
þeirra við erlend leikhús.
PBB

Sýnt í Iðnó
Fim. uppselt 23. nóv.
Fös. örfá sæti 24. nóv.
Lau. örfá sæti 25. nóv.
“Fólk ætlaði hreint
vitlaust að verða úr
hlátri.”
S.A. TMM

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

Þriðja úthlutun

STYRKTARSJÓÐUR BAUGS GROUP HF.
AUGLÝSIR EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI ÚR SJÓÐNUM
Markmið sjóðsins er að styðja við bakið á
menningar- og listalífi, auk þess að hlúa að
mannréttinda- og líknarmálum.
Það verður m.a. gert með framlögum til stofnana, samtaka og félaga á Íslandi, sem hafa
framangreind málefni sem aðaltilgang sinn.
B>Á6E6CI6C>G/
<HB/+.)-.%%$b^YVhVaV5Z^caZ^`]jh^Y#^h

&IM  NËV N¾STSÅÈASTA SÕNING
&ÎS  NËV !LLRA SÅÈASTA SÕNING
m3ÕNINGIN VEITTI MÁR B¾ÈI ORKU OG BJARTSÕNI TIL FRAMTÅÈARINNAR OG
ENGINN ¾TTI AÈ L¹TA HANA FRAM HJ¹ SÁR FARAn "IRNA "ERGSDËTTIR
VARAFORMAÈUR ,ANDSSAMTAKANNA ¶ROSKAHJ¹LPAR
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\^

Draumasmiðjan
og

Hafnarfjarðarleikhúsið

VIÐTALIÐ
Sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu

23. nóvember kl. 20:00
SÍÐASTA SÝNING

Miðapantanir: 555 2222
(símsvari) eða á midi.is

Áhugasamir aðilar sem uppfylla ofangreind skilyrði
eru hvattir til að senda inn umsókn ásamt stuttri
greinargerð.
Samanlögð lengd umsóknar og greinargerðar skal
takmarkast við eina vélritaða síðu (A4).
Umsóknum skal skilað fyrir 15. desember n.k. til:
Styrktarsjóður Baugs Group hf.,
b.t. Soffíu Lárusdóttur,
Túngötu 6, 101 Reykjavík
eða á netfangið styrktarsjodur@baugurgroup.com.
Úthlutun fer fram í janúar.

Formaður stjórnar sjóðsins er Jóhannes Jónsson, en aðrir stjórnarmenn
eru Hreinn Loftsson og Ingibjörg S. Pálmadóttir.
Ritari stjórnar sjóðsins er Soffía Lárusdóttir.

hzeta ehf

!LLRA SÅÈUSTU SÕNINGAR 4AKK FYRIR FR¹B¾RAR VIÈTÎKUR
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Það var búið að breyta Listasafni
Reykjavíkur í Casino á laugardagskvöldið í tilefni af útgáfupartíi Senu. Fjöldi fólks mætti í
sínu fínasta pússi enda voru inn-

gangsskilyrði í partíið að vera í
kjól og hvítu.
Boðsgestir fengu að líta væntanlegar útgáfur fyrirtækisins á sviði
kvikmynda og tónlistar sem vöktu

mikinn fögnuð auk þess sem gestir
gátu spreytt sig við spilaborðið.
Plötusnúðarnir Margeir og Jón
Atli héldu síðan uppi stuðinu fram
eftir nóttu.

4«.,)34!2+/.!. ,OVISA BETUR ÖEKKT
SEM ,AY,OW HEFUR ¹TT MIKILLAR VELGENGI
AÈ FAGNA OG HAFÈI ÖVÅ ¹ST¾ÈU TIL AÈ
BROSA ¹ LAUGARDAGSKVÎLDIÈ

(2%33)2 3IGGI HLJËMBORÈSLEIKARI Å
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HLJËMSVEITINNI (J¹LMUM VAR PRÒÈBÒINN
¹SAMT VINI SÅNUM SÅNUM SEM VAR EKKI
SÅÈRI

MUNDSSON OG (EIÈAR !USTMANN VORU AÈ
SJ¹LFSÎGÈU M¾TTIR TIL LEIKS KL¾DDIR SVÎRTU
OG HVÅTU

BUBBI

F í t o n / S Í A
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06.06.06

Nýtt tilboð til allra
áskrifenda í Og1
Afmælistónleikar Bubba Morthens á DVD.
Upplifðu þessa mögnuðu tónleika, aftur og aftur.

34 /' &¥. $AVÅÈ ¶ËR *ËNSSON VAR
M¾TTUR ¹SAMT K¾RUSTU SINNI ¶ËRUNNI
'RÁTU 3IGURÈARDËTTIR

3TJÎRNUSKIN Å "RACCIANO
Eitt stærsta brúðkaup
ársins fór fram í smábænum Bracciano þegar Tom
Cruise gekk að eiga Katie
Holmes að viðstöddum 150
nánum vinum og fjölskyldumeðlimum.
Á Ítalíu hefur allt verið á öðrum
endanum eftir að Cruise og hans
hersing kom til Rómar en þá varð
ljóst að hann hygðist ganga í það
heilaga í Bracciano á laugardag.
Cruise er ákaflega vinsæll í Róm
og mætir vanalega á frumsýningar á myndum sínum þar í borg.
Íbúar Bracciano voru ekki síður
kátir þegar Cruise pantaði fimmtándu aldar kastala undir athöfnina
og hafa bæjarbúar varla getað
þverfótað fyrir útsendingarbílum
og ljósmyndurum auk blaðamanna.
Samkvæmt fréttavef BBC klæddist Katie Holmes glæsilegum kjól
frá Giorgio Armani eins og reiknað hafði verið með og Cruise var í
jakkafötum frá ítalska snillingnum.
Stórsöngvarinn
Andrea
Bocelli söng síðan nokkur vel
valin lög fyrir hin nýgiftu en þegar
öllu var lokið var gríðarlegu magni
af flugeldum skotið upp í loftið við
mikinn fögnuð viðstaddra, utan
veggja sem innan. Að sögn hönnuðarins Giorgio entist koss hinna
nýgiftu þó lengur en flestir eiga
að venjast og voru gestirnir farnir
að biðja parið um að hætta þessu
kossaflensi undir lokin.
Bæjarstjóri Bracciano var heldur
ekki par sáttur við Cruise og Holmes. „Hér hafa bæjarbúar lagst á
eitt við að gera þetta að eftirminnilegum degi en þau láta varla sjá
sig opinberlega,“ sagði bæjarstýran Patrizia Riccioni og bætti því
við að hvorki Cruise né Holmes
kæmu til greina sem heiðursborgarar fyrir óliðlegheitin. Þá er því
haldið fram í bandarískum fjölmiðlum í gær að brúðkaupið hafi
eingöngu verið sett á svið fyrir
fjölmiðla því Vísindakirkjan geti
ekki gefið pör löglega saman. Þau
hafi því í raun látið gifta sig að

Viðskiptavinir í Og1 fá þennan frábæra tónleikadisk
með rúmlega 40% afslætti eða á aðeins 1.690 kr.
í stað 2.990 kr.
Þetta er aðeins einn af mörgum ávinningum þess
að skrá sig í Og1.
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Casino-kvöld hjá Senu

',3),%' "2²¨(*«. +ATIE (OLMES OG 4OM #RUISE ERU ¹N NOKKURS VAFA EITT VINS¾L

ASTA PAR SÅÈARI TÅMA

borgaralegum hætti í Los Angeles
fyrir tveimur vikum.
Varla varð þverfótað fyrir stórstjörnum í Bracciano en meðal
þeirra sem voru á gestalistanum
voru Will Smith, Jim Carrey,
Jennifer Lopez og Richard Gere.
Þá vakti það jafnframt furðu
margra að Brooke Shields var
boðið en Cruise og leikkonan áttu í
hörðum deilum vegna þunglyndislyfja sem Shields tók inn eftir að
hafa eignast fyrsta barn sitt. Nærvera Davids Beckham olli hins
vegar töluverðum titringi innan
herbúða stórliðsins Real Madrid
og var kappinn sóttur aftur til
Madridar. Neyddist því fyrrverandi fyrrverandi fyrirliði enska
landsliðsins til að sitja uppi í stúku
þegar lið hans sigraði Racing Santander á meðan eiginkona hans,
Victoria, spókaði sig um í brúðkaupinu. Jafnframt vakti það
furðu fjölmiðla að spjallþáttadrottningin Oprah Winfrey skyldi
ekki fá boðskort en það var einmitt í þætti hennar sem vanga-

veltur um bresti í geðheilsu Tom
Cruise fóru á kreik. Þeir sem
græddu hins vegar mest á öllu
þessu fjaðrafoki voru íbúar smábæjarins Bracciano sem nú selja
krukkur, glös, bolla og aðra minjagripi til minningar um þetta sannkallaða stjörnubrúðkaup.

3-)4( (*«.). 7ILL 3MITH OG EIGINKONA

HANS *ADA 0INKETT VORU Å SÅNU FÅNASTA
PÒSSI ÖEGAR ÖAU KOMU Å BRÒÈKAUPIÈ

&,5'%,$!3µ.).).' (ÒN VAR GL¾SILEG
SÕNINGIN SEM BOÈIÈ VAR UPP ¹ EFTIR AÈ
PRESTUR ÒR 6ÅSINDAKIRKJUNNI HAFÈI GEFIÈ
#RUISE OG (OLMES SAMAN

Verið velkomin í næstu verslun.
Vodafone

«6.452 '%3452 -ARGIR HAFA EFLAUST

gríptu augnablikið og lifðu núna

(/2&4 4), !¨$%.$! +ATIE (OLMES
VIRÈIR FYRIR SÁR ÖANN MIKLA MÒG SEM
SAFNAÈIST SAMAN FYRIR FRAMAN KASTALANN
Å "RACCIANO

EKKI BÒIST VIÈ ÖVÅ AÈ "ROOKE 3HIELDS
FENGI BOÈSKORT EFTIR ORRAHRÅÈINA ¹ MILLI
HENNAR OG #RUISE EN ÖAU VIRÈAST HAFA
GRAFIÈ STRÅÈSÎXINA OG VAR 3HIELDS M¾TT
¹SAMT MANNI SÅNUM #HRIS (ENCHY
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

$!6)$ 6!2 3%.$52 (%)- 6ICTORIA VAR
EIN Å BRÒÈKAUPINU EFTIR AÈ EIGINMAÈUR
HENNAR $AVID "ECKHAM VAR KALLAÈUR TIL
¾FINGA HJ¹ 2EAL -ADRID
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70 þúsund gestir

5 edduverðlaun
besta mynd, besti leikari, besti
leikstjórinn, besti aukaleikarinn
og besta tónlistin (Mugison)

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

U TALI
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KU
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SKU OG EN
NSK
EN
ÍSLE
MEÐ ÍSL

"...LOKSINS FUNDINN
LEIKARI SEM FYLLIR SKARÐ
CONNERYS. HANN HEFUR
MÝKT OG HÖRKU,
DROTTNANDI ÚTGEISLUN
OG ER ÁMÓTA
KARLMANNLEGUR Á VELLI
"BESTA BOND
OG SKOTINN."
M.M.J. kvikmyndir.com
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"
S.V. MBL

" EIN BESTA MYNDIN FRÁ
UPPHAFI...BOND ER KOMINN
AFTUR Í FJÓRAR OG FEITAR
STJÖRNUR, ÞAÐ ER EKKI
HÆGT AÐ ÓSKA SÉR BETRI
AFÞREYINGAR Í
SPENNUMYNDAGEIRANUM."
MBL

- V.J.V. TOPP5.IS

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

EMPIRE

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

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
CASINO ROYALE
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
MÝRIN
BORAT
FEARLESS
DEVIL WEARS PRADA

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

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

CASINO ROYALE
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
BORAT
MÝRIN

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

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

Einn af þeim stóru

vinning
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Mörgæsir slógu út
sjálfan James Bond
4«.,)34
3AVANE
!LI &ARKA 4OURÁ

(((((
¶ESSI SÅÈASTA PLATA AFRÅSKA
BLÒSBËNDANS ER HIKLAUST EIN AF
PLÎTUM ¹RSINS  -ÎGNUÈ BLANDA
AF HINU ÖEKKTA OG HINU FRAMANDI
BLÒS OG AFRÅSKRI TËNLIST

4RAUSTI *ÒLÅUSSON

1.

OG ÞÚ

(!009 &%%4 4EIKNIMYNDIN FËR BEINT ¹ TOPPINN Å "ANDARÅKJUNUM OG SLË ÖAR VIÈ #ASINO

2OYALE

Mörgæsamyndin Happy Feet var
vinsælli en nýjasta Bond-myndin
Casino Royale eftir fyrstu sýningarhelgi beggja myndanna í Bandaríkjunum.
Happy Feet, sem er teiknimynd, fjallar um mörgæs sem er
góð í steppdansi. Þau Hugh Jackman og Nicole Kidman ljá aðalpersónum myndarinnar raddir
sínar. Leikstjóri er George Miller,
sem framleiddi Mad Max og Babe-

myndirnar. Hafa margir líkt
Happy Feet við heimildarmyndina
March of the Penguins, sem fékk
óskarsverðlaun í fyrra. Gamanmyndin Borat, sem var á toppnum
í síðustu viku, lenti í þriðja sæti á
listanum. Casino Royale náði inn
minni pening en síðasta Bondmynd, Die Another Day, en meiri
en þær tvær sem komu á undan
henni, The World is Not Enough og
Goldeneye.

DÝRIN TAKA VÖLDIN!
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI!

11.
HVER
VINN
UR!

FAR
Ð
MYN U Á
D
SPI INA

LA
LEIK ÐU
INN!

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

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

af blús eins og maður þekkir hann
frá bandarískum blökkumönnum
og malískri tónlist. Lögin eru
hvert með sínu sniði. Sum þeirra
eru einföld og blátt áfram, en í
öðrum krauma afrískir ryþmar
undir, t.d. í fyrsta laginu, hinu
magnaða Erdi sem minnir helst á
Captain Beefheart.
Öll eiga þessi lög það samt sameiginlegt að þau virka sterkt á
mann. Það er eitthvað fullkomið við
þessa blöndu af tónlist sem maður
gjörþekkir og tónlist sem er manni
framandi. Ólíkt þessari dæmigerðu
blúsplötu sem rígheldur sér í hefðina er Savane full af spennandi uppgötvunum. Og Ali er náttúrulega
frábær söngvari og hljóðfæraleikari. Einn af þeim stóru.
Savane er að mínu mati hiklaust ein af fimm bestu plötum
ársins 2006. Óvænt ánægja þar
sem ég þekkti lítið til tónlistar
hans áður en ég heyrði Savane. Nú
fer maður í að kynna sér allar
hinar plöturnar með honum.

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

Savane er síðasta verk afríska
blúsbóndans Ali Farka Touré sem
lést í mars sl. Tónlistarmenn frá
Malí hafa verið mikið í umræðunni undanfarin ár, þeirra á meðal
Ali sem vakti fyrst athygli á Vesturlöndum á níunda áratug síðustu
aldar. Hann var þá kominn á fimmtugsaldurinn og var uppgötvaður
nánast fyrir tilviljun. Ali hefur oft
verið kallaður „hinn afríski John
Lee Hooker“, en þó það megi finna
eitt og annað sameiginlegt með
þessum tveimur snillingum þá
nær sú samlíking engan veginn
utan um þann galdur sem maður
upplifir þegar maður hlustar á
Savane.
Ali Farka Touré hefur gert sum
af sínum þekktustu verkum einn
með gítarinn, eða með einn til tvo
spilara með sér. Á Savane hefur
hann hins vegar með sér fjölda
tónlistarmanna sem syngja bakraddir og spila á ýmis hljóðfæri,
bæði hefðbundin vestræn hljóðfæri og afrísk strengja- og ásláttarhljóðfæri. Tónlistin er sambland

-!'.) -AGNI OG FÁLAGAR ÒR 2OCK 3TAR

Ö¾TTINUM SPILA Å (ÎLLINNI ¹ TVENNUM
TËNLEIKUM

Miðasala á
Magna í dag
Aukatónleikar með þátttakendum
úr raunveruleikaþættinum Rock
Star: Supernova verða haldnir í
Laugardalshöll 1. desember.
Fyrri tónleikarnir verða haldnir 30. nóvember og vegna mikillar
eftirspurnar var ákveðið að bæta
við öðrum tónleikum. Magni, Dilana, Toby, Storm og húsbandið úr
Rock Star: Supernova mæta til
leiks, auk þess sem hljómsveitin Á
móti sól mun hita upp með lögum
af væntanlegri safnplötu sinni.
Miðasala á aukatónleikana hefst í
dag klukkan 12.00 á midi.is og í
verslunum Skífunnar. Einnig er
hægt að nálgast þá í BT á Akureyri og Egilsstöðum.

AA

www.haskolabio.is
ALLAR SÖGUR EIGA SÉR UPPHAF

Ótextuð
FRÁ HÖFUNDI BLADE RUNNER

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

EEEE
EMPIRE

(ROFIN PERSÓNUVERND)

ALLT MUN EKKI VERÐA Í LAGI
Sýnd í

Varðveitt líf mitt
fyrir ógnum óvinarins

í SAMbíóunum
Kringlunni

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

(ﬂugstrákar)

(

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

kl. 4:30 – 7:30 – 10:30
kl. 4:30 – 7:30 – 10:30
kl. 4 - 5:45
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 5:45 - 8 - 10:10

/ 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.

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

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

(

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

THE DEPARTED
THE QUEEN
BÖRN

kl. 9
kl. 7
kl. 6 - 8

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

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI
kl. 7:30 - 10:30
kl. 5:50 - 8 - 10:10
kl. 3:40
kl. 4
kl. 3:50

B.i.16
B.i.12
Leyfð
B.i.12
Leyfð

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

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

Leyfð

kl. 7 - 10
kl. 8 - 10

B.i.12
B.i.12

Þriðjudagar eru bíódagar

Leyfð

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
CASINO ROYALE
THE DEPARTED

B.i.16

B.i. 12
B.i. 16

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

kl. 6
kl. 8
kl. 6
kl 8

Leyfð
B.i.12
Leyfð
B.i.12

2 fyrirMunið
1 í Sambíóin
afsláttinn
fyrir viðskiptavini sparisjóðsins

Leyfð

gildir ekki á íslenskar myndir né í VIP

Heather opnar sig

Ferna frá Megasi

Fyrirsætan Heather Mills gerir
nú allt hvað hún getur til að bæta
ímynd sína eftir að hafa fengið
slæma útreið í breskum fjölmiðlum vegna skilnaðarins við Paul
McCartney.
Mills mætti í viðtal við
sjónvarpsstöðina Extra þar sem
fyrirsætan vísaði því á bug að hún
væri eingöngu á höttunum eftir
auðævum fyrrverandi eiginmanns
síns. „Ég varð ástfangin af eðlilegum ástæðum, ég elskaði hann
skilyrðislaust,“ sagði Mills. „Mestur hluti af mínum launum og öðrum
tekjum rennur til góðgerðarmála,“
bætti hún við. „Ef ég væri bara á
eftir peningum ætti ég stórar og
þykkar bankabækur. Ég er hins
vegar góð móðir, bara góð manneskja yfirhöfuð,“ lýsti Mills yfir.
Hún lýsti því jafnframt yfir að
það væri enginn nýr maður í lífi
hennar en bresku götublöðin hafa
haldið því fram að Mills væri í
tygjum við einkaþjálfara sinn Ben
Amigoni. „Ég ætla aldrei að gifta
mig aftur og er ekki ástfangin,“

Plötur Megasar, Hættuleg hljómsveit og glæpakvendið Stella
(1990), Þrír blóðdropar (1992) og
Drög að upprisu (1994) hafa verið
endurútgefnar. Auk þess kemur út
tónleikaplatan Greinilegur púls
sem var hljóðrituð á tónleikum
(%!4(%2 -),,3 6AR Å SJËNVARPSVIÈTALI ¹

AFÖREYINGARSTÎÈINNI %XTRA ÖAR SEM HÒN
SAGÈIST EKKI S¾KJAST EFTIR AUÈ¾VUM 0AUL
-C#ARTNEY

sagði Mills ákveðin.
Í sunnudagsútgáfu Daily Mirror
er því haldið fram að Mills ætli að
bjóða fjörutíu gestum í afmælisveislu til Slóveníu en talið er að
herlegheitin muni kosta í kringum
hundrað þúsund pund, sem samsvara í kringum þrettán milljónum íslenskra króna. Mirror segir
að með þessu vilji Mills þakka
vinum sínum fyrir veittan stuðning en ónafngreindur heimildarmaður bætir því við að þarna
gefist henni einnig tækifæri til að
vinna sameiginlega vini þeirra
Pauls á sitt band.

-%'!3 4ËNLISTARMAÈURINN -EGAS HEFUR
GEFIÈ ÒT FJÎLMARGAR VEL HEPPNAÈAR PLÎTUR
Å GEGNUM ¹RIN

Megasar með kjarna Sykurmolanna á Púlsinum árið 1991. Þessi
merka upptaka hefur aldrei verið
gefin út áður.
Þetta er í annað sinn sem
Íslenskir tónar senda frá sér veglegar endurútgáfur á plötum
Megasar en árið 2002 komu tíu
fyrstu sólóplötur meistarans út
ásamt miklu aukaefni. Þessar
þrjár plötur eru þær sömu og
komu út í kjölfar þeirra tíu fyrstu
á sínum tíma.
Á nýju útgáfunni af Hættulegri
hljómsveit og glæpakvendinu
Stellu má finna heila aukaplötu
sem Megas kallar Óspillt Stella,
ung og stök. Sú geymir frumupptökur nánast allra laga plötunnar.
Endurútgáfa Þriggja blóðdropa
skartar einnig fjölda aukalaga. Ný
útgáfa plötunnar Drög að upprisu
inniheldur einnig aukaplötu með
tíu lögum sem ekki komu út á
upphaflegu plötunni en á Drögum
að upprisu lék Ný dönsk undir hjá
Megasi á tónleikum í Menntaskólanum við Hamrahlíð.

',%9-). 2EESE 7ITHERSPOON OG 2YAN
0HILLIPPE VORU GIFT Å SJÎ ¹R EN ¹ST¾ÈAN
FYRIR SKILNAÈINUM VAR SÒ AÈ ÖAU GLEYMDU
HVORT ÎÈRU

Gleymdum
hvort öðru

Leikkonan Reese Witherspoon
hefur nú talað út um skilnað hennar
og leikarans Ryans Phillippe en þau
skildu fyrir stuttu. Witherspoon
segir að ástin hafi verið til staðar
hjá þeim báðum. „Þegar maður
þarf að sinna fimmtíu hlutum á
hverjum degi þá gleymir maður
einhverju og við gleymdum hvort
öðru í of langan tíma,“ segir Reese
en skötuhjúin eiga tvö börn saman.
Miklar sögusagnir hafa verið uppi
um að Phillippe hafi haldið framhjá
Witherspoon með mótleikkonu
sinni Abby Cornish en Reese hefur
neitað að tjá sig um það mál.
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 %IÈUR LOFAÈUR ¹ 3P¹NI
&RAMMISTAÈA %IÈS 3M¹RA 'UÈJOHNSEN Å LEIK "ARCELONA
OG 2EAL -ALLORCA ¹ SUNNUDAGSKVÎLDIÈ
ER LOFUÈ MIKIÈ Å SP¾NSKUM FJÎLMIÈLUM
Å G¾R EN HANN SKORAÈI FYRSTU TVÎ MÎRK
LIÈSINS Å   SIGRI -IKIÈ ER GERT ÒR ÖVÅ AÈ
FYRIR LEIKINN HAFÈI LIÈ -ALLORCA FENGIÈ ¹
SIG F¾ST MÎRK ALLRA LIÈA Å DEILDINNI OG
AÈ %IÈUR HAFI BROTIÈ Ö¹ STERKU VÎRN
¹ BAK AFTUR ¥ÖRËTTABLÎÈIN 3PORT
OG -UNDO $EPORTIVO FARA EINNIG
MIKINN Å SÅNUM UMFJÎLLUNUM OG
BIRTA FLENNISTËRAR MYNDI AF %IÈI ¹
FORSÅÈUM SÅNUM

SPORT FRETTABLADIDIS

Vil snúa mér að þjálfun yngri flokka
(ANDBOLTAKONAN !LLA 'EORGIJSDËTTIR 'OKOR
IAN HEFUR NÒ NEYÈST TIL AÈ H¾TTA HAND
BOLTAIÈKUN MEÈ MEISTARAFLOKKI 6ALS VEGNA
ÖR¹L¹TRA MEIÈSLA ¹ HNÁ (ÒN HEFUR SÅÈUSTU
¹R ¹TT Å MIKLUM VANDR¾ÈUM TIL AÈ MYNDA
SLITIÈ KROSSBÎND TVÅVEGIS EN EKKI GENGIST
UNDIR AÈGERÈ VEGNA ÖESSA (ÒN ¾TLAÈI
UPPHAFLEGA AÈ H¾TTA AÈ LOKNU TÅMABILI
SÅÈASTLIÈIÈ VOR EN ¹KVAÈ AÈ TAKA EITT ¹R TIL
VIÈBËTAR %N LENGRA KEMST HÒN EKKI
b¶ETTA HEFUR VERIÈ MJÎG ERFITT OG SÁR
STAKLEGA VEGNA ÖESS HVERSU LANGAN TÅMA ÁG
HEF GLÅMT VIÈ ÖESSI MEIÈSLI m SAGÈI !LLA VIÈ
&RÁTTABLAÈIÈ b¡G FANN MIKIÈ TIL EFTIR LEIKI OG
S¹ AÈ ÖETTA GAT EKKI GENGIÈ LENGURm
(ÒN FÁKK ÅSLENSKAN RÅKISBORGARARÁTT FYRIR
NOKKRUM ¹RUM EN KOM HINGAÈ FYRST ¹RIÈ
 (ÒN LÁK Å ÖRJÒ TÅMABIL MEÈ 'RËTTU
+2 ÎNNUR ÖRJÒ TÅMABIL MEÈ ¥"6 OG SVO 6AL

UNDANFARIÈ EITT OG H¹LFA ¹RIÈ (ÒN ¹
AÈ BAKI NOKKRA LEIKI MEÈ ÅSLENSKA
LANDSLIÈINU SEM OG AÈAL OG YNGRI
LANDSLIÈUM 'EORGÅU
b¡G BJËST KANNSKI EKKI VIÈ ÖVÅ
AÈ ÁG YRÈI HÁR JAFN LENGI OG ÁG HEF
VERIÈ ÖEGAR ÁG KOM HINGAÈ FYRST
%N MAÈUR R¾ÈUR SINNI FERÈ SJ¹LFUR
OG ÖESSI TÅMI MINN ¹ ¥SLANDI
HEFUR VERIÈ FR¹B¾R %NDA HEF
ÁG EKKI ANNAÈ Å HYGGJU EN AÈ
VERA HÁR ¹FRAMm
(ÒN SEGIR AÈ ÅSLENSKUR
HANDBOLTI HAFI BATNAÈ MIKIÈ
UNDANFARIN   ¹R B¾ÈI
VEGNA GËÈRA UNGRA LEIK
MANNA OG ÖEIRRA ÒTLENDINGA
SEM HAFA HINGAÈ KOMIÈ TIL
AÈ LEIKA MEÈ ÅSLENSKUM LIÈUM

b¶AÈ ÖÕÈIR AÈ DEILDIN ER STERKARI ENDA ERU
NÒ FLEIRI LIÈ AÈ BERJAST UM
TITILINN EN ¹ÈUR ¶AÈ ER
AFAR J¹KV¾TTm
!LLA HEFUR HUG ¹
ÖVÅ AÈ HALDA ¹FRAM AÈ
STARFA INNAN HANDBOLTA
HREYFINGARINNAR ÖË SVO
AÈ LEIKMANNAFERLI HENNAR SÁ
NÒ LOKIÈ (ÒN HEFUR SÁRSTAKLEGA
HUG ¹ AÈ ÖJ¹LFA BÎRN OG UNGLINGA
b¡G HEF ¹HUGA ¹ AÈ SNÒA MÁR AÈ ÖJ¹LFUN
SÁRSTAKLEGA ÖJ¹LFUN YNGRI FLOKKA FYRST UM
SINN ¡G VIL INNLEIÈA MEIRI T¾KNI Å ÖJ¹LFUN
YNGRI FLOKKA HVAÈ VARÈAR HREYFINGAR
BOLTAT¾KNI OG FLEIRA Å ÖEIM DÒR ¶AÈ ER
VITANLEGA LEIÈINLEGT AÈ LJÒKA FERLINUM
¹ ÖENNAN H¹TT EN SVONA ER EINFALD
LEGA HANDBOLTINNm

%GGERT KAUPIR 7EST (AM Å DAG
Eggert Magnússon mun í dag festa kaup á meirihluta hlutabréfa í enska úrvalsdeildarfélaginu West Ham.
Verður þetta tilkynnt á blaðamannafundi sem áætlað er að halda í dag. Eggert hættir í kjölfarið hjá KSÍ.

)!. 4(/20% (ÁR ¹ 3AMVELDISLEIKUNUM

SÅÈASTLIÈINN VETUR ÖAR SEM HANN GAT EKKI
KEPPT
./2$)# 0(/4/3'%449

3UNDGARPURINN )AN 4HORPE

Ian Thorpe að
hætta keppni?
35.$ Þrálátur orðrómur er á
kreiki um að ástralski sundgarpurinn Ian Thorpe muni senn
tilkynna, jafnvel í dag, að hann
muni hætta keppni í íþróttinni.
Thorpe er ekki nema 24 ára
gamall en hefur sett ófá heimsmet og unnið til fimm gullverðlauna á Ólympíuleikum.
Meiðsli og veikindi hafa hrjáð
Thorpe undanfarin misseri og
hefur hann ekki keppt á stórmóti
síðan á Ólympíuleikunum árið
2004.
ES¹

&«4"/,4)
Breskir
fjölmiðlar
greindu frá því í gær að samningar munu takast með fjárfestahópnum sem Eggert Magnússon
fer fyrir og eigendum enska
úrvalsdeildarfélagsins West Ham
í dag. Áætlað er að halda blaðamannafund síðar í dag þar sem
búist er við að þetta verði tilkynnt.
Á föstudag munu stjórnarmenn
félagsins hafa samþykkt óformlegt tilboð Eggerts eftir að hans
hópur fékk að skoða bókhald
félagsins.
Eggert hitti um helgina Terry
Brown, núverandi stjórnarformann og eiganda stærsta hluta
félagsins, þar sem hann staðfesti
að hópurinn væri að undirbúa
formlegt tilboð í West Ham. Það er
talið hljóða upp á 75 milljónir
punda, rúmlega tíu milljarða
króna, auk þess sem skuldir upp á
þrjá milljarða verða yfirteknar.
Atkvæðamesti aðilinn í fjárfestahópi Eggerts er Björgólfur Guðmundsson, bankastjóri Landsbankans.
Eggert
verður
samkvæmt
þessu næsti stjórnarformaður
West Ham og mun í kjölfarið láta
af formennsku í Knattspyrnusambandi Íslands og gefa eftir sæti
sitt í framkvæmdanefnd Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA.
Hann hefur þegar hitt Alan

¶%)2 %,3+! &«4"/,4! %GGERT -AGNÒSSON OG "JÎRGËLFUR 'UÈMUNDSSON ERU N¾STU EIGENDUR 7EST (AM

Pardew, knattspyrnustjóra West
Ham, að máli og kynnt honum fyrirætlanir sínar. Eggert hyggst
halda tryggð við Pardew en West
Ham hefur átt erfitt uppdráttar
undir hans stjórn í ensku úrvalsdeildinni í haust. Pardew hefur
margoft sagt að mikilvægt sé að
ganga frá eigendaskiptunum sem
fyrst til að binda enda á þá löngu
óvissu sem hefur verið um framtíð félagsins.
Íraninn Kia Joorabchian var

helsti keppinautur Eggerts í kapphlaupinu um West Ham en hann er
maðurinn sem stóð á bak við komu
Argentínumannanna Carlos Tevez
og Javier Mascherano til West
Ham í haust. Framtíð þeirra í West
Ham virðist blandin óvissu verði
Eggert næsti stjórnarformaður
félagsins.
West Ham er þegar dottið úr
UEFA-bikarkeppninni og deildarbikarkeppninni og situr í fimmta
neðsta sæti deildarinnar.

&2¡44!",!¨)¨«-!2

Á hinum ýmsu spjallsíðum í
Englandi kom fram skoðun stuðningsmanna West Ham um nýja
eigendur félagsins. Langflestir
fagna komu Eggerts og líst betur á
þann hóp en hóp Joorabchian. Einn
þeirra velti fyrir sér hvort þetta
þýddi að vallargestir fengju fría
kexköku í hálfleik heimaleikja
West Ham en Eggert er þekktur
bæði hér á landi og í Englandi sem
fyrrverandi eigandi kexverksmiðju. EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

"¹RÈUR %YÖËRSSON SAGÈI ËV¾NT UPP STÎRFUM HJ¹ ¥2 FYRIR HELGI

Farinn á sjóinn en er ekki
hættur í körfubolta
Bárður Eyþórsson
sagði á föstudag upp störfum sem
þjálfari úrvalsdeildarliðs ÍR en
uppsögnin kemur nokkuð á óvart
enda tók Bárður við liðinu í sumar
og hans hlutverk var að rífa liðið
upp úr meðalmennskunni. Lítið
kom þó af liðsstyrk í kjölfar ráðningar Bárðar og gengið hefur heldur ekki verið gott. Leikmannahópur liðsins er þunnur og til að
mynda hefur ekki tekist að ná tíu
mönnum á skýrslu í síðustu leikjum.
„Þetta hefur haft smá aðdraganda en það sem gerðist er að ég
gafst upp á mannskapsleysi enda
með lítinn hóp í höndunum. Ég var
orðinn þreyttur á þessu harki á
síðasta tímabili í Hólminum og
það sama var í gangi núna. Ég
ákvað þar af leiðandi að segja
þetta gott í bili enda var lagt upp
með aðra hluti í upphafi. Skilnaðurinn er samt í góðu,“ sagði Bárður í gær en hann hefur ekki getað
styrkt hópinn með ungum leikmönnum þar sem slíkir leikmenn
eru ekki til taks enda vantar elstu
yngri flokkana hjá félaginu.
„Þetta eru auðvitað ákveðin
vonbrigði að verkefnið hafi ekki
gengið betur en svona er þetta
stundum. Lífið heldur samt áfram

+®2&5"/,4)

34!,$2!¨) 34544 6)¨ "¹RÈUR %YÖËRSSON HEFUR YFIRGEFIÈ "REIÈHOLTIÈ EFTIR SKAMMA VIÈ
DVÎL (ANN ER FARINN ¹ SJË Å 'RUNDARFIRÈI EN ER EKKI H¾TTUR Å KÎRFUBOLTA OG MUN SKOÈA
ÎLL TILBOÈ VEL
&2¡44!",!¨)¨'6!

hjá mér og næst á dagskrá er að
fara á sjóinn. Ég er samt ekkert
hættur í körfubolta og mun að
sjálfsögðu skoða öll tilboð sem ég
fæ í framtíðinni með opnum huga.
Ég mun meta hvert tilboð fyrir sig
og ef eitthvað spennandi kemur

upp þá er aldrei að vita hvað
maður gerir.“
Bárður fer á sjóinn í dag eða á
morgun. „Það er ágætt að komast
aðeins aftur á sjóinn,“ sagði Bárður léttur í lokin.
HBG
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-)',)53 3TÕRÈI SÅNU LIÈI TIL SIGURS ¹

!KUREYRI

(+ SIGRAÈI LIÈ !KUREYRAR

Verðskuldað
hjá HK
(!.$"/,4) HK komst seint og um

síðir norður til Akureyrar þar
sem liðið mætti Akureyrarliðinu
og biðin á flugvellinum skilaði
sínu því HK sigraði í leiknum á
sunnudag, 22-20.
„Þetta eru frábær úrslit enda
mjög erfitt að koma hingað
norður í þá stemningu sem er
hérna,“ sagði Gunnar Magnússon,
þjálfari HK, eftir leikinn. „Fyrst
og fremst var vörnin frábær með
Sigurgeir Árna fremstan í flokki
og Petja fyrir aftan hana var líka
magnaður.“
Sævar Árnason, þjálfari
Akureyrar, var að vonum ekki
jafn sáttur. „Við vorum engan
veginn nógu góðir, það voru alltof
margir menn sem spiluðu undir
getu til að við ættum möguleika.
Við fengum enga markvörslu í
gang og þegar svona margir
leikmenn spila illa vinnur maður
ekki svona hörkuleiki, svo einfalt
er það,“ sagði Sævar.

¶AÈ VERÈUR V¾NTANLEGA SLEGIST ¹ #ELTIC 0ARK Å KVÎLD Å LEIK -AN 5TD OG #ELTIC

Leikir kvöldsins:

Aðeins fyrir karlmenn

% 2)¨),,

&«4"/,4) Það verður væntanlega
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blóðug barátta á Celtic Park í kvöld
þegar skosku meistararnir í Celtic
taka á móti Manchester United.
Celtic þarf sárlega á sigri að halda
en United nægir jafntefli til að
komast áfram. Argentínumaðurinn Gabriel Heinze, varnarmaður
Man. Utd, er nokkuð bjartsýnn.
„Ég er bjartsýnn á að við komumst áfram. Ef við stýrum hraðanum í leiknum þá munum við vinna.
Engin spurning. Við munum ekki
spila upp á jafntefli heldur ætlum
við okkur öll stigin í þessum leik.
Ég tel að United sé sterkara lið en
þetta verður gríðarlega hörð barátta. Þetta verður ekta breskur
slagur sem er ekki ólíkur argentínskum leikjum. Aðeins fyrir karlmenn,“ sagði Heinze.
Sir Alex Ferguson, stjóri Man.
Utd, hefur játað að hann sé einnig
að hugsa um stórleikinn gegn Chelsea um næstu helgi og því er ekki
ólíklegt að hann hvíli einhverja
lykilmenn. Wayne Rooney, sem
skoraði tvö mörk um helgina, segist vera klár í slaginn og vill ólmur
taka þátt í leiknum á Celtic Park.
Arsenal mætir stigalausu liði
Hamburg SV á heimavelli og má
alls ekki misstíga sig enda spennan í riðlinum mikil. Robin Van
Persie er meiddur á ökkla og tæpt
hvort hann geti spilað.
„Þetta lítur ekki vel út og ég

 

-ÎRK !KUREYRAR SKOT  !NDRI 3N¾R 3TEF¹NS
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3VEINBJÎRN 0ÁTURSSON 
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 4OMAS %ITUTIS   'UNNAR 3TEINN *ËNSSON
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geri ekki ráð fyrir því að hann
spili,“ sagði Arsene Wenger, stjóri
Arsenal, við breska fjölmiðla.
Það er sannkallaður stórleikur
á Santiago Bernabeau í kvöld
þegar hið stórskemmtilega lið
Lyon heimsækir Real Madrid í
uppgjöri toppliðanna í E-riðli.

Vinni Lyon leikinn og seinasta leikinn verður það aðeins í fimmta
sinn sem lið sigrar alla leiki sína í
riðlakeppni meistaradeildarinnar
en það hefur ekki gerst síðan 2003.
Real getur með sigri náð að standa
jafnfætis Lyon og komist í baráttuna um toppsætið.
HBG
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Iceland Express deild karla

Helena setti stigamet í Frakklandi
+®2&5"/,4) Haukar töpuðu í gær

sínum öðrum leik í Evrópukeppni
kvenna í körfubolta í gær er liðið
mætti Montpellier í Frakklandi.
Úrslit leiksins urðu 110-59,
heimaliðinu í vil.
Ljóst er að Haukar mættu
gríðarlegu sterku liði í gær sem
gaf aldrei eftir. Staðan í hálfleik
var 53-24 en þriðji leikhluti var
sá besti hjá Haukunum en í
honum skoraði liðið 26 stig, meira
en í öllum fyrri hálfleiknum.
Montpellier er skipað hávöxnum og fljótum leikmönnum sem
nýttu sér þessa kosti óspart. Þá
lék sömuleiðis með liðinu nýr

66°Norður
óskar Birgi Leifi
Hafþórssyni til
hamingju með
keppnisréttinn
á Evrópsku
mótaröðinni
í golfi.

bandarískur leikmaður sem var
að leika sinn fyrsta leik í Evrópukeppni og skoraði 21 stig.
Ýmislegt jákvætt var þó við
leik Haukanna. Stigahæst var
Helena Sverrisdóttir með 31 stig
sem er það mesta sem leikmaður
Hauka hefur skorað í Evrópukeppninni. Þar sem Haukar eru
fyrsta og eina liðið sem hefur
tekið þátt í keppninni gildir metið
um öll íslensk félög.
Sigrún Ámundadóttir átti einnig frábæran leik og skoraði tíu
stig. Munaði það miklu að Ifeoma
Okokwo skoraði ekki nema fimm
stig í leiknum en hún hefur átt

við meiðsli að stríða sem virðast
hrjá hana nokkuð.
Hvorki Pálína Gunnlaugsdóttir né Hanna Hálfdánardóttir gátu
ferðast með liðinu vegna anna í
námi.
Haukar halda í dag til Parma á
Ítalíu þar sem liðið á leik á morgun.
ES¹
Stig Hauka: Helena Sverrisdóttir
31 (5 frák., 5 stolnir), Sigrún
Ámundadóttir 10 (5 frák., 4
stoðs.), Unnur Tara Jónsdóttir 9
(5 frák., 3 stoðs., 3 stolnir) Ifeoma
Okokwo 5, Kristrún Sigurjónsdóttir 3.

3.&%,, 4).$!34«,,

 

34!¨! %&345 ,)¨!
+2
3.&%,,
3+!,,!'2
'2).$!6¥+
+%&,!6¥+
.*!2¨6¥+
4).$!34«,,
(!5+!2
¥2
&*®,.)2
¶«2 ¶/2,
(!-!23%,&








































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














+ÎRFUBOLTALIÈ ¥2

Jón Arnar ráðinn
+®2&5"/,4) ÍR réð í gær Jón

Arnar Ingvarsson sem þjálfara
meistaraflokks karla í körfubolta.
Tekur hann við starfi Bárðar
Eyþórssonar.
ES¹

!$5 ¥ -!.#(%34%2 &REDDY !DU TIL H¾GRI SÁST HÁR ¹ ¾FINGU HJ¹ -ANCHESTER 5NITED Å
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&REDDY !DU LOKSINS KOMINN TIL %NGLANDS

Adu æfir með Man. United
&«4"/,4) Bandaríska undrabarnið

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12
GARÐABÆR:
Miðhraun 11
AKUREYRI:
Glerárgata 32

Golffatnaður 66°Norður fæst
í Miðhrauni, Faxafeni og á Akureyri.
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www.66north.is

Freddy Ady mætti á æfingu hjá
unglingaliði Manchester United í
gær en hann mun æfa hjá enska
félaginu næstu tvær vikurnar og
fékk til þess leyfi frá félagi sínu,
DC United.
Adu er einn umtalaðasti knattspyrnumaður seinni tíma og hefur
verið undir smásjá flestra stærstu
liða heims frá unga aldri. Adu, sem
er 17 ára, var aðeins 16 ára þegar
hann lék með bandaríska landsliðinu en hann er fæddur í Gana.

Chelsea var um tíma talið líklegast til að kaupa Adu en sagt er
að ensku meistararnir hafi hætt
við og séu ekki lengur á eftir
stráknum. Sir Alex Ferguson,
stjóri Manchester United, fer ekki
leynt með áhuga sinn á stráknum.
„Ég held að við gætum vel haft
áhuga á honum. Hann er ungur en
við höfum fylgst með honum í talsverðan tíma. Við reyndum að fá
hann á sínum tíma en þá samdi
hann við DC United,“ sagði Fergie.
HBG
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«LAFUR 'ARÈARSSON UMBOÈSMAÈUR HEFUR TRÒ ¹ %GGERTI -AGNÒSSYNI

Eggert færir West Ham velgengni
&«4"/,4) Ólafur Garðarsson, lög-

*/(!. %,-!.$%2 (EFUR ÖËTT STANDA SIG

VEL Å &RAKKLANDI

./2$)# 0(/4/3!&0

.ÕR 3VÅI HJ¹ "ARCELONA

Elmander orðaður við Barca
&«4"/,4) Sænski landsliðsmaður-

inn Johan Elmander hefur verið
orðaður við Evrópumeistara
Barcelona. Hann leikur með
Toulouse í frönsku úrvalsdeildinni og hefur þótt standa sig vel
sem og í leikjum sænska landsliðsins. Hann skoraði tvö mörk
fyrir liðið gegn Sedan um
þarsíðustu helgi.
Börsungar eru fáliðaðir í sókn
vegna meiðsla Samuel Eto‘o og
Lionel Messi en Henrik Larsson
var orðaður við nokkurra mánaða
endurkomu í félagið vegna þessa.
Fleiri sóknarmenn hafa verið
sagðir vera í sigti Börsunga.
ES¹

+EVIN "LACKWELL

Ætlar að lögsækja Leeds
&«4"/,4) Kevin Blackwell, fyrrver-

andi knattspyrnustjóri Leeds,
hyggst lögsækja félagið þar sem
að hann telur að uppsögn hans
fyrir skömmu hafi verið ranglát.
Blackwell stýrði félaginu í átta
mánuði en var rekinn fyrir
tveimur mánuðum. Sjálfur vildi
hann ekki tjá sig um málið en Ken
Bates, stjórnarformaður, neitaði
að eiga við hann viðræður um
uppbótargreiðslu.
ES¹

2!544 0HIL $OWD SÕNIR HÁR 4UGAY

LEIKMANNI "LACKBURN RAUÈA SPJALDIÈ Å
LEIKNUM GEGN 4OTTENHAM
./2$)# 0(/4/3'%449

"LACKBURN OG 4OTTENHAM

Mótmæla rauðu
spjöldunum
&«4"/,4) Ensku úrvalsdeildarfé-

lögin Blackburn og Tottenham
hafa bæði mótmælt rauðu
spjöldunum sem Tugay og
Hossam Ghaly fengu í leik
liðanna á sunnudag við enska
knattspyrnusambandið. Tugay
fékk rautt fyrir að brjóta á Ghaly
sem fékk sjálfur reisupassann
þegar hann virtist gefa Michael
Gray olnbogaskot undir lok
leiksins. Búist er við viðbrögðum
sambandsins í dag.
ES¹

7ILLIAM 'ALLAS

Verður frá í
nokkrar vikur
&«4"/,4) Franski varnarmaðurinn
William Gallas verður frá keppni
í „nokkrar vikur“ eftir að hafa
meiðst á læri á æfingu hjá
Arsenal. Arsene Wenger, stjóri
liðsins, sagði að það væri slæmt
að missa Gallas sem hefur staðið
sig vel síðan hann kom til
félagsins í sumar. „Það er þó gott
tækifæri fyrir ungan leikmann að
fá að sanna sig,“ sagði hann.
Búist er við að Philippe Senderos
eða Johan Djorou taki hans stað.
Þá sagði Gallas í viðtali að
hann gæti frekar hugsað sér að
enda ferlinn á Ítalíu eða Spáni en
hjá Arsenal.
- ES¹

maður og umboðsmaður knattspyrnumanna, segir í viðtali við
fréttastofu BBC að Eggert Magnússon muni færa West Ham velgengi en búist er við að hann muni
í dag ganga frá kaupum á félaginu. „Hann er áhugasamur, kröftugur og segir skoðanir sínar
umbúðalaust. Hann nýtur vanalega velgengni í hverju sem hann
tekur sér fyrir hendur og það er
erfitt að halda aftur af honum ef
hann tekur að sér nýtt verkefni,“
er haft eftir Ólafi.
Greinarhöfundur segir að undir
stjórn Eggert hafi Knattspyrnusamband Íslands skilað hagnaði
öll þau ár sem hann hafi gegnt formennsku þar. Ólafur segir það
bera vitni um skarpskyggni hans í
fjármála- og viðskiptaheiminum.
„Það er stöðug stofnun og jafnvel
þótt að sjónvarpstekjur hafi
minnkað vegna slæms gengis
landsliðsins í forkeppnum fyrir
Evrópu- og heimsmeistarakeppnir
hafa þeir geta stólað á fjármuni
sem lagðir voru til hliðar árin
áður.“
Hann segir einnig að Eggert sé
klókur samningamaður og það
sýni sig í samskiptum hans við
ríkisstjórn Íslands, FIFA og UEFA.

3#(/,%3 3TENDUR FAST ¹ ¹KVÎRÈUN SINNI
UM AÈ LEIKA EKKI AFTUR MEÈ ENSKA LANDS
LIÈINU
./2$)# 0(/4/3'%449

0AUL 3CHOLES OG LANDSLIÈIÈ

Íhugaði að gefa
aftur kost á sér
&«4"/,4) Paul Scholes, leikmaður

%''%24 -!'.²33/. 6ERÈUR AÈ ÎLLUM
LÅKINDUM N¾STI STJËRNARFORMAÈUR 7EST
(AM
&2¡44!",!¨)¨(!2)

„Fyrir sex árum voru engar knattspyrnuhallir á Íslandi. Nú eru þær
sex talsins. Þá hefur KSÍ staðið að
byggingu allt að hundrað sparkvalla um allt land og endurbætur
á þjóðarleikvanginum í Laugardal
eru vel á veg komnar.“
Ólafur segir að hann þekki
einnig Björgólf Guðmundsson vel

«,!&52 '!2¨!233/. 3EGIR AÈ %GGERT

MUNI SËMA SÁR VEL SEM STJËRNARFORMAÈ
UR 7EST (AM

en hann er aðalbakhjarl Eggerts í
tilboði sínu í West Ham. „Hann
var stjórnarformaður KR í mörg
ár. Hann er klókur, nýtur velgengni og afar viðkunnanlegur.
Þrátt fyrir ríkidæmi hans kemur
hann eins fram við alla. Hann er
góður í mannlegum samskiptum.“
ES¹

Manchester United, viðurkennir
að hann íhugaði að gefa aftur kost
á sér í enska landsliðið sem hann
hætti að leika með að loknu
Evrópumeistaramótinu í Portúgal
árið 2004. Scholes er 31 árs
gamall og hefur nýr landsliðsþjálfari Englendinga, Steve
McClaren, tvívegis sett sig í
samband við hann með það fyrir
augum að fá hann til að endurskoða afstöðu sína.
„Það er mikill heiður að
landsliðsþjálfarinn bað mig um
að snúa aftur og íhugaði ég það
vandlega. En ég ákvað á endanum
að þess væri ekki þörf,“ sagði
Scholes.
ES¹



 NËVEMBER  ¶2)¨*5$!'52

 *ENNIFER 'ARNER

6)¨ 4+)¨ ,&2². 0,3$«44)2 3)452 30%..4 9&)2 %2.).5-

&¾DDIST  APRÅL  OG
ER TRÒLOFUÈ LEIKARANUM
"EN !FFLECK OG ¹ MEÈ
HONUM EITT BARN *ENNI
FER SKAUST ¹ STJÎRNU
HIMININN Å Ö¹TTUNUM
b!LIAS SEM ERU SÕNDIR
¹ 256 *ENNIFER LEIKUR
EINNIG AÈALHLUTVERKIÈ
Å GAMANMYNDINNI
b 'OING /N m SEM
ER SÕND Å 3TÎÈ  "ÅË Å
KVÎLD

Hríslandi spenna af bestu gerð
¶AÈ ER ¹ ÖESSUM TÅMA ¹RS SEM SJËNVARPIÈ N¾R
UM ¹RIN EN VERÈ ÁG AÈ VIÈURKENNA ÖAÈ AÈ
OFTAST TÎKUM ¹ FËLKI ENDA ORÈIÈ DIMMT OG KALT OG
®RNINN HEFUR VINNINGINN HJ¹ MÁR EF ÖESSIR TVEIR
ÖVÅ MJÎG GIRNILEGT AÈ L¹TA FARA VEL UM SIG UPPI Å SËFA
Ö¾TTIR ERU BORNIR SAMAN ¶AÈ ER EINS OG ALLIR
VIÈ KERTALJËS 3PENNUÖ¾TTIR EIGA MIKLUM VINS¾LDUM
BANDARÅSKIR Ö¾TTIR HAFI SVONA GERVILEGT YFIR
AÈ FAGNA ¹ ÖESSUM ¹RSTÅMA ÖVÅ MYRKIÈ OG KULDINN
BRAGÈ ÁG VEIT EKKI HVORT AÈ ÖAÈ SÁ SYKURS¾TUM
ÒTI EYKUR ¹HRIF SPENNUNNAR TIL MUNA
LEIKURUNUM EÈA LÕSINGUNNI AÈ KENNA AÈ ÖAÈ ER
¡G ER NÒ BÒIN AÈ B¾TA NÕJUM Ö¾TTI ¹ bEKKI
EINS OG AÈ ¹KVEÈIN FILMA SÁ MILLI ¹HORFANDANS
MISSA AFm LISTANN MINN EN ÖAÈ ER DANSKI SPENNU
OG SJËNVARPSINS Å ÖESSUM Ö¹TTUM ¥ %RNINUM
®2.)..
%INN
AF
BETRI
SPENNUÖ¹TTUM
Ö¹TTURINN ®RNINN MEÈ *ENS !LBINUS Å AÈALHLUTVERKI
ER ÖESSU HINS VEGAR ÎFUGT FARIÈ ÖAR ER ALLT EINS
Å
SJËNVARPI
Å
DAG
OG
GEFUR
HINUM
!UÈVITAÈ SKEMMIR EKKI FYRIR AÈ KARAKTERINN SEM
RAUNVERULEGT OG HUGSAST GETUR OG ¹ KÎFLUM ER
GEYSIVINS¾LA #3) EKKERT EFTIR
*ENS LEIKUR ER ¥SLENDINGUR OG ÖAÈ ER EKKI LAUST VIÈ
EINS OG UM SPUNA SÁ AÈ R¾ÈA ,EIKARANIR REKA
AÈ ÖJËÈARSTOLTIÈ GERI VART VIÈ SIG ÖEGAR UPPHAFSSTEF Ö¹TTANNA BYRJAR
HAUS Å SK¹P OG GEISPA ÖEGAR ÖEIR ÖURFA EINS OG VENJULEGT FËLK
¶AR ER STIKLAÈ ¹ STËRU Å ¾VI (ALLGRÅMS (ALLGRÅMSSONAR RANNSËKNARLÎG
¡G M¾LI MEÈ %RNINUM FYRIR ALLA SEM ELSKA SPENNU OG HRYLLING
REGLUMANNS SEM *ENS LEIKUR OG ER ÅSLENSKA LANDSLAGIÈ Å AÈALHLUT
ENDA EKKI ANNAÈ H¾GT EN AÈ SITJA OG SKJ¹LFA Å SËFANUM ¹ MEÈAN
VERKI -ARGIR ÅSLENSKIR LEIKARAR HAFA LÅKA KOMIÈ FRAM Å Ö¹TTUNUM TIL
MAÈUR FYLGIST MEÈ HINUM FALLEGA LJËTA *ENS !LBINUS ELTAST VIÈ
AÈ MYNDA -ARÅA %LLINGSEN OG %LVA «SK
GL¾PAMENN -UNIÈ BARA bEINU SINNI SMAKKAÈ OG ÖIÈ GETIÈ EKKI
.Ò HAFA SPENNUÖ¾TTIRNIR #3) ¹TT MIKLUM VINS¾LDUM AÈ FAGNA
H¾TTm
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 !GAINST THE 2OPES "ÎNNUÈ
BÎRNUM  3EABISCUIT 
6IRGINIAS 2UN  -EAN 'IRLS
 3EABISCUIT  6IRGINIAS
2UN (ESTASTELPAN $RAMATÅSK EN HEILLANDI
KVIKMYND UM FJÎLSKYLDU SEM M¾TIR MIKLU
MËTL¾TI  -EAN 'IRLS ,EYFÈ ÎLLUM
ALDURSHËPUM  !GAINST THE 2OPES
"ÎNNUÈ BÎRNUM  (OME 2OOM
"ÎNNUÈ BÎRNUM  %LSKER DIG FOR
EVIGT /PEN (EARTS " BÎRNUM
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  TIL SJÎ E  2ACHAEL 2AY E
 )NNLIT  ÒTLIT E  *UST $EAL
E  /NE 4REE (ILL E 
"EVERLY (ILLS   2ACHAEL 2AY
  TIL SJÎ  %VERYBODY
,OVES 2AYMOND E  /UT OF
0RACTICE E

)NSIDER E
&RÁTTIR .&3
¥SLAND Å DAG
3EINFELD *ERRY 'EORGE %LAINE OG
+RAMER HALDA UPPTEKNUM H¾TTI Å EINUM
VINS¾LASTA GAMANÖ¾TTI ALLRA TÅMA
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥
GEGNUM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT
FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL
VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR
 4HE (ILLS
 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE 
+EPPNIN HARÈNAR ENN OG NÒ VERÈUR KEPP
ENDUM F¾KKAÈ ÒR  Å 
 2ESCUE -E ¶RIÈJA SERÅAN UM
4OMMY 'AVIN OG FÁLAGA HANS ¹ SLÎKKVISTÎÈ
NÒMER 
   "ÎNNUÈ BÎRNUM
 )NSIDER ¥ HEIMI FR¾GA FËLKSINS ERU
GËÈ SAMBÎND ALLT SEM SKIPTIR M¹LI /G
ÖAR ER ENGINN MEÈ BETRI SAMBÎND EN 4HE
)NSIDER ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FARA STJËRNEND
URNIR MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING STJARNANNA
ÖAR SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKAVIÈTÎL
NÕJUSTU UPPLÕSINGARNAR OG SANNLEIKANN
¹ BAKVIÈ HEITASTA SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD
¶ESSIR SKEMMTILEGU Ö¾TTIR KOMA FR¹ SÎMU
FRAMLEIÈENDUM OG %NTERTAINMENT 4ONIGHT
,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM
 -Y .AME IS %ARL E
 &OUR +INGS .µ44 E $REPFYNDNIR
GAMANÖ¾TTIR FR¹ HÎFUNDUM 7ILL  'RACE
ÖAR SEM FYLGST ER MEÈ FJËRUM ¾SKUVINUM
SEM ¹KVEÈA AÈ FLYTJA SAMAN Å ÅBÒÈ Å .EW
9ORK 6INIRNIR SEM ERU ALLIR ¹ ÖRÅTUGSALDRINUM
HEGÈA SÁR ENNÖ¹ EINS OG ÖEIR SÁU UNGLINGAR
EN ALVARA LÅFSINS ER ÖË SKAMMT UNDAN HJ¹
ÖEIM

 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E ¥
GEGNUM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT
FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL
VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR .ÕJAR FRÁTTIR AF FR¾GA
FËLKINU KVIKMYNDUM SJËNVARPI TËNLIST
TÅSKU OG ALLS KYNS UPP¹KOMUR SEM GERAST
Å BRANSANUM ERU GERÈ GËÈ SKIL Å ÖESSUM
FR¾GU Ö¹TTUM

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

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

 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT
'UY &IMM SAMKYNHNEIGÈAR TÅSKULÎGGUR
ÖEFA UPPI LÒÈALEGA GAURA OG BREYTA ÖEIM
Å FLOTTA FÕRA !LLT ER TEKIÈ Å GEGN OG LÅFI
VIÈKOMANDI SNÒIÈ ¹ HVOLF &ATASK¹PURINN ER
ENDURNÕJAÈUR FLIKKAÈ UPP ¹ H¹RGREIÈSLUNA
ÅBÒÈIN ENDURSKIPULÎGÈ OG GAURNUM KENNT
AÈ BÒA TIL RËMANTÅSKA STEMMNINGU %FTIR
STENDUR FLOTTUR G¾I SEM ER F¾R Å FLESTAN SJË

 )NNLIT  ÒTLIT (ÎNNUNAR OG
LÅFSSTÅLSÖ¹TTUR ÖAR SEM ¶ËRUNN .ADIA OG
!RNAR 'AUTI KOMA VÅÈA VIÈ OG SKOÈA HÒS
HÅBÕLI OG FLOTTA HÎNNUN HORFENDUR F¹
T¾KIF¾RI TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å FJÎRINU ÖVÅ ¶ËRUNN
MUN MA HEIMS¾KJA FËLK SEM VILL BREYTA OG
B¾TA ¹ HEIMILINU .ADIA SÕNIR ¹HORFENDUM
HVERNIG ÖEIR GETA GERT HLUTINA SJ¹LFIR OG
BENDA ¹ EINFALDAR LAUSNIR ¹ MEÈAN !RNAR
'AUTI SÁR UM ALLT SEM VIÈKEMUR HÎNNUN
JAFNT NÕRRI SEM ELDRI ¶ETTA ER ¹TTUNDA ¹RIÈ
SEM Ö¹TTURINN ER ¹ DAGSKR¹ OG HANN BATNAR
MEÈ HVERJU ¹RI
 #LOSE TO (OME ,ÎGFR¾ÈIDRAMA
AF BESTU GERÈ !NNABETH #HASE ER UNGUR
SAKSËKNARI SEM VILL ËLM F¹ ÎLL ERFIÈUSTU
GL¾PAM¹LIN OG HLÅFIR SÁR HVERGI !NNABETH
REYNIR AÈ F¹ DËPISTA D¾MDAN FYRIR MORÈ ¹
UNGRI KONU EN Ö¹ FINNAST VÅSBENDINGAR UM
AÈ RAÈMORÈINGI HAFI VERIÈ AÈ VERKI

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 3URVIVOR #OOK )SLANDS E
 3URFACE LOKAÖ¹TTUR E $RAMATÅSKIR
¾VINTÕRAÖ¾TTIR

 "EVERLY (ILLS  E
 «STÎÈVANDI TËNLIST
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 !È LEIKSLOKUM E
 4OTTENHAM 7IGAN FR¹  NËV
 !# -ILAN -ESSINA FR¹  NËV
 ¶RUMUSKOT E
 !È LEIKSLOKUM E
 7ATFORD 3HEFF 5TD BEINT
 ,IVERPOOL -AN #ITY FR¹ 
NËV

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

'L¾NÕ ,ÅNUÕSA  KR
,ÒÈUSNEIÈAR  KR
,AXAÚÎK  KR
3ALTÙSKUR  KR
3IGIN 'R¹SLEPPA  KR
3ALTAÈAR KINNAR  KR

3T¾RSTA OG ÚOTTASTA
ÙSKBORÈ LANDSINS

T

TENGDUR D¾GURM¹LAÖ¹TTUR ÖAR SEM FJALLAÈ
ER UM ÖAÈ SEM ER EFST ¹ BAUGI HVERJU
SINNI 5MSJËNARMENN ERU (EIMIR +ARLSSON
OG 3IGRÅÈUR !RNARDËTTIR BETUR ÖEKKT SEM
3IRRÕ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 -ARTHA -O.IQUE
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS
 6ALENTÅNA
 3ILFUR %GILS
 -EISTARINN  E
 3HIN #HAN
 -R "EAN
 (E -AN
 .ORNAFÁLAGIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .EIGHBOURS
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 3IMPSONS 
 !MAZING 2ACE
 .#)3 
 0RISON "REAK
 )NSPECTOR ,INLEY -YSTERIES 
 .UMBERS 
 $EADWOOD  3TRANGLEGA
BÎNNUÈ BÎRNUM
 4URNER  (OOCH
"ÎNNUÈ BÎRNUM
 "ARK
 $.! $.! (ÎRKUSPENNANDI
SJËNVARPSMYND -EINAFR¾ÈINGURINN *OE
$ONOVAN STARFAÈI AÈ RANNSËKN FJÎLMARGRA
SAKAM¹LA EN ER NÒ H¾TTUR STÎRFUM %N
ÖEGAR NAFN HANS ER SKRIFAÈ MEÈ BLËÈI ¹
MORÈSTAÈ VAKNA ÕMSAR SPURNINGAR EKKI SÅST
HJ¹ *OE SJ¹LFUM "ÎNNUÈ BÎRNUM
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

T

T

DÕRIÈ  -AGGIE AND THE &EROCIOUS
"EAST  3AFNAMÕSNAR 
 +APPFLUGIÈ Å HIMINGEIMNUM
 /BAN 3TAR 2ACERS
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 6ERONICA -ARS  6ERONICA
-ARS )) "ANDARÅSK SPENNUÖ¹TTARÎÈ UM
UNGA KONU SEM TEKUR TIL VIÈ AÈ FLETTA OFAN
AF GL¾PAMÎNNUM EFTIR AÈ BESTA VINKONA
HENNAR ER MYRT OG PABBI HENNAR MISSIR
VINNUNA -EÈAL LEIKENDA ERU +RISTEN "ELL
0ERCY $AGGS 4EDDY $UNN *ASON $OHRING
2YAN (ANSEN &RANCIS #APRA 4ESSA
4HOMPSON OG %NRICO #OLANTONI
 3VONA VAR ÖAÈ  4HAT kS
3HOW "ANDARÅSK GAMANÖ¹TTARÎÈ UM UNGT
FËLK ¹ ¹TTUNDA ¹RATUGNUM
 .¾RMYND ¶¹TTARÎÈ UM NORR¾NA
KVIKMYNDALEIKSTJËRA ¥ ÖESSUM Ö¾TTI ER FJALL
AÈ UM 3VÅANN 0ERNILLU !UGUST
 4ÅUFRÁTTIR
 2OSE OG -ALONEY  2OSE
AND -ALONEY "RESK Ö¹TTARÎÈ UM RANN
SËKNARLÎGREGLUKONUNA 2OSE OG FÁLAGA
HENNAR -ALONEY SEM GLÅMA VIÈ DULAR
FULL SAKAM¹L !ÈALHLUTVERK LEIKA 3ARAH
,ANCASHIRE OG 0HILIP $AVIS
 ®RNINN  °RNEN $ANSKUR
SPENNUMYNDAFLOKKUR UM H¹LFÅS
LENSKAN RANNSËKNARLÎGREGLUMANN
Å +AUPMANNAHÎFN (ALLGRÅM ®RN
(ALLGRÅMSSON OG BAR¹TTU HANS VIÈ SKIPU
LAGÈA GL¾PASTARFSEMI -EÈAL LEIKENDA ERU
*ENS !LBINUS 'HITA .ÐRBY -ARINA "OURAS
3TEEN 3TIG ,OMMER *ANUS "AKRAWI 3USAN
! /LSEN $AVID /WE !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU
EKKI VIÈ H¾FI BARNA .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹
VEFSLËÈINNI HTTPWWWDRDKOERNEN E
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK

 ¥SLAND Å BÅTIÈ &JÎLBREYTTUR FRÁTTA

T

 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT 
4¹KNM¹LSFRÁTTIR  -AGGA OG FURÈU
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(VAÈ KOSTAR
ÙSKURINN
ÖAR SEM
ÖÒ VERSLAR

 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 $AGSKR¹RLOK

3TËR HUMAR
(ÎRPUSKEL
2ISAR¾KJUR
4ÒNÙSKSTEIKUR
¶ORSKHNAKKAR
(EITREYKT µSA

/PIÈ ALLA LAUGARDAGA  
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¥ KVÎLD ER ¹ 3TÎÈ  SÕNDUR ANNAR Ö¹TTURINN Å
ÖRIÈJU SERÅU AF 'REYlS !NATOMY ¶ESSI SPÅTALA
Ö¹TTUR ER UM ÖESSAR MUNDIR VINS¾LASTI Ö¹TTUR
INN Å "ANDARÅKJUNUM ÖAR SEM NÒ RÅKIR ALGJÎRT
'REYS !NATOMY ¾ÈI ¶¹TTURINN SLË EINNIG
R¾KILEGA Å GEGN HÁR ¹ LANDI SÅÈASTLIÈINN VETUR OG
SKIPAÈI SÁR Ö¹ MEÈ VINS¾LUSTU ERLENDU Ö¹TTUN
UM SEM SÕNDIR ERU Å ÅSLENSKU SJËNVARPI ¶RIÈJA
Ö¹TTARÎÈIN AF 'REYS !NATOMY HEFUR TRËNAÈ ¹
TOPPI ¹HORFSLISTANS Å "ANDARÅKJUNUM ALLT SÅÈAN
SÕNINGAR HËFUST Å SEPTEMBER ¥ LOK ANNARRAR
Ö¹TTARAÈARINNAR STËÈ -ERIDITH FRAMMI FYRIR STËRRI
SPURNINGU HVORN ¹ HÒN AÈ VELJA HINN GIFTA -C$REAMY SEM HEFUR DREGIÈ
HANA ¹ ASNAEYRUNUM ALLAN ÖENNAN TÅMA EÈA HINN TRAUSTA DÕRAL¾KNI SEM
HÒN ER EKKI EINS SPENNT FYRIR EN VEIT AÈ MYNDI REYNAST SÁR BETUR  MEÈAN ER
)ZZIE FR¹VITA AF SORG EFTIR SVIPLEGT FR¹FALL $ENNYS SEM Ö¹ VAR NÕBÒINN AÈ BIÈJA
HENNAR 'EORGE /-ALLEY VIRÈIST LOKSINS KOMINN YFIR -ERIDITH OG FALLINN FYRIR
#ALLIE

¶ËRUNN .ADIA OG !RNAR 'AUTI HALDA
¹FRAM AÈ SKOÈA ÅBÒÈIRNAR Å LANDINU
%INNIG VERÈA LÅKA VANDAÈAR FRÁTTIR
UM HÎNNUN Å Ö¾TTINUM OG ALLT SEM
AÈ VIÈKEMUR ÖVÅ ¶ETTA ER ¹TTUNDA
SERÅAN SEM 3KJ¹R %INN SÕNIR OG VAR
ÖESSI SERÅA TILNEFND TIL %DDUNAR SEM
SJËNVARPSÖ¹TTUR ¹RSINS
%INSTAKLEGA VANDAÈUR
Ö¹TTUR FYRIR FËLK
SEM VILL SKAPA
OG LÅKA FYRIR
Ö¹ SEM VILJA
EINFALDLEGA
BARA FYLGJAST
VEL MEÈ

23  &-   
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Íþróttahús nefnt í höfuðið á Íþróttaálfinum

...fá þau Kristján Kristjánsson
og Þórunn Kjartansdóttir fyrir
að taka vel á móti þeim ökumönnum sem keyra í gegnum
Hvalfjarðargöngin.
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Magnús Scheving, nýkrýndur
heiðursverðlaunahafi Eddunnar, er staddur í Bretlandi þar sem hann verður í
dag viðstaddur vígslu nýs
íþróttahúss sem verður
nefnt í höfuðið á Íþróttaálfinum úr Latabæ.
Ber
það
heitið
Sportacus
Sports
Hall, en Sportacus er
enska
heitið
á
Íþróttaálfinum
sem
Magnús
hefur leikið svo
eftirminnilega.
Íþróttahúsið er staðsett við grunnskóla í
London, skammt frá
þjóðarleikvangi

Breta, Wembley. „Krakkarnir
í skólanum máttu
ráða hvað íþróttahúsið myndi heita
og
þeir
völdu
Sportacus í höfuðið á Íþróttaálfinum,“ segir
Kjartan Kjartansson,
talsmaður
Latabæjar.
Auk þess að taka
þátt
í
vígslu

,!4)"2 3JËNVARPS
Ö¾TTIRNIR UM ,ATAB¾
HAFA SLEGIÈ Å GEGN ÒTI UM
ALLAN HEIM ÖAR ¹ MEÈAL Å
"RETLANDI

íþróttahússins mun Magnús fara
í fjölda viðtala við breska fjölmiðla. Á meðal þeirra eru dagblöðin Independent, Sunday Mirror, Financial Times, Sunday
Magazine, Sunday Express og
breska útgáfan af Hollywood
Reporter. Einnig mun hann fara í
tvö sjónvarpsviðtöl, þar á meðal
í spjallþátt Pauls O´Grady á
Channel 4. Að auki mun hann
fara í útvarpsviðtal hjá Breska
ríkisútvarpinu, BBC.
„Latabæ gengur mjög vel í
Bretlandi og mjög mikil eftirspurn hefur verið eftir að fá
Magnús í heimsókn. Við ákváðum að nota þessa þrjá daga til að
anna eftirspurninni,“ segir Kjartan.
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"ARNSFÎÈUR +ATE -OSS
EKKI HLEYPT INN ¹ 2EX

3ITT SÕNIST AUÈVITAÈ HVERJUM UM
VERÈLAUNAAFHENDINGAR EINS OG
%DDUNA %INHVERJUM FANNST ÖAÈ
SKJËTA SKÎKKU VIÈ AÈ LAUGARDAGS
Ö¹TTUR *ËNS «LAFSSONAR SKYLDI VERA
TILNEFNDUR FYRIR SKEMMTIÖ¹TT ¹RSINS
ÖEGAR AÈEINS TVEIR Ö¾TTIR MEÈ TËN
LISTARMANNINUM GEÈÖEKKA HÎFÈU
VERIÈ SÕNDIR ¹ 2²6 6AR HAFT ¹ ORÈI
AÈ *ËN V¾RI ORÈINN ÖAÈ SJË
AÈUR Å SJËNVARPI AÈ HANN
ÖYRFTI EINUNGIS TVO FYRIR
EINA TILNEFNINGU
/G VERÈLAUN
IN HREPPTI
KAPPINN AÈ
SJ¹LFSÎGÈU

„Þetta var bara leiður misskilningur,“ segir Sverrir Rafnsson, eigandi Rex, þegar hann er spurður
hvort stjörnuritstjóranum Jefferson Hack og kærustu hans, ofurfyrirsætunni Anouk, hafi ekki verið
hleypt inn í eftirpartí hjá Sykurmolunum eftir velheppnaða endurkomu
sveitarinnar á föstudagskvöldinu.
„Stúlkan sem var með gestalistann
skrapp aðeins frá og þegar þessi
umræddi maður kom ásamt kærustu sinni könnuðust dyraverðirnir
ekkert við hann þegar hann vildi
komast fram fyrir röðina,“ heldur
Sverrir áfram og bætir því við að
röðin hafi verið ansi löng þetta
kvöld. „Þegar honum var meinuð
innganga lét þessi maður og stúlkan
sig bara hverfa,“ útskýrir Sverrir
en brottför ritstjórans vakti hörð
viðbrögð hjá vinum hans sem sátu í
hlýjunni á skemmtistaðnum.
Jefferson Hack er einhver virtasta tískulögga heims í dag og stofn-

-IÈASALAN ¹ JËLATËNLEIKANA
&ROSTROSES %UROPEAN $IVAS HEFUR
GENGIÈ VONUM FRAMAR 5M ER AÈ
R¾ÈA GRÅÈARLEGA STËRAN VIÈBURÈ ÖAR
SEM MARGAR AF FREMSTU SÎNGKONUM
%VRËPU KOMA FRAM ¹SAMT HEIÈ
URSGESTINUM 0ETULU
#LARK 4ËNLEIKARNIR
SEM VERÈA Å
,AUGARDALSHÎLL
LAUGARDAGINN 
DESEMBER VERÈA
MEÈ GL¾SILEGASTA
MËTI EN SAMKV¾MT
HEIMILDUM &RÁTTA
BLAÈSINS VERÈUR
SVIÈIÈ EINS OG
JÎKULL MEÈ
STJÎRNUBJART
AN HIMIN ALLT
Å KRING

3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 -ÕRIN
 6ALDIMAR ,EË &RIÈRIKSSON
 !È MEÈALTALI UM  BÅLAR
2)434*«2).. /' &92)234!. *EFFERSON (ACK OG K¾RUSTU HANS !NOUK VAR VÅSAÈ FR¹

2EX FYRIR LEIÈAN MISSKILNING

24.–26. nóv.

FULHAM–
READING
Skelltu þér á leik Fulham og Reading á
Craven Cottage, laugardaginn 25.
nóvember og sjáðu Heiðar Helguson takast
á við þá Ívar Ingimarsson og Brynjar Björn
Gunnarsson. Gist er á þriggja stjörnu hóteli,
miðsvæðis í London í tvær nætur og er
innifalið í verði flug, gisting, morgunverður og
auðvitað miði á leikinn.

Verð:

39.900 kr.
8.–11. des.

AÐVENTUFERÐ
TIL TRIER
Trier er elsta borg Þýskalands og þar er nóg
um að vera á aðventunni. Borgin er böðuð
ljósum og skreytingum og allt iðar þar af
mannlífi. Tilvalið er að klára jólainnkaupin á
skemmtilegum jólamörkuðum í ekta þýskri
hátíðarstemningu. Gist verður á þriggja stjörnu
hóteli í hjarta borgarinnar. Innifalið í verði er
flug, gisting í þrjár nætur, morgunverður, rúta
og spennandi skoðunarferðir.

Verð:

59.900 kr.

PAKKAFERÐIR

VIÐ ALLRA HÆFI
Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100
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+ATE -OSS MEÈ BARN SITT OG (ACKS ,ILLY
'RACE

6).3,,  -%¨!, "!2.! ¥ÖRËTTA¹LFUR
INN HEFUR ALLA TÅÈ VERIÈ VINS¾LL ¹ MEÈAL
BARNA .Ò HEFUR HEILT ÅÖRËTTAHÒS VERIÈ
NEFNT Å HÎFUÈIÈ ¹ HONUM

aði meðal annars hið virta tímarit
Dazed & Confused sem þykir leggja
línurnar fyrir það sem koma skal í
tísku, lífsstíl og jaðarmenningu.
Hack komst á forsíður allra helstu
slúðurblaða heimsins fyrir fjórum
árum síðan þegar hann og fyrrum
kærasta hans, ofurfyrirsætan Kate
Moss, eignuðust saman dótturina
Lilly Grace en Moss hefur verið
töluvert í fréttum að undanförnu
vegna fíkniefnamisferlis og sambands síns við dóphausinn Pete
Doherty.
Hack er mikill Íslandsvinur og
er góðvinur Bjarkar Guðmundsdóttur, söngkonu Sykurmolanna. Hann
hefur heimsótt landið oft og mörg-

um sinnum og eignast hér mikið af
kunningjum. Hann var hingað kominn sérstaklega vegna tónleika Sykurmolanna og eftir að hafa verið
vísað burt frá Rex hélt hann rakleiðis upp á hótelherbergi og fór heim
um morguninn. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins gerði Hack sér
dagamun á föstudeginum fyrir tónleikana og kíkti meðal annars í
hátískuverslunina
Liborius
og
hreifst mjög af því fataúrvali sem í
boði var. Verður hins vegar forvitnilegt að sjá hvort þessari Íslandsferð
og heldur snautlegri viðkomu á
skemmtistaðnum Rex verði gerð
einhver skil í tímariti Hacks.

3TRANGAR KRÎFUR VORU UM KL¾ÈABURÈ
GESTA Å ÒTG¹FUTEITI 3ENU SEM HALDIÈ
VAR Å ,ISTASAFNI 2EYKJAVÅKUR ¹ LAUGAR
DAG 3VART OG HVÅTT VAR SKILYRÈI ENDA
SVEIF ANDI *AMES "OND YFIR VÎTNUM
%NGUM VAR HLEYPT INN SEM EKKI VAR
Å SVÎRTU OG HVÅTU OG ROKKSTJARNAN
-AGNI FÁKK AÈ KENNA ¹ ÖESSU ÖVÅ
STRANGIR DYRAVERÈIR VÎRNUÈU HONUM
INNGÎNGU ÖAR SEM HANN VAR Å GALLA
BUXUM %NGU TAUTI VAR VIÈ VERÈINA
KOMIÈ OG -AGNI M¹TTI HVERFA AF
VETTVANGI (ANN BIRTIST
SVO AFTUR SKÎMMU SÅÈAR
KOMINN Å SVARTAR BUXUR
OG FÁKK Ö¹ AÈ
GANGA Ë¹REITTUR Å
SALINN
FGGÖÖ

FGG¹P

The Wailers til Íslands á næstunni
Reggíhljómsveitin The Wailer
heldur tónleika á Nasa, annað
hvort núna í desember eða í febrúar á næsta ári. Forsvarsmenn
útvarpsstöðvarinnar Flass 104,5
eru við það að landa samningum
um tónleikana.
Hljómsveitin er
fræg
fyrir að
hafa spilað
með
reggí-kónginum
Bob
Marley.
"/" -!2,%9

2EGGÅKËNGUR
INN SÎNG MEÈ
4HE 7AILERS ¹
SÅNUM TÅMA

Hafa plötur þeirra selst í yfir 250
milljónum eintaka um heim allan.
„Þetta var hugmynd starfsmanna
hérna og þetta kviknaði út frá
því,“ segir Ómar Vilhelmsson,
framkvæmdastjóri útvarpsstöðvarinnar Flass 104,5 sem stendur á
bak við tónleikana. „Við ákváðum
þetta eftir að það var búið að
athuga hljómgrunninn fyrir þessu
hjá fólki sem er í kringum okkur.“
Að sögn Ómars gætu tónleikarnir
orðið fleiri en einir. Munu nokkrar
íslenskar sveitir jafnframt sjá um
upphitun.
Hljómsveitin The Wailers starfaði með Marley frá árinu 1974 þar
til hann lést 1981. Síðan þá hefur
hún gefið út fjórar plötur og kom
sú síðasta út árið 1995. Sveitin er
núna á sinni fyrstu tónleikaferð í
ellefu ár og er í þetta sinn skipuð

4(% 7!),%23 (LJËMSVEITIN 4HE 7AILERS ER ¹ LEIÈINNI HINGAÈ TIL LANDS Å DESEMBER EÈA

Å FEBRÒAR

upprunalegum meðlimum. Á tónleikum er The Wailers dugleg við
að spila lög eftir Bob Marley. Má

þar nefna I Shot the Sheriff, Get
Up Stand Up, No Woman No Cry
og Buffalo Soldier.
FB
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Tryggðu þér
eintak af einni
athyglisverðustu
plötu ársins!
Lagalisti
You could be lovely
Sail to the moon
How do I know?
Two directions
Gets me down
Your dream
Temptations
Carry on
I don’t want to stay
Spring

2.199kr.
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Batnandi
manni

F

yrir merkilega fáum árum
þótti ekkert athugavert við að
reykja hvar sem var. Um það leyti
sem ég vann fyrstu alvöru launavinnuna var fullkomlega eðlilegt
að svæla við skrifborðið og það í
virðulegri stofnun eins og Hf. Eimskipafélagi Íslands. Þeir reyklausu
þurfti bara að harka af sér. Annars
áttu þeir á hættu að verða úthrópaðir sem leiðindapúkar ef þeir
voguðu sér að mótmæla þessu
ofbeldi. Þann tíma sem ég vann við
að reykja og skrá farmskýrslur
var bara einn sem reyndi að æmta
eitthvað mjórri röddu en var
umsvifalaust púaður niður. Fleiri
tóku málið ekki á dagskrá.

1.730.000 kr.

3 viðsnúningur sem orðið hefur í

almennu viðhorfi til reykinga er
algjör. Þeir sem núorðið híma
norpandi úti á svölum eða í skjóli
fyrir norðanáttinni upp við húsvegg og reykja aleinir eða í pínulitlum hópum eru í besta falli litnir
vorkunnaraugum af hinum heilögu reyklausu – sjálfri mér og
öðrum – en í versta falli horft á
með fyrirlitningu. Enginn dáist
lengur að hugrekki reykjandi pæja
og gæja sem daglega hætta lífi og
limum fyrir þetta áhugamál.
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spilar eigin
aldur eitthvað inn í þá tilfinningu
mína að pólitísk rétthugsun varðandi aðrar lífsvenjur fari sífellt
vaxandi. Æ fleiri eru ekki bara
hættir að reykja heldur ástunda
ýmislegt sem færa á betri heilsu.
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utan að stunda viðstöðulausa líkamsrækt, líta margir orðið
á það sem mikilvæga skyldu að
drekka tvo lítra af vatni á dag og
fá móral ef magnið er minna. Allt
sem flokkast undir sælgæti er líka
synd nema hjá hinum þróuðu í
hollustunni sem dettur bara harðfiskur og söl í hug þegar minnst er
á nammi. Sykur er nefnilega sukk
og svínarí og líka hvítt hveiti.
Þannig er bakarí er ekki sá sakleysisstaður sem það lítur út fyrir
að vera, með alla sína eitruðu
snúða og vínarbrauð. Eldri húsmæður sem steiktu hvaðeina upp
úr smjörlíki hefðu hugsað sig um
tvisvar með þá þekkingu á forhertum dýrafitum sem hvert mannsbarn kann skil á núorðið.

SkodaFabia Terno

SkodaOctavia Terno

Eigum fyrirliggjandi nokkra Skoda Fabia

Vegna hagstæðra samninga við Skoda verk-

Terno með sparneytinni bensínvél og

smiðjurnar getum við núna boðið takmarkað

ríkulegum staðalbúnaði, m.a. sóllúgu,

magn Octavia Terno með álfelgum, ABS hemla-

14” álfelgum, aksturstölvu, leðurstýri og

læsivörn, rafmagni í rúðum, ASR spólvörn,

þokuljósum. Og verðið er aldeilis frábært,

aksturstölvu, hita í speglum o.fl.

aðeins

1.540.000 kr.

á aðeins

1.730.000 kr.

Takmarkað magn!
Vetrardekk fylgja öllum seldum bílum
og sumardekkin í skottinu.
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helmingur ævinnar fer í
að koma sér upp ósiðum. Seinni
helmingurinn fer svo í að losa sig
við lestina. Kúnstin er kannski að
gera það ofstækislaust, án samstæðu útivistarjakkanna og þess
að verða miklu betri en annað
fólk.
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Debetkort með kreditheimild
– vaxtalaus og án nokkurs kostnaðar!
Kynntu þér DMK Debetkort og aðra þjónustuþætti DMK á spron.is
* skv. útlánareglum SPRON

