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uðurinn Ásgrímur
riksson tók
Már Friðnýlega við
stöðu skemmtanastjóra
á Rex.

Það má segja
betur þekktur að Ásgrímur fatahönnu
sem Ási,
ður,
almennilega
hafi fyrst
komist
hönnun Silvíuí sviðsljósið fyrir
ásamt söngdívunNætur, sem hannbúningasá um
ni knáu Í
Ási tekið þá
kjölf

MEÈ NÕRNATÎSKU

NA GËÈU

uð á mig á
Indlandi. Ég
upp, gekk
teiknaði þau
inn
bara
tilbúin svona á saumastofu og svo
voru þau
þremur dögum
náttúrlega
síðar. Það
æðislegt að
er
eru þau einu
eiga
sinnar tegundar jakkaföt sem
klæðskerasaumuð
í heiminum
og
að auki,“
bætir því við
segir
staklega vel að sægræna skyrtan Ási og
komi sérút við jakkaföti
Ási í K
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Á samgönguáætlun til ársins 2017 er gert ráð fyrir
tvöföldun vegar á milli Akureyrar og Reykjavíkur
og á milli Reykjavíkur og Markarfljótsbrúar.
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Vill tvöfalda
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Samgönguáætlun
gerir ráð fyrir að á næstu árum
verði ráðist í frágang Sundabrautar, tvöföldun þjóðvegarins á milli
Akureyrar og Reykjavíkur í áföngum og tvöföldun vegar á milli
Reykjavíkur og Markarfljótsbrúar. Gert er ráð fyrir að byrjað
verði á framkvæmdunum á næsta
ári og að þeim verði lokið árið
2017.
Þetta kom fram í máli Sturlu
Böðvarssonar samgönguráðherra
á fundi Samtaka verslunar og
þjónustu og viðskiptaráðs á Grand
hóteli í gær.
Sturla segir að framlög til vegamála verði aukin um 3,5 milljarða
á næsta ári. Framlögin nemi nú
13,9 milljörðum króna en upphæðin verði hækkuð í rúma 17,4 milljarða.
Samgönguráðherra segir stórátak í vegamálum þegar hafið og
nefnir jarðgangaframkvæmdir og
lengri vegakafla með bundnu slitlagi því til sönnunar. „Fólksbifreiðum á Íslandi hefur fjölgað um
rúm 27 prósent frá árinu 1999 sem
þýðir aukinn umferðarþunga á
vegum. Þegar umferðarþungi
ákveðinna vegakafla er skoðaður
kemur í ljós að árið 2005 er mesti
þunginn á Vesturlandsvegi sunnan
Þingvalla og hefur hann aukist um
61,3 prósent frá árinu 1999.“
Sturla segir framkvæmdirnar
fjármagnaðar með auknum framlögum úr ríkissjóði en nefnir einnig einkaframkvæmd sem leið til
fjármögnunar. Til standi að breyta
lögum þannig að ekki þurfi sérstaka lagaheimild í hvert sinn sem
ráðist er í gerð samgöngubóta í
einkaframkvæmd.
Sjóvá er í fararbroddi þeirra
einkaaðila sem sýnt hafa vegaframkvæmdum áhuga og leggja
þeir áherslu á tvöföldun Suðurlandsvegar á næstu árum.

"L¹AR PERUR VERÈA STÎÈUGT ALGENGARI ¹ ALMENNINGSSALERNUM BORGARINNAR

Bláa ljósið fælir burt fíklana
%)452,9&*!.%93,! Stöðugt verður
algengara að bláar perur séu settar í ljós á almenningssalernum til
varnar gegn eiturlyfjafíklum.
Þannig hafa bláar perur verið settar í ljósastæði á almenningssalernum á Slysavarðsstofunni og í
Sundhöll Reykjavíkur. Fíklarnir
sjá ekki æðarnar í bláu ljósi.
Ófeigur Þorgeirsson, yfirlæknir á Slysavarðsstofunni, segir að
fíklarnir eigi erfiðara með að sjá
til þegar þeir sprauta sig í bláu
ljósi en vörnin sé ekki hundrað
prósent. „Fólkið er orðið það flinkt
að það kemst hjá þessu en bláa
ljósið hjálpar og eitthvað hefur
þetta minnkað,“ segir hann.
„Við tókum þetta upp á salerninu frammi við biðstofuna okkar
fyrir ári. Fólk var að sprauta sig

þar og við fundum nálar þar þannig
að við settum upp bláu ljósin. Það
er vel þekkt aðferð því að æðarnar
sjást verr í bláu ljósi,“ segir hann.
Katrín Irvin, rekstrarstjóri
Sundhallar Reykjavíkur, segir að
það hafi verið óhuggulegt fyrir
starfsmenn Sundhallarinnar að
þurfa að tína upp nálarnar eftir
sprautufíklana á almenningssalerninu frammi í anddyrinu og því
hafi blátt ljós verið sett upp. „Mér
skilst að þetta sé notað víða,“ segir
hún.
GHS
&,)2 302!545&¥+,!
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Þegar umferðarþungi
ákveðinna vegakafla
er skoðaður kemur í ljós að árið
2005 er mesti þunginn á Vesturlandsvegi sunnan Þingvalla
og hefur hann aukist um 61,3
prósent frá árinu 1999.
3452,! "®¨6!233/.
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Þór Sigfússon, forstjóri Sjóvár,
segir tvöföldun Suðurlandsvegar
ábatasama aðgerð þar sem hún
dragi úr slysatíðni á veginum.
„Erlendis eru samgöngur í
auknum mæli kostaðar af einkaaðilum og okkar áætlanir gera ráð
fyrir að ljúka tvöföldun Suðurlandsvegar í árslok 2009.“
Þá nefnir Þór möguleika á að
einkaaðilar komi að uppbyggingu
Sundabrautar, Suðurlandsvegar,
Vesturlandsvegar og styttingu
leiðar á milli Akureyrar og Reykjavíkur um 40-60 km.
„Tillögur Sjóvár gera ráð fyrir
að fjármagna framkvæmdirnar
með vegagjöldum eða skuggagjöldum þar sem ríkið greiðir
fyrir hvern bíl sem keyrir um veginn,“ segir Þór.
HS
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"YSSAN SEM FANNST Å 3VÅÖJËÈ

Reyndi að smygla 4,5 kílóum
af amfetamíni með Norrænu
$«-3-, Litháískur karlmaður á

Ertu ekki löglegur, Jón?
b¡G HEF ALLA TÅÈ LEITAST VIÈ AÈ VERA
LÎGLEGUR VONA AÈ ÁG SÁ ÖAÈ LÅKA
NÒNAm
3VERRIR (ERMANNSSON STOFNANDI
&RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS SEGIR Å &RÁTTABLAÈ
INU  NËVEMBER AÈ *ËN -AGNÒSSON
SÁ EKKI LÎGLEGUR FÁLAGI Å &RJ¹LSLYNDA
FLOKKNUM

-ATSSKÕRSLA VEGNA SAMR¹ÈS

Lögmenn olíufélaga ósammála
$«-3-, „Telur þú þá þessa tölu,

sem nefnd er í mati sem þú gerðir
að umtalsefni, það er 37 milljónir
króna vegna útboðsins 1996, gefa
vísbendingu um
hugsanlegan
ávinning af
samráðinu?“
spurði Skúli
Magnússon
héraðsdómari
Gísla Baldur
Garðarsson,
lögmann Olís, er
hann gerði
'¥3,) "!,$52
matsskýrslu að
'!2¨!233/.
umtalsefni í
málflutningi sínum. Gísli Baldur
vildi leggja matsskýrsluna fram
sem hluta af gögnum málsins en
lögmenn Kers og Skeljungs voru
því algjörlega ósammála.
Aðalmeðferð í máli Reykjavíkurborgar á hendur olíufélögunum
fór fram í gær. Reykjavíkurborg
gerir kröfu um skaðabætur upp á
tæplega 160 milljónir króna
vegna samráðs í tengslum við
útboð árið 1996. Lögmenn
olíufélaganna sögðu engar
sannanir fyrir ávinningi af
samráði.
MHSJ¹ SÅÈU 

.¹MUSLYS Å 0ËLLANDI

Átta látnir og
fimmtán saknað
0«,,!.$ !0 Fimmtán verkamenn
voru í gær lokaðir inni á eins
kílómetra dýpi í kolanámu í
Slésíu í Suðvestur-Póllandi, eftir
að gassprenging varð í námunni í
fyrradag með þeim afleiðingum
að átta menn fórust. Björgunarsveit sem send var niður í
námuna varð að hörfa frá vegna
hættunnar á frekari gassprengingum. Tekist hafði að ná líkum
sex hinna látnu upp úr námunni
áður en gera varð hlé á björgunarstarfi vegna hættunnar á nýrri
gassprengingu.
AA

fertugsaldri, Egidijus Narvidas,
hefur verið ákærður í Héraðsdómi
Reykjavíkur fyrir stórfellt fíkniefnabrot, þegar hann reyndi að
flytja hingað til lands tæplega 4,5
kíló af amfetamíni í ágúst.
Maðurinn flutti efnið falið bakvið og undir mælaborði bifreiðar af
Audi-gerð, sem hann flutti með farþegaferjunni Norrænu. Tollverðir
fundu efnið við leit í bifreiðinni við
komu ferjunnar til Seyðisfjarðar.
Narvidas var í félagi við annan
Litháa, sem reyndi að smygla álíka

miklu magni af amfetamíni í annarri bifreið í sömu ferð með Norrænu. Sá var einnig tekinn.
Narvidas er einnig ákærður
fyrir að hafa ekið sömu bifreið og
hann reyndi að smygla amfetamíninu í, réttindalaus og undir áhrifum áfengis um Strandbakka á
Seyðisfirði.
Ákæruvaldið krefst þess að
Narvidas verði dæmdur til refsingar og til sviptingar ökuréttar.
Jafnframt að bifreiðin sem notuð
var við smygltilraunina verði gerð
upptæk.
JSS
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FEST Å HÁRAÈSDËMI Å G¾R

Allir sem bíða eftir
gervilið þjást mikið
Biðlistar eftir gerviliðaaðgerð lengjast jafnt og þétt. Líðan þeirra 700 einstaklinga sem nú bíða er mjög slæm vegna stöðugra verkja. Bæklunarsérfræðingar
segja ástandið hræðilegt og kalla eftir fjármagni frá heilbrigðisyfirvöldum.
Biðlistar eftir
gerviliðaaðgerðum hafa lengst
jafnt og þétt að undanförnu.
Minnst 650 einstaklingar bíða eftir
slíkri aðgerð á Landspítalanum,
Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri og sjúkrahúsinu á Akranesi.
Biðin er lengst á Landspítalanum,
eða um eitt ár, en þar bíða um 500
einstaklingar eftir aðgerð. Ástæða
lengri biðlista er skortur á fjármagni frá heilbrigðisyfirvöldum
og sýnt að þeir muni lengjast á
næsta ári nema til komi sértækar
aðgerðir. Líðan fólks sem bíður
eftir gerviliðaaðgerð er afar slæm
vegna stöðugra verkja.
Ingvi Ólafsson, yfirlæknir á
bæklunarskurðdeild LSH, segir að
á síðustu sex mánuðum hafi einstaklingum á biðlistanum eftir
gerviliðaaðgerðum á LSH fjölgað
um tuttugu prósent og ástandið sé
í raun hræðilegt. „Ábendingin
vegna gerviliðaaðgerðar er slit
með verkjum. Biðlistasjúklingar
eru því allir með verki og oft á
tíðum svo slæma að þeir koma í
veg fyrir að fólk geti sofið. Maður
sér það í nokkuð vaxandi mæli að
verkir eru orðnir það miklir að
fólk kemur á slysadeild og aðstandendur hreinlega neita að taka viðkomandi heim aftur.“ Ingvi segir
það í raun hræðilegt að geta ekki
fjölgað aðgerðum. „Við stöndum
hérna með allt til alls, tæki og
kunnáttu, en getum ekkert gert.“
Þorvaldur Ingvarsson, framkvæmdastjóri lækninga á FSA,
tekur undir orð Ingva og segir
ástandið mjög alvarlegt. „Við
höfum þurft að draga úr aðgerðum af því við höfum ekki fengið fé

(%),"2)'¨)3-,

Sennilega varpað í vatnið 1983
36¥¶*«¨ Skammbyssan, sem
kafarar á vegum dagblaðsins
Expressen fundu í stöðuvatni í
Mið-Svíþjóð í byrjun vikunnar,
hefur sennilega legið þar óhreyfð
síðan pósthússrán var framið í
bænum Mockfjärd árið 1983.
Engu að síður hefur Palmerannsóknarnefndin áhuga á
vopninu, þar sem byssukúlurnar
sem hleypt var af í Mockfjärdráninu og er Palme var skotinn í
lok febrúar 1986, voru alveg eins.
Er talið að kúlunum hafi verið
stolið ásamt Smith & Wessonbyssu úr sumarbústað í N-Svíþjóð
snemma hausts 1983.
AA

4ILLAGA FJ¹RLAGANEFNDAR

Tíu milljarðar í
aukin útgjöld
2¥+)3&*2-, Samkvæmt breytingartillögu meirihluta fjárlaganefndar við fjárlagafrumvarpið,
sem lögð var fram á Alþingi í gær,
er gert ráð fyrir ríkisútgjöldin á
næsta ári verði um 9,5 milljörðum
króna hærri en gert er ráð fyrir.
Samkvæmt tillögunni hækka tekjur ríkissjóðs um rúma þrjá milljarða. Verður tekjuafgangur ríkissjóðs um níu milljarðar króna í
stað 15,5 milljarða eins og áætlað
var 1. október síðastliðinn.
Mest munar um aukin vaxtagjöld ríkissjóðs um 4,7 milljarða.
Fjárframlög til menntamálaráðuneytisins hækka um 1,7 milljarða,
1,5 milljarðar fara til heilbrigðisráðuneytisins. Hækkunin er minni
til annarra ráðuneyta.
BG

5MFJÎLLUN Å %VENING 3TANDARD

Furða sig á
mætti Íslands

,!.$30¥4!,).. 5M  EINSTAKLINGAR BÅÈA EFTIR GERVILIÈAAÈGERÈ ¹ ÖREMUR SJÒKRAHÒS

UM ¶EIR EIGA ÖAÈ SAMEIGINLEGT AÈ ÖJ¹ST MJÎG AF VERKJUM

Það er fátt verra en að
segja við sjúkling að
hann þurfi að bíða í marga mánuði eftir aðgerð.
¶/26!,$52 ).'6!233/.
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til biðlistaaðgerða. Þess vegna
hafa biðlistar lengst sem er algjörlega óviðunandi. Það er fátt verra
en að segja við sjúkling að hann
þurfi að bíða í marga mánuði eftir
aðgerð.“ Þorvaldur segir málið
einfalt. Fjármagn verði að koma
frá heilbrigðisyfirvöldum til að

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

eyða þessum biðlistum. „Ég hef
oft sagt að þetta séu gleymdu sjúklingarnir, aldrað fólk sem lætur
ekki mikið í sér heyra vegna veikinda sem þessara,“ segir Þorvaldur.
Þórir Bergmannsson, forstjóri
lækninga, segir að á sjúkrahúsinu
á Akranesi séu um 90 einstaklingar á biðlista. Bið þessara sjúklinga
er átta til níu mánuðir. „Við gerum
120 aðgerðir á ári en þurfum að
skera það verulega niður á næsta
ári vegna skertra fjárveitinga.
Það er ljóst að biðlistar munu
lengjast nema aukaframlög vegna
biðlistaaðgerða verði hækkuð.“
SVAVAR FRETTABLADIDIS

-%..).'!2-, Breska dagblaðið
Evening Standard tileinkaði
íslensku innrásinni í breskt
fjármála- og menningarlíf heila
opnu í blaði sínu
í gær.
Blaðið furðar
sig á öllum þeim
eftirtektarverðu
kaupum og
yfirtökum sem
íslenskir
viðskiptamenn
"*®2+
hafa framkvæmt á síðustu misserum þar
sem þeir hafi í fyrstu virst vera að
færast of mikið í fang.
En umfjöllunin einskorðast
ekki við fjármálageirann. Með
greininni fylgir einnig hálfsíðu
mynd af stúlknaflokknum Nylon
auk þess sem þar er minnst á
Björk, Stafrænan Hákon, Sigurrós, Emilíönu Torrini, íslenska
knattspyrnumenn sem spila þar í
landi og Ólaf Elíasson svo að
fáeinir séu nefndir.
ÖSJ

2¹ÈNING (ALLDËRS SGRÅMSSONAR Å STARF HJ¹ .ORR¾NU R¹ÈHERRANEFNDINNI R¾DD ¹ ÖINGI

Hæfni, reynsla og framtíðarsýn réðu ráðningu Halldórs
34*«2.-, Halldór Ásgrímsson var ráðinn í starf

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val
á réttri dýnu alla ﬁmmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

framkvæmdastjóra Norrænu ráðherranefndarinnar
vegna hæfni sinnar, reynslu og framtíðarsýnar á norrænt samstarf.
Jónína Bjartmarz, ráðherra norrænna samstarfsmála, greindi frá ráðningarferlinu á Alþingi í gær
þegar hún svaraði fyrirspurn Magnúsar Þórs Hafsteinssonar, Frjálslynda flokknum, um málið.
Magnús vildi vita hvernig staðið var að kjörinu og
upplýsti um leið að sér virtist sem ýmsir hefðu verið
að „bralla allnokkuð í reykfylltum bakherbergjum,
verið að plotta, eins og sagt er á fínu máli“.
Jónína hafnaði bollaleggingum Magnúsar um baktjaldamakk og kvað Geir H. Haarde hafa farið þess á
leit við Halldór að hann gæfi kost á sér í starfið.
Féllst Halldór á þá umleitan og í framhaldinu
greindi Geir norrænum kollegum sínum frá áhuga
Íslands á starfinu.
Eftir að Finnar höfðu einnig tilnefnt mann komu

(!,,$«2
3'2¥-33/.

*«.¥.!
"*!24-!2:

-!'.²3 ¶«2
(!&34%).33/.

samstarfsráðherrarnir sér saman um að ákvörðun
skyldi byggjast á hæfni og reynslu umsækjenda.
Voru frambjóðendurnir kallaðir til viðtala og rukkaðir um framtíðarsýn þeirra á norrænt samstarf. Eftir
þau viðtöl var ákveðið að ganga til samninga við Halldór.
BÖS
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!NGELA -ERKEL HEFUR VERIÈ KANSLARI ¶ÕSKALANDS Å EITT ¹R

Neitar að senda fleiri þýska
hermenn til Afganistans

+!50 3!,!
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"%2,¥. !0 Angela Merkel, kanslari

Þýskalands, segir ekki koma til
greina að fleiri þýskir hermenn
verði sendir til Afganistans. Engir
þýskir hermenn verða heldur sendir til suðurhluta landsins, þar sem
átök hafa verið hörð undanfarið.
James L. Jones, yfirherforingi
Atlantshafsbandalagsins, ítrekaði í
gær hvatningu til aðildarríkja
bandalagsins um að senda fleiri
hermenn til Afganistans, að öðrum
kosti muni hernaðurinn þar dragast á langinn og verða dýrkeyptari.

'%.')36¥3)4!,! +2«.5..!2
 
(%)-),$ 3EÈLABANKI ¥SLANDS

3J¹VARÒTVEGSR¹ÈHERRAR %3"

Minni hömlur
á úthafsveiðar
"2533%, !0 Aðildarríki Evrópusambandsins hafa samþykkt að
draga úr hömlum á úthafsveiðum
og hunsa þar með viðvörunarorð
um að sumir fiskistofnar séu í
útrýmingarhættu og þess vegna
þurfi að hætta úthafsveiðum með
öllu.
Á tveggja daga fundi sjávarútvegsráðherra aðildarríkjanna í
Brussel var á hinn bóginn
samþykkt að herða reglur um
möskvastærð veiðarfæra og
strandveiðar í Miðjarðarhafinu.
Í næsta mánuði taka ráðherrarnir ákvarðanir um fiskveiðikvóta
GB
í lögsögu aðildarríkjanna.

',*²&2(/,4 FORM UM HERRAGARÈA
&2¡44!",!¨)¨'6!

'LJÒFUR¹RHOLT Å ®LFUSI

Risastórir
herragarðar
3+)05,!'3-, Tuttugu einbýlis-

hús sem hvert um sig mun verða
allt að 600 fermetrar munu rísa í
landi Gljúfurárholts í Ölfusi ef
ný tillaga að deiliskipulagi sem
nú hefur verið auglýst verður
samþykkt.
Húsin, sem verða eins konar
herragarðar, mega vera tíu
metra há. Með hverju íbúðarhúsi er að auki gert ráð fyrir allt
að 100 fermetra gróðurhúsi og
hesthúsi fyrir tíu hesta. Lóðirnar verða allt að tíu þúsund
fermetrar hver. Einnig er gert
ráð fyrir tvíbýlishúsum í
þessum 1. áfanga í skipulagningu íbúðabyggðar í landi
Gljúfurárholts.
GAR

Nærri þrjú þúsund þýskir hermenn eru í Afganistan, flestir í
norðanverðu landinu þar sem er tiltölulega friðsælt.
„Við viljum ekki að neinn vafi
leiki á um árangur þeirra í norðurhlutanum og ég get ekki séð að
neinn vilji stofna í hættu því öryggi
sem ríkir í norðurhlutanum,“ sagði
Merkel í gær.
Í gær hafði Merkel verið kanslari Þýskalands í eitt ár og notaði
tækifærið til að stæra sig svolítið
af árangri ríkisstjórnarinnar, þótt

hún segði margt eftir ógert.
Samskipti
stjórnarflokkanna
tveggja, Kristilegra demókrata og
Sósíaldemókrata, í „stóru samsteypustjórninni“ sem mynduð var
eftir síðustu þingkosningar, hafa þó
verið stirð að undanförnu og skoðanakannanir sýna að vinsældir
hennar minnka.
GB
&¡++ ",«-6®.$ ¥ 4),%&.) $!'3).3

!NGELA -ERKEL VAR BROSMILD ¹ ÖÕSKA
ÖJËÈÖINGINU Å "ERLÅN Å G¾R ÖEGAR ¹R VAR
LIÈIÈ FR¹ ÖVÅ HÒN TËK VIÈ KANSLARAEMB
¾TTINU
&2¡44!",!¨)¨!0

Minnstur hagvöxtur á
Íslandi á næsta ári
Hagvöxtur og afkoma hins opinbera dregst mest saman á Íslandi á næsta ári
samkvæmt spá um efnahagshorfur á Norðurlöndum. Sagt nauðsynleg aðlögun.
%&.!(!'3-,
Hagvöxtur mun
dragast saman á öllum Norðurlöndunum nema Noregi á næsta
ári samkvæmt spá norrænu efnahagsnefndarinnar í nýútkominni
skýrslu. Mestur samdráttur verður á Íslandi þar sem hagvöxtur
mun fara úr 4,2 prósentum í ár
niður í eitt prósent. Hagvöxtur á
hinum Norðurlöndunum verður á
bilinu tvö til 3,6 prósent.
Afkoma hins opinbera hefur
sjaldan verið betri á Norðurlöndunum samkvæmt skýrslunni og
stendur Noregur þar langbest með
19,5 prósent af vergri landsframleiðslu. Næst kemur Ísland með
3,8 prósent. Ísland verður hins
vegar með lægstu afkomu hins
opinbera á næsta ári samkvæmt
spám eða 1,5 prósent. „Afkoman
verður þó jákvæð á næsta ári sem
telst gott með hliðsjón af því að
víðast hvar í Evrópu er halli á
rekstri hins opinbera,“ segir Benedikt Þór Valsson, hagfræðingur í
fjármálaráðuneytinu, sem situr í
norrænu efnahagsnefndinni fyrir
hönd Íslands.
Við samanburð á Norðurlöndunum er mikilvægt að líta til þess
að svokallað öldrunarvandamál
framtíðar virðist vega þyngra á
hinum Norðurlöndunum að sögn
Benedikts. Í því felst að færri
munu borga skatta til að greiða lífeyri og aðra opinbera þjónustu til
æ vaxandi fjölda fólks. „En
íslenska þjóðin er ung og við
sjáum fram á að okkar lífeyrissjóðskerfi verði sjálfbært. Hinar
þjóðirnar eru að reka sína ríkissjóði með góðri afkomu til að geta
mætt miklum skuldbindingum í
framtíðinni, bæði vegna öldrunar
og lífeyrisskuldbindinga.“
Verðbólga hefur verið fremur

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

CDI6Á>G7ÏA6G
De^Â/6aaVk^g`VYV\V`a#./%%"&-/%%d\aVj\VgYV\V`a#&'/%%"&+/%%#Hb^/*'*-%'%#

%&.!(!'3(/2&52  ./2¨52,®.$5- &92)2 2)¨ 
 

2EIKNAÈ ER MEÈ AÈ HAG
VÎXTUR ¹ .ORÈURLÎNDUNUM
VERÈI AÈ MEÈALTALI UM ÖRJÒ
PRËSENT ¹ N¾STA ¹RI ¶¹
VERÈI MEÈALTAL VERÈBËLGU
TVÎ PRËSENT OG ATVINNULEYSI
VERÈI AÈ MEÈALTALI  
PRËSENT -EÈALTAL AFKOMU
HINS OPINBERA VERÈUR  
PRËSENT SAMKV¾MT SP¹M
.OREGUR H¾KKAR MEÈALTALIÈ
UMTALSVERT UPP EINS OG SJ¹
M¹ ¹ GRAFINU SEM SKÕRIST AF
MIKLUM OLÅUAUÈI LANDSINS
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HLUTFALL AF VERGRI LANDSFRAMLEIÈSLU
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lág á öllum Norðurlöndunum nema
á Íslandi sem sker sig úr með 7,3
prósent verðbólgu fyrir árið 2006.
Næst mest er verðbólgan í Noregi
2,5 prósent.
Tryggvi Þór Herbertsson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar
Háskóla Íslands, segir þessar
tölur sýna þann samdrátt sem
talað er um að verði hér á næsta
ári. „Þetta endurspeglar aðlögun
íslenska hagkerfisins að nýju jafn-

*!&.2¡44)3-, 16 daga átak gegn
kynbundnu ofbeldi verður haldið
hér á landi dagana 24. nóvember
til 10. desember næstkomandi. Á
fjórða tug stofnana og samtaka
munu meðal annars standa fyrir
alls kyns fundum, mótmælum
málþingum á þeim tíma. Átakið í
ár á að beina sjónum að þeim
fjölmörgu samfélagsmeinum sem
stuðla að ofbeldi gegn konum.
16 daga átakið hefur í 16 ár
unnið að því að draga kynbundið
ofbeldi fram í dagsljósið sem
mannréttindabrot. Hópar og
samtök um allan heim hafa nýtt
átakið til að krefjast aðstoðar og
stuðnings til handa fórnarlömbum ofbeldis og þrýsta á bætta
réttarstöðu þolenda.
ÖSJ

Hvorug fylkingin í meirihluta

 

 

16 daga átak
haldið í 16 sinn

¶INGKOSNINGAR Å (OLLANDI
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'EGN KYNBUNDNU OFBELDI

vægi eftir þá gríðarlega miklu
þenslu og ójafnvægi sem hefur
verið undanfarið.“
Tryggvi bendir á að margfalt
meiri hagvöxtur hafi verið á
Íslandi en á hinum Norðurlöndunum í langan tíma og því eigi þetta
ekki að breyta neinu stóru. „Þetta
er nauðsynleg aðlögun sem verður
að eiga sér stað til þess að hér
náist verðbólga niður og hagkerfið fari í jafnvægi.“ SDG FRETTABLADIDIS

anna í Hollandi í
gær virtust samkvæmt fyrstu
tölum verða á
þann veg að
hvorki fylking
hægri manna né
fylking vinstri
manna hlyti
7/54%2 "/3
meirihluta
&ORMAÈUR 6ERKA
þingsæta.
MANNAFLOKKSINS
Hins vegar
stefndi í að flokkur forsætisráðherrans Jans Peters Balkende,
Kristilegir demókratar, fengi flest
þingsæti og þar með umboð til að
leiða stjórnarmyndunarviðræður.
Balkende hefur leitt minnihlutastjórn ásamt Frjálslynda
flokknum frá því miðflokkurinn
D66 yfirgaf stjórnarsamtarf
hægri manna í sumar.
Flokkarnir í fylkingu vinstri
manna eru Verkamannaflokkurinn, Sósílastaflokkurinn og
Græningjar. Aðrir flokkar standa
utan fylkinga.
GAR
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&RUMDÕRIÈ 'IARDIA ,AMBLIA SMITAST MILLI BARNA

¶RIGGJA M¹NAÈA FANGELSI

Þarmasýking á leikskólum

Stal 30 glösum
af kökudropum

(%),"2)'¨) Þarmasýkingin Giardia

Styður þú West Ham í ensku
knattspyrnunni?
*¹
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Eru íslensku jöklarnir og eldfjöllin meðal undra heims?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

Lamblia hefur greinst í fimm
börnum á leikskólanum Hagaborg
í Reykjavík. Sýkingin getur smitast með skítugu vatni og matvælum eða milli manna. Börnin geta
verið einkennalaus svo vikum
skiptir, en einkennin eru annars
helst niðurgangur, en einnig lystarleysi, vindgangur og ógleði. Sigríður Sigurðardóttir, leikskólastjóri á Hagaborg, segir mesta
vandann einmitt fólginn í hversu
lúmsk sýkingin sé. „Börnin eru
ekkert lasin og ekki með hita og
því nokkuð erfitt að átta sig á
þessu,“ segir Sigríður og hvetur
foreldra til að láta skoða börnin

hjá lækni, ef minnsti grunur er
um sýkingu.
Giardi-sýking er landlæg og
smitast sérstaklega milli barna,
því þau eiga til að trassa handþvott. Guðrún Sigmundsdóttir,
yfirlæknir á sóttvarnasviði Landlæknisembættis, segir að þetta sé
velþekkt leikskólasmit og ekki við
neinn að sakast, komi það upp.
Foreldrar ættu að gæta þess að
senda ekki börn með niðurgang á
leikskólann, heldur fara með þau
til læknis og fá sýklalyf.
Helsta forvörnin gegn Giardisýkingu er góður handþvottur foreldra og barna, einkum eftir hægðir og bleiuskipti.
KËÖ

(!'!"/2' 6ANDINN VIÈ SÕKINGUNA ER
HVERSU LÒMSK HÒN ER FORELDRAR ¹TTA SIG
EKKI ¹ ÖVÅ AÈ BÎRNIN ERU VEIK

$«-3-, Karlmaður hefur verið
dæmdur í þriggja mánaða
fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir þjófnað á ýmsum
varningi úr matvöruverslunum.
Meðal þess sem hann stal í
nokkrum tilvikum voru 30 glös af
kökudropum, auk mismunandi
matvæla.
Maðurinn hefur áður hlotið
dóma vegna þjófnaðar. Með
síðustu brotum rauf hann skilorð
og með hliðsjón af sakarferli
hans þótti ekki fært að skilorðsbinda refsinguna nú, þótt
þjófnaðarbrot hans væru í öllum
tilvikum smávægileg.
JSS

Tortryggni um kaup
pólitískra ítaka eytt
Forsætisráðherra segir erfitt að fullyrða að fyrirtæki hafi keypt sér áhrif eða völd
með framlögum til stjórnmálaflokka. Lög um fjármögnun stjórnmálastarfsemi
eyði hins vegar tortryggni um slíkt. Sjálfstæðisflokkurinn hafi ekkert að fela.
34*«2.-, Geir H. Haarde, for-

sætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, segir mikil tíðindi
felast
í
störfum
og
niðurstöðum nefndar um lagalega
umgjörð
stjórnmálastarfsemi.
Nefndin, sem skipuð var í júlí á
síðasta ári, skilaði ráðherra
skýrslu sinni og frumvarpi að
lögum í gær.
Eins og sagt var frá í Fréttablaðinu í gær gerir frumvarpið
ráð fyrir að árleg framlög til
stjórnmálaflokka megi að hámarki
nema 300 þúsund krónum og að
lykilupplýsingar úr uppgjörum
flokkanna verði birtar. Sama máli
gegnir um þátttöku fólks í prófkjörum.
Geir H. Haarde segir að með
þessu sé dregið úr mögulegum
ítökum fyrirtækja á starfsemi
flokkanna. „Það er mikilvægt að
koma í veg fyrir tortryggni og
jafnvel möguleika fyrirtækja að
kaupa sér pólitísk ítök. Þó að við í
Sjálfstæðisflokknum höfum ekkert að fela í þessum efnum og
höfum aldrei haft þá teljum við
rétt að stíga þetta skref núna til að
eyða allri tortryggni.“

Timberland PRO
softshell jakki

12.900 kr.

Timberland PRO
vatnsheld úlpa

7.900 kr.

Fullkomið skjól

Timberland PRO
goretex úlpa

23.990 kr.

Það er mikilvægt að
koma í veg fyrir tortryggni og jafnvel möguleika
fyrirtækja að kaupa sér pólitísk
ítök.
'%)2 ( (!!2$%
&/234)32¨(%22!

Aðspurður segir Geir erfitt að
fullyrða að þess séu dæmi að fyrirtæki hafi reynt eða beinlínis
keypt sér áhrif eða völd. „En það
er alveg ljóst að það eru fjölmargir aðilar í þjóðfélaginu sem hafa
efnast það mikið, bæði einstaklingar og fyrirtæki, að það er lítið
mál ef fólk hefur áhuga á því.“
Þar sem skorður eru reistar við
frjálsum framlögum til stjórnmálaflokka verða framlög ríkisins

'%)2 ( (!!2$% &/234)32¨(%22! KYNNTI Å G¾R SKÕRSLU OG FRUMVARP NEFNDAR SEM

FJALLAÈI UM LAGALEGA UMGJÎRÈ STJËRNM¹LASTARFSEMI (ANN SEGIR MIKIL TÅÈINDI FELAST Å
NIÈURSTÎÈUNUM OG GRUNDVALLARBREYTING VERÈI ¹ STARFSUMHVERFI STJËRNM¹LANNA
&2¡44!",!¨)¨34%&.

hækkuð um 130 milljónir á ári.
Bætist sú fjárhæð við þær 295
milljónir króna sem ríkið leggur
nú þegar til flokkanna. Geir óttast
ekki að svigrúm til starfsemi
stjórnmálaflokka sé minnkað,
þrátt fyrir að hömlur verði á
frjálsum framlögum til þeirra.
Áfram geti þeir aflað sér framlaga hjá einstaklingum og fyrirtækjum og auðvitað sé hægt að ná
töluverðum upphæðum með þeim

hætti. Stuðningurinn verði hins
vegar dreifðari en áður.
Alls geta einstaklingar styrkt
stjórnmálaflokka um 400 þúsund
krónur á ári, verði frumvarp
nefndar forsætisráðherra að
lögum. Auk 300 þúsund króna
framlags getur fólk greitt félagsgjöld að flokkum og mega þau
hæst nema 100 þúsund krónum á
ári.
BJORN FRETTABLADIDIS

2EFSINGAR LIGGJA VIÈ BROTUM ¹ V¾NTANLEGUM LÎGUM UM FJ¹RMÎGNUN STJËRNM¹LASTARFSEMI

"ROT VARÈA ALLT AÈ SEX ¹RA FANGELSI
Timberland PRO
öryggisskór
Dugguvogur

13.990 kr.
Knarrarvogur

SÆBRAUT

gur

arvo

Súð

VIÐ ERUM HÉR!
Knarrarvogi 4
Endurvinnslan

ESSO Aðföng

14 verslanir – sjá www.esso.is

Sími 560 3433

34*«2.-, Alvarleg brot gegn
lögum um fjármögnun stjórnmálastarfsemi geta varðað allt að
sex ára fangelsi. Fyrir vægari
brot, hvort sem er af ásetningi
eða stórfelldu gáleysi, skal refsað með fésektum.
Þrettánda grein frumvarpsins kveður á um þetta og er hún
í samræmi við sambærilegar
greinar í lögum um hlutafélög.
Verði frumvarpið að lögum
verður sveitarfélögum með

fleiri en 500 íbúa skylt að veita
fé til stjórnmálasamtaka sem
fengið hafa að minnsta kosti
einn mann kjörinn eða 2,5 prósent atkvæða í sveitarstjórnakosningum. Sveitarfélögum með
færri íbúa verður heimilt að
gera slíkt hið sama.
Þá er lögð til sú nýjung í veitingu styrkja til þingflokka, sem
ráðast af þingstyrk, að stjórnarandstöðuþingflokkar fá sérstök
framlög. Er það gert til að jafna

aðstöðumun stjórnar og stjórnarandstöðu.
Loks er gert ráð fyrir ríkisstuðningi við fólk sem býður sig
fram til embættis forseta
Íslands. Geta þeir sem hljóta að
minnsta kosti tíu prósent
atkvæða sótt um styrki vegna
kosningabaráttunnar. Skal styrkurinn
mæta
persónulegum
kostnaði frambjóðandans að frádregnum framlögum fólks og
fyrirtækja.
BÖS
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3TURLA "ÎÈVARSSON SAMGÎNGUR¹ÈHERRA UM UNDIRBÒNING AÈ 3UNDABRAUT

¥SLENDINGURINN Å ,ONDON

Ekki stillt upp í verkáfanga

Haldið sofandi

&2!-+6-$)2 Gísli Marteinn Bald-

ursson, formaður umhverfis- og
samgönguráðs Reykjavíkur, segir
að ekki sé ljóst nákvæmlega hvaða
kostnaðarliðum við framkvæmd
Sundabrautar sé frestað með því
að leggja aðeins hundrað milljónir
í verkefnið á næsta ári. Gísli
Marteinn segir að fjárhæðin dugi
ágætlega í undirbúningsvinnu og
hönnun.
Í nýlegu frumvarpi fjármálaráðherra um ráðstöfun hluta söluandvirðis Landssímans er lagt til
að hundrað milljónum verði varið
til Sundabrautar í stað þeirra 1.500
milljóna sem fyrirhugað var á
næsta ári. Á móti kemur að fram-

lögin árið 2009 nema 3.900 milljónum, í stað 2.500 áður.
Gísli Marteinn segir að borgarstjórnarmeirihluti
Sjálfstæðisflokksins standi við loforð sitt um
að taka ákvörðun um legu Sundabrautar fyrir árslok og þá verði
hægt að hefjast handa. „Þegar
ákvörðunin hefur verið tekin
tekur við hönnunarferli. Það er
ekki hægt að hanna fyrr en vitað
er hvort Sundabraut verður grafin
ofan í jörðina eða fer upp á fimmtíu metra háa brú,“ segir hann.
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra segir að undirbúningur
við Sundabraut hafi aldrei komist
á það stig að framkvæmdinni væri

35.$!"2!54 %KKI LJËST HVAÈA KOSTNAÈ

ARLIÈUM VIÈ FRAMKV¾MDINA HEFUR VERIÈ
FRESTAÈ

stillt upp í verkáfanga og því sé
ekki hægt að segja hverju hafi
verið frestað.
GHS

,¥+!-323 Haraldi Hannesi

Guðmundssyni, 36 ára ljósmyndara, er enn haldið sofandi á
sjúkrahúsi í Lundúnum. Læknar
telja hann í lífshættu og hefur svo
verið síðan á sunnudagsmorgun
þegar þrír hettuklæddir menn
réðust að honum skammt frá
heimili hans. Haraldur er með
alvarlega höfuðáverka.
Sr. Sigurður Arnarson,
sendiráðsprestur í Lundúnum,
segir að árásin hafi verið
fólskuleg og að því er virðist
tilefnislaus, en Haraldur var að
hjóla í hverfinu þegar ráðist var á
hann.
Stofnaður hefur verið reikningur fyrir Harald hjá SPRON, nr.
1150-26-2600, kt. 070970-4229 KËÖ

Sigríður Ingþórsdóttir
Safnkortsvinningshafi:

PEARL
hlýrabolur

á n‡ju vetrarvörunum
frá OROBLU í Lyfju

ÉG VANN
FERÐ FYRIR
TVO Á ENSKA
BOLTANN!

Fimmtudag, kl. 13-17
á Smáratorgi

– OG ÞAÐ EINA SEM ÉG GERÐI VAR
AÐ NOTA SAFNKORTIÐ HJÁ ESSO

KYNNINGAR

Fimmtudag, kl. 14-18
á Selfossi

"2¨!-«44!+! '%¨$%),$!2 ,!.$30¥4!,!.3 !ÈEINS BROT AF ÖEIM FULLORÈNU EIN

STAKLINGUM SEM KOMA ¹ SJÒKRASTOFNANIR VEGNA SJ¹LFSSKAÈA EÈA TILRAUNAR TIL SJ¹LFSVÅGS
FARA INN ¹ GEÈDEILD

Föstudag, kl. 14-18
í Lágmúla og
Smáralind

Konur skaða
sig frekar en
karlmenn

Laugardag, kl. 12-16
á Laugavegi

Kaupauki

fylgir hverri
OROBLU vöru

Áætlað er að 450 til 500 fullorðnir einstaklingar skaði
sig með einhverjum hætti á ári hverju, sumir vegna
tilraunar til sjálfsvígs en aðrir af öðrum orsökum.
Konur skaða sig um það bil tvöfalt oftar en karlar.
(%),"2)'¨)3-, Samkvæmt grófri

F í t o n / S Í A

LIDO
sokkabuxur

Nöfn heppinna Safnkortshafa eru dregin út vikulega í ferð
fyrir tvo á Enska boltann. Síðasti útdráttur 25. nóvember.

Það borgar sig að nota Safnkortið!
www.safnkort.is

áætlun er gert ráð fyrir 450 til 500
sjálfssköðum fullorðins fólks á ári
hverju undanfarin ár, segir Sigurður Páll Pálsson, geðlæknir á
geðsviði
Landspítala-háskólasjúkrahúss, spurður um sjálfsvígshættu hjá fullorðnum.
Sigurður segir að um sé að
ræða lágmarkstölur fyrir árin
2003 og 2004 en þá hafi mátt gera
ráð fyrir 450 til 500 sjálfssköðum
að lágmarki á hvoru ári fyrir sig.
Kynjaskiptingin sé 38 prósent
karlar og 62 prósent konur. Um 20
prósent af þessum hóp komi margoft af þessum sökum. Meðalaldur heildarfjöldans sé tiltölulega
lágur, langt undir fertugu. Konurnar hafi alltaf verið mun yngri
en karlarnir.
„Þetta er ekki gamalt fólk,“
segir Sigurður Páll. „Sjálfsvígstilraunir hjá gömlu fólki eru alltaf
alvarlegri heldur en hjá þeim
yngri. Þær takast yfirleitt, bæði
vegna alvarleika ákvörðunar og
hins, að líkaminn er viðkvæmari
og þolir minna.“
Sigurður Páll bendir á að sjálfsskaði sé víðara hugtak heldur en
sjálfsvígstilraun, enda sé í mörgum tilvikum erfitt að skilja þar á
milli. Hann segir að verið sé að
vinna að flokkun sjálfsskaða í
beinar sjálfsvígstilraunir og aðra

sjálfsskaðandi hegðun. Kominn sé
vísir að flokkun og sískráningu á
slysa- og bráðadeild LSH og lyfjadeild spítalans, en þangað komi
fólk sem hefur skaðað sig yfirleitt
fyrst. Aðeins brot af því fari inn á
geðdeild. Svo sé hópurinn sem
skaði sig en leiti sér ekki aðstoðar.
Það sé því ýmsum erfiðleikum háð
að fá heildaryfirsýn yfir fjölda
sjálfsvíga og einstaklinga sem
skaða sig.
Á árunum 1990 til 2005 sviptu
518 Íslendingar sig lífi, að því er
fram kom í svari Sivjar Friðleifsdóttur
heilbrigðisráðherra
á
Alþingi nýverið. Rúmlega fjögur
hundruð karlar sviptu sig lífi á
tímabilinu og rúmlega hundrað
konur. Á tímabilinu tóku 180
manns undir þrítugu líf sitt, 165
karlar og 15 konur.
Samkvæmt skráningu Hagstofunnar urðu alls 33 sjálfsvíg á
Íslandi á síðastliðnu ári. Af þeim
sem ákváðu að taka sitt eigið líf
voru 24 karlar og níu konur. Tveir
einstaklingar voru undir 20 ára
aldri en alls voru sex einstaklingar sem sviptu sig lífi á aldrinum
16-30 ára, allt karlmenn. Konurnar sem fyrirfóru sér voru á flestar
á aldrinum 41-60 ára, eða sjö talsins. Átján karlmenn á aldrinum
31-60 ára frömdu sjálfsvíg.
JSS FRETTABLADIDIS

ÞÚ BEISLAR

ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 35070 11/06

ORKUNA

Þú öðlast nýjan kraft í Lexus RX350. Afkastamikil vél og háþróaður
tæknibúnaður vinna gegn þyngdaraflinu og gera þér kleift að sækja
fram hvort sem er á athafnavegum borgarinnar eða á ævintýraslóðum
utan við byggð. RX350 er lúxussportjeppi þar sem þú kemst næst því
að kynnast sömu fullkomnun og auðkennir listamíði náttúrunnar.

Komdu og gefðu Lexus RX350 færi á að uppfylla ýtrustu kröfur sem
þú gerir til lúxussportjeppa. Við vitum hver niðurstaðan verður. Hún
kemur þér ef til vill á óvart en hún kemur okkur ekki á óvart. Lexus
RX350 er smíðaður í þeim tilgangi að uppfylla óskir þeirra sem gera
kröfur til sjálfs sín og kröfur til annarra. Þess vegna verður niðurstaðan
gagnkvæm virðing milli þín og Lexus RX350.
Verð frá: 5.520.000 kr.

Nýbýlavegi 6 Kópavogur Sími 570 5400 www.lexus.is

The pursuit of perfection
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KËRESKAR HÒSM¾ÈUR KOMU SAMAN
FYRR Å VIKUNNI OG BJUGGU TIL UM FJÎRUTÅU
ÖÒSUND SKAMMTA AF KIMCHI GR¾N
METISRÁTTINUM SEM SÅÈAN VORU GEFNIR
NAUÈSTÎDDUM
&2¡44!",!¨)¨!0

,ÎGREGLA GERIR HÒSLEIT

Níræð kona féll
í skotbardaga
!4,!.4! !0 Lögreglumenn úr
fíkniefnadeild lögreglunnar í
Atlanta í Bandaríkjunum lentu í
skotbardaga við 91 árs gamla
konu þegar þeir réðust inn á
heimili hennar, með húsleitarheimild í höndunum.
Lögreglumennirnir segjast
hafa bankað á dyr um í gærmorgun og gert grein fyrir sér áður en
þeir brutu upp dyrnar. Konan var
vopnuð byssu og særði þrjá
lögreglumenn. Lögreglan skaut
þá á móti og féll konan í valinn.
Konan bjó ein í húsinu og frænka
hennar segir aðgerðir lögreglunnar ástæðulausar.
GB
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®LFUS HEIMILAÈI ST¾KKUN (ELLISHEIÈARVIRKJUNAR ¹ RÎNGUM FORSENDUM

$¾MDUR FYRIR LÅKAMS¹R¹S

Framkvæmdunum frestað

Sekur um að
stappa á andliti

/2+5-, Framkvæmdum við stækkun Hellisheiðar-

$«-3-, Átján ára piltur var á

virkjunar hefur verið frestað. Ástæðan er sú að
Skipulagsstofnun telur að framkvæmdirnar við
virkjunina séu ekki í samræmi við skipulagsáætlanir. „Það var ekki búið að gera þær nauðsynlegu
breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi sem
þurfti að gera til að sveitarfélagið Ölfus gæti veitt
leyfi fyrir slíkum framkvæmdum. Á grundvelli
þessara upplýsinga beindi Skipulagsstofnun þeim
tilmælum til sveitarstjórnarinnar að framkvæmdir
við virkjunina yrðu stöðvaðar,“ segir Stefán Thors
skipulagsstjóri sem skrifaði bæjarstjóra Ölfuss bréf
þess efnis hinn 9. nóvember síðastliðinn.
Stefán segir að ábyrgðin í þessu máli liggi hjá
sveitarfélaginu því það hafi heimilað framkvæmdirnar án þess að hafa tilskilin leyfi. Til þess að
framkvæmdir við virkjunina hefjist aftur þarf að
breyta aðalskipulagi og deiliskipulagi virkjunarinn-

miðvikudag dæmdur í þriggja
mánaða skilorðsbundið fangelsi
fyrir líkamsárás í Héraðsdómi
Austurlands.
Pilturinn réðst, í félagi við
annan, á mann á þrítugsaldri með
höggum og spörkum á Eskifirði í
júní á þessu ári. Hann stappaði
meðal annars nokkrum sinnum á
andliti fórnarlambsinns sem fékk
glóðaraugu, augntóft brotnaði auk
fleiri minni áverka. Hinn ákærði
játaði brot sín skýlaust fyrir dómi
en hann hefur ekki áður gerst
sekur um refsiverða háttsemi. Því
þótti við hæfi að skilorðsbinda
refsingu hans.
ÖSJ

0!+)34!.
&RÁTTAMANNI R¾NT
&RÁTTAMAÈUR BRESKA RÅKISÒTVARPSINS ""#
HVARF ¹ M¹NUDAG Å )SLAMABAD HÎFUÈ
BORG 0AKISTANS !È SÎGN ""# ËTTAST
BRËÈIR HANS AÈ PAKISTANSKIR LEYNIÖJËN
USTUMENN HAFI NUMIÈ HANN ¹ BROTT
(INN HORFNI ER INNF¾DDUR 0AKISTANI OG
STARFAR FYRIR ÒRDÒ DAGSKR¹ ""# ²RDÒ ER
SÒ TUNGA SEM FLESTIR 0AKISTANAR TALA

$«-3-,
-EÈ HASS INNVORTIS
-AÈUR ¹ FIMMTUGSALDRI HEFUR VERIÈ
¹K¾RÈUR FYRIR AÈ HAFA REYNT AÈ SMYGLA
T¾PUM  GRÎMMUM AF HASSI INN
Å LANDIÈ Å LÅKAMA SÅNUM (ANN VAR
HANDTEKINN VIÈ KOMUNA TIL +EFLAVÅKUR
FLUGVALLAR OG LAGÈI LÎGREGLAN SVO HALD
¹ EFNIÈ N¾STU DAGA ¹ LÎGREGLUSTÎÈINNI
VIÈ (VERFISGÎTU

Jólamarkaður
á Garðatorgi
Rekstarfélag Garðatorgs stendur fyrir
götumarkaði á torginu á Aðventunni.
Þeir sem áhuga hafa á að setja upp
sölu- pg eða sýningarbása vinsamlegast
hafi samband við Lárus i síma 861 4950.

(%,,)3(%)¨!26)2+*5. &RAMKV¾MDUM VIÈ ST¾KKUN (ELLIS

HEIÈARVIRKJUNAR HEFUR VERIÈ FRESTAÈ

ar að sögn Stefáns. Hann segir að það ferli taki um
tvo til þrjá mánuði og munu framkvæmdir við
virkjunina liggja niðri á meðan.
Guðmundur Þóroddsson, framkvæmdastjóri
Orkuveitu Reykjavíkur, segir að fyrirtækið muni
ekki bíða fjárhagslegt tjón af frestun framkvæmdanna við virkjunina og að almennt séð hafi hún
lágmarksáhrif á fyrirtækið.
IFV

Ísraelsher efnir til
nýs áhlaups á Gaza
Til harðra bardaga kom í gær milli Ísraelshers og Palestínumanna í Beit Hanoun
og Jebaliya á Gaza. Rauði krossinn er í bili hættur störfum á Gaza af öryggisástæðum. Þreifingar halda áfram um myndun samstjórnar Fatah og Hamas.
'!:! !0 Ísraelsher réðst á ný inn í
tvo palestínska bæi á Gazasvæðinu í gær, í því skyni að uppræta
palestínska skæruliðahópa sem
stunda það að skjóta sprengiflaugum á ísraelska bæi handan landamæranna. Herinn settist um hús
eins þingmanns Hamas-samtakanna og lenti í hörðum skotbardögum við herskáa Palestínumenn, að
því er fulltrúar palestínskra yfirvalda greindu frá.
Það sem gerði ástandið á Gaza
enn alvarlegra fyrir íbúana var að
Rauði krossinn ákvað að hætta allri
starfsemi sinni þar í bili, í kjölfar
þess að tveimur starfsmönnum
þeirra var rænt þar. Þeir voru að
vísu fljótlega látnir lausir aftur, en
forsvarsmenn samtakanna töldu
öryggi starfsmanna þeirra verða
að vera betur tryggt.
Átökin voru hörðust í bæjunum
Beit Hanoun og Jebaliya nyrst á
Gazasvæðinu. Það var í Beit Hanoun sem um fimmtíu herskáir Palestínumenn og að minnsta kosti
sjö óbreyttir borgarar, þar á meðal
konur og börn, létu lífið í hernaðaraðgerð Ísraela fyrr í mánuðinum. Bærinn var nær rústir einar
er herinn fór aftur þaðan. Honum
tókst þó ekki að binda enda á
sprengiflaugaárásir
Palestínumanna. Fyrstu þrjár vikur nóvembermánaðar vörpuðu skæruliðar
155 flaugum inn í Ísrael. Í október
voru þær 70 og 65 í september.
Á fundi þjóðaröryggisráðs Ísraels voru leiðandi ráðherrar ísraelsku ríkisstjórnarinnar sammála
um að tilgangslaust væri að efna
til stórtækra hernaðaraðgerða
gegn herskáum Palestínumönnum
á Gaza nema þær aðgerðir væru
liður í að framfylgja skýrum pólitískum markmiðum.

)..23 ¥SRAELSKUR SKRIÈDREKI ¹ HEIMLEIÈ ÒR HERFÎR INN ¹ 'AZASV¾ÈIÈ Å G¾R
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Engin formleg samskipti hafa
átt sér stað milli palestínsku
heimastjórnarinnar og Ísraelsstjórnar síðan Hamas-samtökin
tóku við forystunni í mars, í kjölfar þess að samtökin komust í
meirihluta á palestínska löggjafarþinginu. Mahmoud Abbas, forseti Palestínumanna og leiðtogi
Fatah-hreyfingarinnar, sagðist í
gær myndu halda áfram viðræðum við Ismail Haniyeh, Hamasleiðtoga
og
forsætisráðherra
heimastjórnarinnar, um myndun

samstjórnar Fatah og Hamas. Þar
með virtist Abbas draga til baka
yfirlýsingu sína frá því fyrr í vikunni um að þær viðræður væru
farnar út um þúfur.
Mannréttindasamtökin Amnesty International ítrekuðu í
fréttatilkynningu í gær kröfu sína
um að Sameinuðu þjóðirnar leiði
umfangsmikla og óháða rannsókn
á brotum gegn alþjóðlegri mannúðarlöggjöf sem framin voru í
átökum Ísrael og Líbanon í sumar.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

4VEGGJA DAGA 5MFERÈARÖING  VERÈUR SETT Å DAG

3LYSAALDA ¹ SEINNI HLUTA ¹RSINS
5-&%2¨!2-, Umferðarþing 2006

fer fram í dag og á morgun. „Sú
slysaalda sem riðið hefur yfir
núna á seinni hluta ársins liggur
eins og mara yfir þessu þingi,“
segir Karl Ragnars, forstjóri
Umferðarstofu, sem setur þingið
á Hótel Loftleiðum í dag.
Alvarlegum slysum á Íslandi
hefur fjölgað um 43,6 prósent
fyrstu níu mánuði ársins í samanburði við sama tíma í fyrra samkvæmt samantekt slysaskráningar Umferðarstofu. „Slysatíðni á
fyrri helmingi ársins var mjög í
takt við árið á undan en svo á
seinni helmingi varð fjandinn
laus.“
Fyrstu níu mánuði ársins hafa
orðið 102 alvarleg slys og hafa 120
manns slasast í þeim. Í fyrra voru

107 alvarleg slys yfir allt árið. Alls
hafa 25 látist í umferðinni það sem
af er ári en í fyrra létust 19 í
umferðarslysum. Engar skýringar liggja fyrir hvers vegna slysatíðnin hefur aukist með þessum
hætti að sögn Karls.
„Markmið umferðarþingsins er
að varpa ljósi á stöðu umferðaröryggismála með umfjöllun um
hvernig þeim er háttað. Þetta er
alhliða málfundur um umferðaröryggismál þar sem verið er meðal
annars að boða nýjar aðferðir og
tækni.“
Að umferðarþingi standa samgönguráðuneytið, umferðarráð og
Umferðarstofa og er þingið haldið
annað hvert ár. Flutt verða fjölmörg erindi og í lok þings verða
lagðar fram ályktanir.
SDG

3!-!."52¨52  5&%2¨!23,935- -%¨
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&JÎLDI SLYSA MEÈ MEIÈSLUM
&JÎLDI SLASAÈRA OG L¹TINNA
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.ORSKUR ¹FRÕJUNARDËMSTËLL

Múslímaklerki
vísað frá Noregi
./2%'52 !0 Norskur dómstóll
úrskurðaði í gær að kúrdíski
múslimaklerkurinn Krekar verði
gerður brottrækur frá Noregi og
að svipta beri hann flóttamannastöðu hans þar í landi.
Krekar hafði áfrýjað brottvísunardómi sínum sem féll í borgardómi Óslóar í fyrra, en hann hefur
búið í Noregi frá árinu 1991 sem
flóttamaður. Krekar er stofnandi
Ansar al-Islam hópsins, sem
grunaður er um hryðjuverk í Írak.
Dómarinn sagði að rétt hefði
verið að vísa Krekar á brott, því
hann ógnaði þjóðaröryggi Noregs.
Lögmaður Krekar segir enga
ákvörðun hafa verið tekna um
hvort áfrýjað yrði til hæstaréttar.

%KKI ER GERT R¹È FYRIR LANDFYLLINGUM Å AÈALSKIPULAGI 3ELTJARNARNESB¾JAR

K¾RÈUR FYRIR LÅKAMS¹R¹S

Engar landfyllingar á Nesinu

Skallaði mann
og sló með glasi

Seltjarnarnesbær
hafnaði nú nýlega tillögu Þyrpingar um 20 þúsund fermetra
landfyllingu austanmegin á Nesinu.
Ingimar Sigurðsson, formaður
skipulags- og mannvirkjanefndar Seltjarnarnesbæjar, segir niðurstöður viðræðna meirihlutans
þá að þetta sé ekki gerlegt. „Við
erum nýbúin að fara í gegnum
umræðu um aðalskipulag og þar
er ekki gert ráð fyrir landfyllingum af neinu tagi en skipulagið
gildir til ársins 2024. Þá metum
við viðhorf íbúanna sem svo að
fylgi við landfyllingar sé ekki
mikið meðal þeirra.“
Ingimar segir að eina óbyggða

3+)05,!'3-,

svæðið sem eftir er á Seltjarnarnesinu sé landsvæði á Nesinu
vestanverðu en þar er gert ráð
fyrir útivistarsvæði samkvæmt
deiliskipulagi.
„Landfylling eins og sú sem
tillaga Þyrpingar gerði ráð fyrir
hefur
óneitanlega
áhrif
á
umhverfið og útsýni þó auðvitað
séu skiptar skoðanir um aðgerðir
eins og þessar.“
Ingimar segir þetta ekki í
fyrsta sinn sem bæjarfélagið
hafni landfyllingu en síðasta
sumar fékk bæjarfélagið tillögu
frá Klasa um að fylla upp í Bakkavíkina en þar var gert ráð fyrir
4.000 manna byggð. Þeirri tillögu
var einnig hafnað.
HS

$«-3-, Ungur maður af erlend-

!& 3%,4*!2.!2.%3) %KKI ER GERT R¹È

LANDFYLLINGUM Å AÈALSKIPULAGI 3ELTJARNAR
NESB¾JAR TIL ¹RSINS 

um uppruna var í gær ákærður
fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur
fyrir sérstaklega hættulega
líkamsárás.
Maðurinn veittist að öðrum
manni á veitingastaðnum Kaffi
Viktor í desember, skallaði hann og
sló með glerglasi í andlitið með
þeim afleiðingum að hinn síðarnefndi hlaut skurð á enni, neðan
við vinstri nös og á neðri vör, auk
þess sem hann marðist í andliti.
Þess er krafist að árásarmaðurinn verði dæmdur til refsingar Að
auki, að hann verði dæmdur til að
greiða fórnarlambinu bætur upp á
ríflega eina milljón króna, auk
vaxta.
JSS

SMK

SIMPLY CLEVER

2.) - -!4()%3%. FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA

RUGLVERÐ

&J¹RM¹LAR¹ÈHERRA

Aðgerðir gegn
skattsvikum
34*«2.-, Aðgerðir gegn skatt-

svikum hafa verið til skoðunar í
fjármálaráðuneytinu í tvö ár.
Í desember 2004 skilaði starfshópur skýrslu um umfang skattsvika og hefur ráðuneytið haft
málið til athugunar síðan. Árni M.
Mathiesen fjármálaráðherra upplýsti þetta á Alþingi í gær.
Ein tillaga úr skýrslu starfshópsins hefur orðið að veruleika;
fyrning skattsvikabrota er nú
sex ár.
Ráðherra sagði tillagna um
frekari aðgerðir að vænta.

1.730.000 kr.

BÖS

')2¨).'!234!52 4ÎLUVERÈAR SKEMMDIR

HAFA ORÈIÈ ¹ SV¾ÈINU ,ÅKLEGA VERÈUR ÅS Å
¹NNI FRAM EFTIR VORI
&2¡44!",!¨)¨'5¨"%2'52 ')33/.

3TÅFLAN Å *ÎKULS¹ ¹ &JÎLLUM

Flóðið í rénum
&,«¨ Læna hefur opnast til sjávar

í gegnum krapastífluna í Jökulsá
á Fjöllum og er vatnið farið að
sjatna, að sögn Sveins Þórarinssonar, bónda í Krossdal. Enn er þó
mikill ís í vatninu. „Það er
töluverð fylla þarna ennþá og
þetta er eins og hálfgerður jökull
að líta yfir,“ segir Sveinn, en
íshrönglið er allt að tveggja
metra þykkt og kann að verða í
ánni fram eftir vori.
„Það er nístingskuldi af þessu,
eins og hafís,“ segir Sveinn en
hann telur að töluverðar skemmdir hafi orðið á varnargarðinum í
Öxarfirði, Vestursandsvegi og
girðingum í flóðinu.
KËÖ

,®'2%',!. ¥ 2%9+*!6¥+
«HÎPP EN LÅTIÈ UM MEIÈSL
3AUTJ¹N UMFERÈARËHÎPP VORU TILKYNNT
TIL LÎGREGLUNNAR Å 2EYKJAVÅK ¹ ÖRIÈJU
DAG EN FLEST ÖEIRRA VORU MINNIH¹TTAR
%INN VAR FLUTTUR ¹ SLYSADEILD EFTIR AÈ
VÎRUBIFREIÈ SEM HANN ËK VALT ¶¹
STUNGU ÖRÅR ÎKUMENN AF EFTIR AÈ HAFA
KEYRT ¹ KYRRST¾ÈAR BIFREIÈAR

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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%NN TVÅSÕNT UM LÅF 2ÒSSANS SEM EITRAÈ VAR FYRIR Å "RETLANDI

(VALFJARÈARGÎNG

Heilsa hans sögð hrakandi

Stöðugt meiri
umferð

,/.$/. !0 „Honum hefur hrakað
mikið í dag,“ segir Alex Goldfarb,
vinur rússneska njósnarans Alexanders Litvinenko, sem liggur fársjúkur á sjúkrahúsi í London eftir
að eitrað var fyrir honum í byrjun
mánaðarins.
„Hann er miklu horaðri, virðist
þreyttari og hann á æ erfiðara
með að tala,“ sagði Goldfarb, eftir
að hafa heimsótt hann á gjörgæsludeildina í gær. Í yfirlýsingu
frá sjúkrahúsinu segir þó að
ástand Litvinenkos sé stöðugt og
honum hafi ekki hrakað.
Enn hefur ekki verið hægt að
greina með vissu hvaða eiturefni
hafa valdið sjúkleika Litvinenkos,

,%'/ 6¡,-%..) ¶ETTA T¾KNILEGO
VÁLMENNI ER MEÈAL D¾MIS UM DÕR
LEIKFÎNG SEM LEIKFANGAFRAMLEIÈENDUR
VONAST TIL AÈ ÖÁNA VEL ¹ FYRIR ÖESSI JËL
&2¡44!",!¨)¨!0

sem er 43 ára og hefur á síðustu
árum verið óhræddur við að saka
rússnesk stjórnvöld um hvers
konar óhæfuverk.
Upphaflega var talið að eitrið
hafi verið þallín, stórhættulegur
þungmálmur sem er bæði bragðlaus og lyktarlaus og leysist upp í
vatni. Svo virðist þó sem eitthvert
annað eitur hafi líka verið notað, en
eiturefnafræðingurinn John Henry
sagði á þriðjudag líklegast að eitrið
hafi verið geislavirkt þallín.
Rússneska leyniþjónustan SVR
sendi í gær frá sér yfirlýsingu þar
sem hún harðneitaði því að hafa
átt nokkurn hlut að því að eitra
fyrir Litvinenko.
GB

"%234 &92)2 ,¥&) 3¥.5 !LEXANDER ,IT

VINENKO ¹ SJÒKRAHÒSI Å ,ONDON ÖAR SEM
VOPNAÈIR VERÈIR G¾TA HANS &2¡44!",!¨)¨!0

(6!,&*!2¨!2'®.' Liðlega fimm
þúsund bílar fóru um Hvalfjarðargöng á sólarhring á nýliðnu
rekstrarári. Alls fóru yfir 1,8
milljónir bíla um göngin frá
byrjun október í fyrra til loka
september í ár. Þetta er fjölgun
upp á tólf prósent frá fyrra ári.
Í Skessuhorni kemur fram að
Spölur skuldi nú tæpa 4,7
milljarða króna.
Tekjur félagsins hafa lækkað
um tæp þrettán prósent miðað
við fast verðlag. Stöðug umferðaraukning hefur hins vegar
skilað því að allir geta unað
glaðir við sitt.
GHS

Innflytjendur farnir
að sækja rétt sinn

1.

verðlaun
í Þýskalandi
W2241WPS

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

Vegna ákvæðis um frjálsa för vinnuafls, sem innleitt var 1. maí, getur erlent
launafólk krafist betri kjara en áður og nálgast því Íslendinga í launum. Hér
væru annars umfangsmiklar starfsmannaleigur. Fagnaðarefni fyrir verkalýð.
6)..5-!2+!¨52 Erlendir verka-

Miele þvottavélar
-hreinn sparnaður

Íslenskt stjórnborð
Ný og betri tromla
Verð frá kr. 114.800

#^|]³W^[_c_b_ij³a_

1.

vinning

ur!

SMS
SENDU 900
Á1
JA BOF TIR UNNIÐ!

OG ÞÚ

GÆ

U:
GAR ER
VINNIN
AR
GSM SÍM FNIÐ
D SA
007 DV
AR
BÍÓMIÐ
OG
YNDIR
!
DVD M
FLEIRA
MARGT

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

JllicXe[jYiXlk)'Æ('/I\pbaXmb
Jd`,//')''Ænnn%\`im`b%`j

menn á íslenskum vinnumarkaði
hafa brotist úr hálfgerðu vistarbandi og gerst frjálsir menn með
innleiðslu ákvæðis um frjálsa för
vinnuafls, að sögn aðila á vinnumarkaði. Í auknum mæli munu
útlendingar vera byrjaðir að krefjast betri kjara og líta í kringum
sig á íslenskum vinnumarkaði.
Kjaramunur milli aðfluttra og innfæddra hefur því minnkað eftir að
ákvæði EES-samningsins um
frjálsa för vinnuafls var innleitt
með öllu, þann 1. maí þessa árs.
Grétar Þorsteinsson, forseti
Alþýðusambands Íslands, kannast
við þessa þróun og segir hana fagnaðarefni fyrir verkafólk. „Hvað
sem um opnunina þann 1. maí má
segja, töldu menn að með henni
myndi draga úr umfangi starfsmannaleiganna. Það virðist vera
raunin, því það er ljóst að síðustu
mánuðina hefur ráðningum starfsmannaleiga snarfækkað, og beinar
ráðningar aukist á móti. Við höfum
heyrt að þetta sé ein helsta skýringin á því að laun eru að nálgast
markaðskjör. Verkalýðshreyfingin
hefur reynt að tryggja þessu fólki
markaðslaun, en oftast hefur okkur
aðeins tekist að tryggja lágmarkskjör. Því er þessi þróun fagnaðarefni,“ segir Grétar.

0«,3+)2 0¥05,!'.).'!-%.. 'ETA NÒ SKIPT UM VINNU EINS OG ÖEIM SÕNIST OG ERU
MEÈ AUGUN OPIN FYRIR T¾KIF¾RUM ¹ VINNUMARKAÈI -YNDIN TENGIST EFNI FRÁTTARINNAR
EKKI BEINLÅNIS
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
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„Þingmaður sem tók
þátt í setningu þessara
laga ætti að vita betur, það er
verið að slá ryki í augun á fólki
með þessu.
2!'.!2 2.!3/.
3!-4®+5- !46)..5,¥&3).3

Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs Samtaka
atvinnulífsins, telur einnig að að
hin frjálsa för hafi verið launafólki til hagsbóta. „Ef stjórnvöld
hefðu frestað þessari þróun, væru

VINNUMARKAÈSSVIÈS 3AMTAKA ATVINNU
LÅFSINS SEGIR AÈFLUTTA VERKAMENN TRYGGJA
AÈ FYRIRT¾KI HALDI ¹FRAM REKSTRI ¹
LANDINU
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

starfsmannaleigur orðnar afar
umsvifamiklar hér á landi, því
þær hefðu getað flutt inn fólk, rétt
eins og áður,“ segir Ragnar, en
engar takmarkanir var hægt að
setja um frjálst flæði þjónustu
þann 1. maí, til dæmis þjónustu
austur-evrópskra
starfsmannaleiga. Miðað við þá miklu eftirspurn sem er á Íslandi eftir vinnuafli,
er
því
viðbúið
að

'2¡4!2 ¶/234%).33/. 3EGIR ÖAÈ
FAGNAÈAREFNI AÈ LAUN ERLENDRA STARFS
MANNA SÁU AÈ N¹LGAST MARKAÈSLAUN
&2¡44!",!¨)¨% «,

atvinnurekendur hefðu sótt í þá
þjónustu. Ragnar harmar því málflutning Magnúsar Þórs Hafsteinssonar, þingmanns frjálslyndra, um að fresta hefði átt
gildistöku laganna. „Þingmaður
sem tók þátt í setningu þessara
laga ætti að vita betur, það er verið
að slá ryki í augun á fólki með
þessu,“ segir Ragnar.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

%F FRJ¹LSRI FÎR LAUNAFËLKS HEFÈI VERIÈ HAMLAÈ TIL 
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Erlent verkafólk í útleigu
%F FRJ¹LS FÎR LAUNAFËLKS HEFÈI EKKI
VERIÈ LEYFÈ ÖANN  MAÅ  HEFÈI
ÖRENNT KOMIÈ HELST TIL GREINA FYRIR
FYRIRT¾KI SEM SKORTI STARFSFËLK

innur!

AA

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

 !TVINNUREKENDUR HEFÈU GETAÈ
LEITAÈ AÈ FËLKI FR¹ .ORÈURLÎNDUN
UM OG bGÎMLUm %3" LÎNDUNUM
TIL D¾MIS FR¹ 0ORTÒGAL OG ÖVÅ SEM
VAR !USTUR ¶ÕSKALAND EN ÖAR
RÅKIR ENN NOKKUÈ ATVINNULEYSI
¶ETTA FËLK FERÈAST ËHINDRAÈ UM
%%3 SV¾ÈIÈ OG V¾RI ÖVÅ Å SVIPAÈRI
AÈSTÎÈU OG FËLK FR¹ NÕJU RÅKJUNUM
ER NÒNA 'RUNDVALLARMUNUR ER ÖË

S¹ AÈ STARFSFËLK Å ELDRI AÈILDAR
LÎNDUM GERIR H¾RRI LAUNAKRÎFUR
¶ETTA ¹SAMT MINNA FRAMBOÈI ¹
VINNUAFLI FR¹ ÖEIM SLËÈUM HEFÈI
LEITT TIL AÈ ATVINNUREKENDUR HEFÈU
FREKAR LEITAÈ TIL STARFSMANNA
LEIGNA
 3TARFSMANNALEIGUR HEFÈU GREITT
FYRIR F¾ÈI FERÈALÎG OG HÒSN¾ÈI
ERLENDRA STARFSMANNA SEM ¹
MËTI HEFÈU VERIÈ SAMNNINGS OG
SKULDBUNDNIR STARFSMANNALEIG
UNNI OG ÖVÅ TRAUÈLA HAFT MÎGU
LEIKA TIL KJARABËTA

 &YRIRT¾KIN HEFÈU SJ¹LF SËTT UM
ATVINNULEYFI FYRIR ÖAÈ STARFSFËLK
SEM ÖAU VANHAGAÈI UM TIL
D¾MIS FR¹ LÎNDUM !USTUR %VRËPU
OG !SÅU (ÁR HEFÈI SVIPAÈ VERIÈ
UPPI ¹ TENINGNUM OG BENT ER ¹
VARÈANDI STARFSMANNALEIGURNAR
²TLENDINGARNIR HEFÈU VERIÈ UPP
¹ ATVINNUREKENDUR KOMNIR %F
LAUNAMAÈURINN HEFÈI H¾TT Å STARFI
HEFÈI HANN ¹TT UM LÅTIÈ ANNAÈ AÈ
VELJA EN AÈ HVERFA ÒR LANDI VIÈ
SAMNINGSSLIT &LEIRI HEFÈU S¾TT SIG
VIÈ L¹GMARKSLAUN OG ÖANNIG KEYRT
NIÈUR ALMENN LAUNAKJÎR

Nátttreyja 2.790 kr.

Taska10.990 kr.

Náttbuxur 3.490 kr.

Veski 5.990 kr.

Jólin: Til þín frá mér

Úrvalið af fallegri gjafa- og merkjavöru, fyrir konuna, karlinn, börnin og
búið, hefur aldrei verið meira. Og verðið kemur öllum í ekta jólaskap.

Freyðibað 1.190 kr

Bjóstahaldarar
frá 2.990 kr.

Nærbuxur
frá 1.190 kr
3 sápur í pakka 1.190 kr

Baðsteinar
990 kr.

ÍSLE NSK A / SIA.
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Herrar

Börn

Snyrtivörur

Heimilið

Dömur

Sloppur 8.490 kr.
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44% 499

MÓA VEISLUFUGL
MEÐ FYLLINGU

afsláttur

kr.
kg

Þú sparar

200 1.298
kr. kg

25%

25% 1.698

KINDASNITSEL
Í VILLISVEPPARASPI

UNGNAUTAGÚLLAS
Í KÍNASÓSU

kr.
kg

afsláttur

kr.
kg

20%

afsláttur

afsláttur

Þú sparar
300

kr. kg

SS GRAND ORANGE
HELGARSTEIK

kr.
kg

LAMBAHAMBORGARHRYGGUR
FRÁ SS

1.229

kr.
kg

FYLLTAR GRÍSAKÓTELETTUR
M. SKINKU OG RISOTTO

1.698

kr.
kg
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Sojamj

PAPCO
JÓLA WC-PAPPÍR

569

kr.
pk.
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20%

afsláttur

!
ð
r
e
v
t
r
Frábæ

37% 599

1/1 KALKÚNN
FROSINN

afsláttur

SÆLKERA PATÉ
Í ÚRVALI

15

%

afsláttur

GOÐA GÆÐAÁLEGG

25%
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!FKOMA &JËRÈUNGSSJÒKRAHÒSSINS ¹ !KUREYRI VERRI EN ¹¾TLANIR GERÈU R¹È FYRIR

2ÁÈST ¹ FYRRVERANDI EIGINKONU

Hallinn verður 100 milljónir

Ákærður fyrir
handleggsbrot

Fjárhagsleg
afkoma Fjórðungssjúkrahússins
á Akureyri er mun verri en áætlanir í upphafi árs gerðu ráð fyrir.
Gjöld umfram tekjur og fjárveitingar voru 81,7 milljónir króna í
lok september.
Rekstraráætlun fyrir árið 2006
var endurskoðuð í október og er
gert ráð fyrir því að gjöld umfram
tekjur í árslok verði liðlega 100
milljónir króna.
Í skýrslu Vignis Sveinssonar, framkvæmdastjóra fjármála
og reksturs FSA, kemur fram
að rekstur sjúkrahússins hefur
þyngst eftir því sem hefur liðið á
árið og þróun verðlags og launa,
(%),"2)'¨)3-,

",!)2 3+)0!2 /&52&«34252 "RESKI

FORS¾TISR¹ÈHERRANN 4ONY "LAIR BROSIR
BREITT ¹ FUNDI Å $OWNINGSTR¾TI  Å
G¾R ÖAR SEM R¾TT VAR UM ¹¾TLUN RÅK
ISSTJËRNARINNAR UM AÈ GERA ÒT N¾RRI 
bOFURFËSTRURm TIL AÈ F¹ST VIÈ HEGÈUNAR
VANDAM¹L ËSTÕRIL¹TRA BARNA
&2¡44!",!¨)¨!0

&*«2¨5.'33*²+2!(²3)¨ (ALLI &3!
VERÈUR UM  MILLJËNIR ¹RIÈ 

auk erfiðleika í mönnun, leitt til
þessa kostnaðarauka.
Launakostnaður í lok tímabilsins nam 1.976 milljónum og hafði
farið um 2,9 prósent fram úr áætlun að teknu tilliti til breytinga á
kjarasamningum eða um 56 millj-

ónir. Helstu ástæður þess eru
hækkun á yfirvinnu, einkum aukavakta, sem rekja má til aukinnar
starfsemi og vaxandi vinnuálags
vegna manneklu.
Almenn rekstrargjöld sjúkrahússins nema samtals 685 milljónum króna eftir fyrstu níu mánuði ársins og hafa hækkað um
13 prósent á milli ára. Miðað við
upphaflega áætlun hafa rekstrargjöld aukist um 15 milljónir eða
2,3 prósent.
Í frumvarpi til fjáraukalaga
2006 er lagt til að FSA fái 100 milljóna framlag til almenns reksturs
og 20 milljóna viðbótarframlag til
tækjakaupa.
SH¹

$«-3-, Maður um fertugt var í

gær ákærður fyrir að hafa
handleggsbrotið fyrrverandi
eiginkonu sína í janúar 2006.
Það gerðist með þeim hætti að
hann sneri upp á hægri handlegg hennar með þeim afleiðingum að framhandleggurinn
brotnaði.
Ákæruvaldið krefst þess að
maðurinn verði dæmdur til
refsingar. Af hálfu konunnar er
þess krafist að hann verði
dæmdur til greiðslu skaðabóta
að fjárhæð rúmlega 700 þúsund
króna auk vaxta og verðbóta.
JSS

3AMFYLKINGIN Å .ORÈVESTUR

 MANNS HAFA SKRIFAÈ UNDIR MËTM¾LI GEGN BREYTINGUM ¹ NETÖJËNUSTU 3ÅMANS

Anna sest í
þriðja sætið

Segja landsbyggðarfólki mismunað

34*«2.-, Anna Kristín Gunnars-

dóttir, þingmaður Samfylkingarinnar
í Norðvesturkjördæmi,
ætlar að taka
þriðja sæti á
lista flokksins í
kosningunum í
vor. Anna
!..! +2)34¥.
Kristín sóttist
'5..!23$«44)2
eftir 1.-2. sæti í
prófkjöri en hafnaði í þriðja
sætinu.
Tillaga kjörnefndar að
framboðslista verður borin upp á
kjördæmisþingi á Reykjum í
Hrútafirði um helgina. Á þinginu
verða stefnumál kosningabaráttunnar einnig til umræðu.
Guðbjartur Hannesson varð
fyrstur í prófkjörinu og Karl V.
Matthíasson annar.
BÖS

&*!23+)04!-, 1700 Íslendingar
hafa skrifað undir undirskriftasöfnun
sem
tölvufyrirtækið
Snerpa á Ísafirði hefur staðið fyrir
frá því í lok september á þessu ári
þar sem breytingum á internetþjónustu Símans er mótmælt.
Síminn hefur uppfært ADSLkerfi sitt á suðvesturhorninu,
Akureyri og Húsavík og er mesti
mögulegi hraðinn þar 12Mb/S að
sögn Evu Magnúsdóttur, upplýsingafulltrúa Símans. Þeir sem
skrifuðu nafn sitt á undirskriftalistann vilja hins vegar að íbúar
annars staðar á landinu hafi líka
aðgang að slíkri tengingu því verðið sem þeir greiða fyrir 6 Mb/S
tengingu er það sama og internetnotendur sem tengdir eru hinu
uppfærða kerfi greiða fyrir tengingu sem er 12Mb/S.
Matthildur Helgadóttir, framkvæmdastjóri Snerpu, segir að

%6!
-!'.²3$«44)2

-!44(),$52
(%,'!$«44)2

verið sé að mismuna fólki eftir
búsetu. Að sögn Matthildar verður undirskriftunum skilað til Símans á næstunni. „Fyrir nokkru
fengum við svör frá fyrirtækinu
um að þeir ætluðu að gera eitthvað í þessu en þeir sögðu ekki
hvenær,“ segir Matthildur, en uppfæra þarf tæknibúnað á þessum
svæðum til að hægt sé að veita

'5¨*«. !2.!2
+2)34*.33/.

íbúum þar sömu þjónustu og þar
sem búnaðurinn er fyrir hendi.
Matthildur segir að Síminn telji
uppfærsluna á búnaðinum of dýra.
„Við óttumst að þetta sé fyrsta
skrefið í þá átt að ákveðnir landshlutar verði skildir eftir, að íbúar
á þessum svæðum verði látnir
borga sama verð og annars staðar
en að þróun og uppfærsla á tækni-

búnaði verði látin sitja á hakanum,“ segir Matthildur. Hún segir
að það þurfi að uppfæra tæknibúnaðinn og á undirskriftalistinn
að ýta undir að það verði gert.
Guðjón A. Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins, sagði
í utandagskrárumræðu á Alþingi á
þriðjudaginn að einkavæðing Símans hafi orðið neytendum til skaða
á sambærilegan hátt og Matthildur minnist á, því að á landsbyggðinni sé annað verðlag, slakari
þjónusta og að starfsstöðvar hafi
verið lagðar niður.
Eva Magnúsdóttir segir að ekki
hafi verið tekin ákvörðun um hvenær tæknibúnaðurinn á einstökum svæðum á landsbyggðinni
verði uppfærður, en að annar
áfangi í uppfærslu kerfisins á
landsbyggðinni muni hefjast á
næsta ári.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS
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2%)¨)2 345¨.).'3-%.. 4VEIR AF STUÈNINGSMÎNNUM 'EMAYELS HALDA ¹ LOFTI MYND AF HONUM OG LÕSA REIÈI SINNI ¹ 3T *ËSEFS
SJÒKRAHÒSINU Å *DEIDEH SKAMMT FYRIR UTAN "EIRÒT DAGINN SEM 'EMAYEL VAR MYRTUR
&2¡44!",!¨)¨!&0

Sorgardagur í Líbanon
Pierre Gemayel, einn helsti leiðtogi kristinna í Líbanon, var borinn til grafar
í gær. Almenningur í landinu óttast að borgarastyrjöld brjótist út á ný í þessu
stríðshrjáða landi.
"%)2²4 !0 Ótti við nýja borgarastyrjöld hefur skotið

upp kollinum í Líbanon eftir að Pierre Gemayel, iðnaðarráðherra í stjórn landsins, var myrtur á þriðjudaginn.
Það var þungt yfir fólki þegar Gemayel var borinn
til grafar í gær. Opinber hátíðahöld vegna fullveldisdags landsins voru afturkölluð og almenningur sat við
sjónvarpstækin heima hjá sér að fylgjast með útsendingu frá jarðarförinni.
Gemayel var 34 ára og einn af áhrifamestu leiðtogum kristinna manna í landinu. Faðir hans er Amin
Gemayel, fyrrverandi forseti Líbanons, en hann hvatti
fólk til þess að reyna ekki að hefna fyrir son sinn.
Margir andstæðingar Sýrlendinga, sem hafa mikil

áhrif í Líbanon, telja augljóst að sýrlensk stjórnvöld
standi að baki morðinu á Gemayel og fjórum öðrum
líbönskum ráðamönnum á undanförnum misserum.
„Svo virðist sem Sýrlandsstjórn sé að halda áfram
morðtilræðunum,“ sagði til dæmis Walid Jumblatt,
pólitískur leiðtogi drúsa í Líbanon á blaðamannafundi
í gær.
Emile Lahoud, forseti Líbanons, sagði einnig morðið á Gemayel vera lið í „samsæri“ sem hófst í febrúar
á síðasta ári þegar Rafik Hariri, fyrrverandi forsætisráðherra, var myrtur. Hann bað landsmenn þó að forðast öll átök. „Ég segi Líbönum að í dag sé tími til þess
að þeir sameinist, ella mun allt Líbanon bíða ósigur.“
GB

3934)2 ().3 -924! .ICOLE SYSTIR 'EMAYELS SYRGIR BRËÈUR SINN

&2¡44!",!¨)¨!&0

392'*%.$52 &*®,-%..! ,ÅBANAR BERA KISTU 'EMAYELS Å HEIMAB¾ HANS "IKFAYA

SEM ER Å FJALLLENDINU NORÈAUSTUR AF "EIRÒT
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¶%)2 6/25 -924)2  SÅÈUSTU TVEIMUR ¹RUM HAFA FIMM ANDST¾ÈINGAR SÕRLENSKRA
¹HRIFA Å ,ÅBANON VERIÈ MYRTIR &YRST VAR 2AFIQ (ARIRI FYRRVERANDI R¹ÈHERRA MYRTUR
HINN  FEBRÒAR ¹RIÈ  "LAÈAMAÈURINN 3AMIR +ASSIR VAR SÅÈAN MYRTUR 
JÒNÅ SAMA ¹R SVO VAR 'EORGE (AWI FYRRVERANDI LEIÈTOGI LÅBANSKA +OMMÒNISTA
FLOKKSINS MYRTUR  JÒNÅ Ö¹ ÖINGMAÈURINN OG BLAÈAMAÈURINN 'IBRAN 4UENI 
DESEMBER OG LOKS 'EMAYEL SEM VAR MYRTUR NÒNA ¹ ÖRIÈJUDAGINN &2¡44!",!¨)¨!&0
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Allt að 70% afsláttur
495k

Föndurbækur
Fjölbreytt úrval af vönduðum
föndurbókum.
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Skellihringur

50 %

Hringur með viðarramma
fyrir skóla og heimili.
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Vasareiknir

r.
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áður
1.04
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Landnámsleikur

Hentugur og góður vasareiknir
fyrir mið- og unglingastig grunnskóla.

Margar tegundir af fræðandi
og skemmtilegum vísindapökkum
fyrir 8 ára og eldri.

Skemmtilegur leikur fyrir unglinga
og fullorðna.
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kr.
áður
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Klukknaþorpið

380k

Upphengi

Fyrir ýmsa handavinnu.
Fást í mörgum stærðum.

Skemmtilegt ásláttarhljóðfæri
fyrir alla.

r.

Oddi hönnun voc4061

Verð
frá

399k

Handklæði

Falleg handklæði til að sauma
út í. Margir litir.

r.

1.84

5
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kr.
áður
3.69
5
Handbjöllur
Fallegar bjöllur með handföngum
í mismunandi litum.

Verð
frá

99kr.

Prjónagarn

Mikið úrval af garni í mörgum
skemmtilegum litum.
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b¡G ER EKKI Å NOKKRUM VAFA
UM AÈ VIÈ MANNESKJURNAR
HÎFUM EYÈILAGT ÖENNAN
H¾FILEIKA MEÈ TÅÈ OG TÅMA
APARNIR HAFA EF TIL VILL VERIÈ
VITRARIm
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&ORMAÈUR &ÁLAGS ¹BYRGRA FEÈRA

Lítt nýtt nöfn
auðga málið
b¶AÈ ER FULL ¹ST¾ÈA FYRIR FORELDRA
AÈ GAUMG¾FA VEL HVORT EITTHVAÈ AF
ËNÕTTUM EÈA LÅTT NÕTTUM ÅSLENSKUM
NÎFNUM GETI KOMIÈ TIL GREINA VIÈ
SKÅRN ¹ BARNI !F NËGU ER AÈ TAKA
3UM NÎFN KUNNA AÈ VIRÈAST MEÈ
NEIKV¾ÈUM BL¾ EINS OG "J¹LFI
"ÎÈMËÈUR OG "ÎLVERKUR ®NNUR
ERU FRAMANDI EINS OG 2AFARTA EN
HÒN VAR DËTTIR +JARVALS ¥RAKONUNGS
OG MËÈIR (ELGA MAGRA ER NAM
LAND Å %YJAFIRÈI $ÕRANÎFN ERU OFT
NOTUÈ VIÈ NAFNGIFTIR EINS OG (RAFN
OG 5GLA EN NÎFNIN &¹LKI 2JÒPA
+¹LFUR 2EFUR OG 3KÒMUR ERU EKKI
NÕTT Å DAG µMSIR STAÈIR BERA NÎFN
SEM HAFA VERIÈ MANNANÎFN EN ERU
ËNÕTT Å DAG "ÎGGVISTAÈIR +JALLAKS
STAÈIR +ÕLANHËLAR LAUGAREY OG
,ÕTINGSSTAÈIR ERU TIL EN ENGINN BER
ÖESSI NÎFN Å DAG ÖË EINSTAKLINGAR
HAFI HEITIÈ ÖEIM FYRR ¹ ÎLDUM
-ÎRG GÎMUL NÎFN SEM EKKI VORU
NOTUÈ Å ALDIR HAFA BIRST AFTUR ¹ SÅÈ
USTU ¹RATUGUM SVO SEM $UFÖAKUR
$ALLA OG %YJAR µMIS NÕ NÎFN AF
ÅSLENSKUM STOFNI EINS OG 6ÎGGUR
$RAUPNIR OG &ÅFA HAFA LITIÈ DAGSINS
LJËS .AFNIÈ 2ÎKKVI VAR FYRST TIL ¹RIÈ
 OG Å DAG BERA  MANNS
ÖETTA NAFN .AFN ER ¾VARANDI
HEIMANMUNDUR EINSTAKLINGS OG
VIÈ ¾TTUM AÈ AUÈGA ÅSLENSKT SAM
FÁLAG MEÈ F¹G¾TUM EN FALLEGUM
RAMMÅSLENSKUM NÎFNUMm

Karlarnir veiða rjúpuna grimmt
b¶AÈ ER ALLT GOTT AÈ FRÁTTA ¶AÈ ER ORÈIÈ JËLALEGT
HJ¹ OKKUR HÁRNA FYRIR AUSTAN HEILMIKILL SNJËR OG
JËLALJËSIN KOMIN UPP ÖANNIG AÈ VIÈ ERUM Å JËLA
SKAPINU -ENNINGIN ER ALLTAF BLËMLEG ¹ (ÁRAÈI
OG ALLTAF NËG AÈ GERAST OG SVO ¾TLUM VIÈ AÈ
HITTAST ¹ LAUGARDAGINN VIÈ HÁRAÈSDËM
INN OG SÕNA STUÈNING OKKAR VIÈ ÖAU
MËTM¾LI SEM FARA FRAM VÅÈA UM LAND m
SEGIR (AFDÅS %RLA "OGADËTTIR AUGLÕS
INGASTJËRI ¹ !USTURLANDI
6ERIÈ ER AÈ SKIPULEGGJA ÖÎGUL MËT
M¾LI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ¹ ¥SA
FIRÈI !KUREYRI 3ELFOSSI OG %GILSSTÎÈ
UM OG ER (AFDÅS %RLA EIN AF ÖEIM SEM
SKIPULEGGJA MËTM¾LIN ¹ !USTURLANDI
b6IÈ ¾TLUM AÈ MËTM¾LA ÖESSUM
V¾GU DËMUM SEM HAFA VERIÈ
KVEÈNIR UPP Å KYNFERÈIS
BROTAM¹LUM 6IÈ FËRUM

SVOLÅTIÈ SEINT AF STAÈ MEÈ SKIPULAGNINGUNA EN
ÖAÈ ER H¾GT AÈ GERA ALLT ¹ FIMM MÅNÒTUM ¹
%GILSSTÎÈUM FËLK ER SVO J¹KV¾TT OG ALLIR HJ¹LPAST
AÈ ¶ESSU HEFUR VERIÈ AFSKAPLEGA VEL TEKIÈ
ANDINN ER FR¹B¾R OG ALLIR ERU TILBÒNIR AÈ
STYÈJA ÖETTA m SEGIR HÒN b6IÈ ¾TLUM
AÈ HITTAST MEÈ KYNDLA VIÈ HÁRAÈS
DËMINN HAFA NOTALEGA TËNLIST SEM
ER T¹KNR¾N FYRIR ÖESSA SAMKOMU
OG SÕNA SAMSTÎÈU Å AFSTÎÈU OKKAR
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SKAFNINGUR SKAFRENNINGUR EF VIND
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KLESSING OG SLYTTING ÖEGAR SNJËAR
BLAUTUM SNJË 

Enn að ná sér eftir sjóránið
Margir eiga sér draum um
skútusiglingu á suðrænum
slóðum og það er ljóst að
slíkar draumfarir gerast
ágengari um þessar mundir.
Kári Jón Halldórsson og
Áslaug Ösp Aðalsteinsdóttir
létu drauminn rætast. Þau
hafa siglt um Karíbahafið
og undan strönd Ameríku á
skútunni Lady Ann ásamt
tíkinni Kötu. Nýverið voru
þau í fréttunum eftir að þrír
vopnaðir sjóræningjar stálu
af þeim öllu steini léttara.
„Það er ósköp lítið að ske og við
erum eiginlega farin að missa
trúna á að eitthvað gerist,“ segir
Kári þar sem hann er staddur á
eyjunni Margarita við Venesúela.
Þar fyrir utan réðust ræningjarnir á þau 10. nóvember. „Við erum
búin að gefa þrjár skýrslur á
þremur stöðum og vorum að gefa
sömu skýrsluna einu sinni enn á
fyrsta staðnum aftur. Þetta vesen
er að verða jafn dýrt og það sem
var rænt af okkur, enda dýrt að
fara á leigubílum eyjuna á enda og
það kostar sitt að hafa túlk. Kerfið
er ótrúlega svifaseint hérna. Það
var til dæmis bara tölva á einum
staðnum sem við gáfum skýrslu. Á
hinum var allt handskrifað. En
fólkið er allt mjög almennilegt.“
Lady Ann var dregin í land og
Kári segir að skútan sé í ágætu
ástandi að utan þótt allt sé í ólestri
að innan. „Annað bátafólk hefur
verið mjög hjálpsamt. Það er til
dæmis búið að lána okkur gamla
tölvu og fleira dót. Það er í raun
búið að gefa okkur þetta þótt það
sé kallað lán. Það er mikil og góð
samstaða innan bátasamfélagsins.“
Engan sakaði í ráninu og meira
að segja bátstíkin Kata skrapp
með skrekkinn. „Hún var nú bara
í búrinu sínu og hafði vit á því að
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þegja. Ef hún hefði farið í að gelta
hefðu ræningjarnir eflaust hent
henni fyrir borð. Hún er nú bara
þrjú kíló svo það hefði ekki verið
mikið gagn í henni gegn ræningjunum hvort eð er. En þetta er
þægileg stærð á hundi fyrir svona
ferðalag.“
Kári og Áslaug hafa ekki alveg
ákveðið með framhaldið. „Það er
vissulega skrekkur í manni, en
okkur líður vel og við sjáum enga
ástæðu til að hætta við ferðina.
Við höfum reyndar ekki ennþá
sett niður akkeri þar sem við erum
ein svo maður veit ekki hvernig
kjarkurinn verður þá. En ég held
að það verði ekki vandamál. Við
erum að spá í að halda til eyjarinnar Saint Martin þar sem allt er
tollfrjálst og endurnýja þar það
sem var rænt.“
Kári segir ferðina hafa verið
gamlan draum. „Ég hef alltaf haft
áhuga á svona og dró konuna í
þetta. Við vorum búin að undirbúa
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okkur í mörg ár, safna peningum
og æfa okkur, sigldum meðal annars í kringum Ísland. Svo skelltum
við okkur í þetta þegar krakkarnir
voru farnir að heiman. Við byrjuðum ekki fyrir minna en tvö ár sem
nú fara að verða komin. Ég held
samt að við höldum áfram eins

lengi og heilsa og fjármagn leyfir.
Kannski stoppar maður í ár einhvers staðar og fer að vinna. Helst
á stað þar sem maður getur lært
spænsku í leiðinni. Þetta er ótrúlega stresslaust líf. Ef maður gerir
ekki eitthvað í dag þá gerir maður
það bara á morgun. Ef okkur líkar
einhver staður stoppum við þar
kannski í tvo mánuði, en erum
farin daginn eftir annars. Við
stefnum að því að þaulkanna þennan heimshluta áður en við förum í
gegnum Panamaskurðinn út á
Kyrrahafið.“
Og áhöfnin á Lady Ann saknar
hvorki veðursins né hraðans á
Íslandi. „Ég held að það verði
skrítið að koma aftur í stressið,
svo ekki sé nú talað um veðrið,“
segir Kári. „Maður er fljótur að
venjast hitanum hérna. Þegar við
komum út klukkan sjö í morgun
fannst okkur frekar svalt svo við
gáðum á hitamælinn. Það var 27
stiga hiti.“
GUNNARH FRETTABLADIDIS

*ËLAÖORP Å (AFNARFIRÈI

Átta hundruð börn skreyta
Jólaþorpið í Hafnarfirði verður
starfrækt á Thorsplani fjórða árið
í röð nú fyrir jólin.
Tuttugu lítil jólahús eru risin og
á morgun er von á um átta hundruð leikskólabörnum sem ætla að
skreyta jólatrén sem umlykja
þorpið með jólaskrauti sem þau
hafa verið að búa til undanfarnar
vikur.
Í litlu jólahúsunum verður
ýmislegt í boði, handverk og hönnun, heimabakaðar kökur, heilsunammi, belgískt konfekt, sultur og
annað góðgæti, aðventukransar,
handmáluð kerti og jólakúlur,
dúkkuföt, boðið upp á ísaum í

handklæði og húfur, listaverk
unnin úr jólatrjábolum, myndlist,
leirlist og margt fleira. Jólaþorpið
verður einungis opið um helgar og
í boði er fjölbreytt skemmtun alla
dagana kl. 14.
Meðal þeirra sem boðað hafa
komu sína eru ýmsir hafnfirskir
kórar og Gunni og Felix, sem sjá
um alvöru jólaböll á sunnudögum.
Þá verða Grýla, Leppalúði og jólasveinarnir að sjálfsögðu á þeytingi
um planið.
Opnunardagur jólaþorpsins er
nú á laugardaginn. Herlegheitin
byrja klukkan 12 og er opið til kl.
18.
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Samráð staðreynd - deilt um ágóða
Hart var tekist á um það
í héraðsdómi í gær hvort
olíufélögin hafi haft fjárhagslegan ávinning af samráði vegna útboðs Reykjavíkurborgar og fyrirtækja
hennar eigu árið 1996.
„Er einhver í alvöru að halda því
fram að samráð olíufélaganna hafi
ekki valdið tjóni?“ spurði Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttalögmaður
í
málflutningi
sínum í máli Reykjavíkurborgar
og Strætó bs. gegn olíufélögunum
í Héraðsdómi Reykjavíkur en Vilhjálmur flutti málið fyrir hönd
stefnanda.
Lögmenn olíufélaganna sögðu
algjörlega ósannað að fjárhagslegur ávinningur hefði verið af
samráðinu og gagnrýndu stefnanda fyrir að bera saman aðstæður frá 1996 annars vegar, við
aðstæður árið 2001 hins vegar. En
þá fór fram annað útboð þar sem
olíufélögin höfðu ekki samráð.
Hörður F. Harðarson, lögmaður Skeljungs, sagðist í málflutningi sínum „ekki skilja hvernig
væri hægt að sýna fram á meint
brot árið 1996 með samanburði við
útboð 2001“ og áréttaði að þá hefðu
allt aðrar markaðsaðstæður verið
fyrir hendi.
Reykjavíkurborg og Strætó bs.
fara fram á tæplega 160 milljónir
króna vegna fjárhagstjóns sem
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þau telja sig hafa orðið fyrir vegna
verðsamráðs í tengslum við útboð
á vegum Reykjavíkurborgar, og
fyrirtækja borgarinnar, sem óskað
var eftir 3. júní 1996.

3AMR¹ÈIÈ ËUMDEILT
Vilhjálmur vitnaði í málflutningi
sínum til skýrslu Samkeppnisyfirvalda vegna samráðsins en þar er
nokkuð ítarlega fjallað um útboðið
1996. Á blaðsíðu 146 í skýrslunni
segir: „Bæði forstjóri Olíufélagsins og framkvæmdastjóri markaðssviðs hafa lýst því yfir að náðst
hafi samkomulag milli olíufélaganna þriggja um samvinnu vegna
útboðs Reykjavíkurborgar og
Landhelgisgæslunnar og framlegðarskiptingu eftir það. Hið
sama hefur forstjóri Olís gert.“
Vilhjálmur sagði samráðið
vegna útboðsins 1996 hafa orðið til
þess verðið hefði verið umtalsvert
hærra en „eðilegt gæti talist“.
„Munurinn á lægsta verði árið
1996, þegar samráð átti sér stað,
og svo útboðsins í október 2001,
þegar ekkert samráð átti sér stað,
var heilar fjórtán krónur,“ sagði
Vilhjálmur og vitnaði þar til
grunnverðs á díselolíu. Lægsta
boð árið 1996 var 44,69 krónur á
lítra en 30,04 krónur á lítra árið
2001. „Þetta er munur sem verður
ekki skýrður með neinu öðru en
samkeppni í stað samráðs,“ sagði
Vilhjálmur.
Lögmenn Olíufélagsins sögðu
samanburð eins og þennan ómarktækan. Lagði Hörður, sem flutti
fyrstur mál sitt fyrir hönd verjenda,
á það áherslu að efnahagsaðstæður
hefðu verið allt aðrar árið 2001 heldur en 1996 og því væri ekki hægt að
„bera saman framlegð af viðskiptunum“ þar sem þær byggðu á misjöfnum forsendum. „Niðurstaðan úr
slíkum samanburði verður því alltaf
ímyndun ein, sem vitanlega ómarktæk,“ sagði Hörður.
Gagnrýndu lögmenn stefndu
það einnig að ekki hefðu verið
kvaddir fyrir dóminn „matsmenn
til þess að fjalla um hvort ávinningur af samráðinu hefði einhver
verið“. „Staðreyndin er sú að það
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er ekkert í hendi, sem sannað
getur fjárhagslegan ávinning olíufélaganna af því að hafa haft samráð,“ sagði Hörður í kjarnyrtum
flutningi sínum fyrir dómi.
'ERÈI TRÒNAÈARSKÕRSLU AÈ UMTALSEFNI

Gísli Baldur Garðarsson, lögmaður og stjórnarformaður Olís, upplýsti það fyrir dómi að samkvæmt
matsskýrslu sem Jón Þór Sturluson hagfræðingur vann, hefði
mögulegur ávinningur af samráðinu verið 37 milljónir króna árið
1996, sem jafngildir 52 milljónum
að núvirði.
Lögmenn olíufélaganna voru
ósammála um hvort leggja ætti
matið fram sem hluta af gögnum
málsins en Skúli Magnússon héraðsdómari spurði Gísla Baldur út í
efnisatriði matsins þegar hann
gerði það óvænt að umtalsefni.
„Hvers vegna eru lögmenn að
gera matskýrslu að umtalsefni
sem ekki er hluti af gögnum málsins og liggur eflaust í skúffu út í
bæ?“ Gísli Baldur ætlaði sér þá að
svara en Skúli hélt áfram. „Vertu
ekki að grípa fram í fyrir dómara
þegar hann er að spyrja þig spurninga,“ sagði Skúli ákveðinn og bar
aðra spurningu fram fyrir Gísla
Baldur. „Telur þú þá þessa tölu
sem nefnd er í matinu og þú gerðir
að umtalsefni, það er 37 milljónir
króna vegna útboðsins árið 1996,
gefa vísbendingu um hugsanlegan
ávinning af samráðinu?“. Gísli
Baldur sagði svo ekki vera en
sagðist vera tilbúinn til þess að

leggja matið fram sem hluta af
gögnum málsins. Því mótmæltu
lögmenn Kers og Skeljungs eindregið.

,ÎGMENN STEFNDU ËSAMM¹LA UM
MATIÈ
Lögmaður Kers, Oddgeir Einarsson, var líkt og Hörður, ósammála Gísla Baldri í því að leggja
matið fram sem hluta af gögnum
málsins. Hörður sagði, að málflutningi loknum, matið aðeins
hafa verið unnið til þessa kanna
mögulegan sáttagrundvöll í málinu. „Skýrslan var unnin til þess
að kanna sáttagrundvöll og það
kom í raun aldrei til greina að
nota hana í málinu. Við vinnu
skýrslunnar fór fram mat á því
hvort einhver önnur sambærileg
viðskipti hefðu gefið aðra niðurstöðu en þá sem kom fram í
útboðinu 1996. Tölur sem fram
koma í skýrslunni gefa enga vísbendingu um ávinning af samráði, því ég tel engar sannanir
hafa komið fram um að ávinningur hafi verið fyrir hendi.“
Vilhjálmur sagði sönnunabyrði
um margt erfiða. „Það er erfitt að
benda á ótvíræð sönnunargögn í
samkeppnismálum.
Dómstólar
hafa þá það úrræði að leggja
sönnunarbyrðina yfir á þá sem
hafa staðið fyrir ólöglegu samráði og gera þannig vægari kröfur til þess sem sækir bætur vegna
ólögmætrar háttsemi að hann
sanni mál sitt alveg upp á minnsta
smáatriði. Varðandi matskýrsluna þá fékk ég hana afhenta sem
trúnaðargagna
frá
lögmanni
Skeljungs og réð því engu um það
hvort hún yrði hluti af gögnum
málsins. Hún var unnin af frumkvæði Skeljungs og Olís en með
mínu samþykki. Ég tel hana ekki
skipta sköpum í málinu en yfirlýsingar lögmanns Olís fyrir dómi
gætu skipt einhverju máli þegar
upp er staðið.“
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„Írónísk, launfyndin,

bókmenntaleg spennusaga.“
Jón Yngvi Jóhannsson, Kastljós

,"&"$ #viðburðarík og spennandi
saga"#"!&## #($ # $""&$&
 ""#!* (!%% %*""(($""&$" 
 ("" ("$)# ""%!!+$& #&
!&#)# ""%!!+""$(! && 
&"$#  (&!#'#(%!
Silja Aðalsteinsdóttir, tmm.is

,#"!&#  &#góð tök á frásagnartækni
... lesturinn er góð skemmtun(#&
$"""%*# #&"" *$!"$ #
!+$"  &"# ! #('"" #
"""## "&($$& +%%
Katrín Jakobsdóttir, Mbl.

,('# $*"&% $%#"!+((' ")#
"$!(#$!""%!'%&"#& !'+##
#*(#!&"""#'#(+%$ &#  &#'#(
%# ( ## &!( """%# &"#"#
%! """#"#$  ##magnaða og
trúverðuga spennusögu í samtíma okkar
Gísli Sigurðsson, rannsóknarprófessor
við Stofnun Árna Magnússonar, Mbl.

,#"!&##&#&$"" +#"" !* 
$% "%*&""  "&($*(&$%&!
Jónas Kristjánsson, fyrrverandi forstöðumaður
Stofnunar Árna Magnússonar, Mbl.
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Samstaða um álver við Húsavík

&2 (²3!6¥+ !LLIR FRAMBJËÈENDUR Å PRËFKJÎRI 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS SEGJAST TILBÒNIR TIL ÖESS AÈ BEITA SÁR FYRIR ÖVÅ AÈ ¹LVER ¹ (ÒSAVÅK VERÈI AÈ VERULEIKA

Mikil spenna ríkir meðal
sjálfstæðismanna í Norðausturkjördæmi vegna
prófkjörsins sem fram fer
um helgina. Svör frambjóðenda í prófkjörinu við tíu
spurningum gefa vísbendingu um pólitíska sýn en
draga einnig fram skýran
mun í mikilvægum málum.
Meirihluti frambjóðenda í prófkjöri
Sjálfstæðisflokks í Norðausturkjördæmi segist ekki myndu beita sér
fyrir lækkun á lífeyriskjörum þingmanna og ráðherra til jafns við
almenn kjör á vinnumarkaði.
Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, Arnbjörg Sveinsdóttir,
er á því að eðlilegt sé að lífeyriskjör
þingmanna og ráðherra séu betri en
annarra vegna „sérstöðu starfanna“. Í greinargerð frumvarpsins
um lífeyrisréttindi frá 20. desember 2003, kemur fram að það sé
reynsla „sumra þingmanna“ að þeir
geti átt í „erfiðleikum með að fá
vinnu á almennum vinnumarkaði“
eftir langa setu á Alþingi vegna
þess að þeir geta talist „óheppilegir
starfsmenn“.
Halldór Ásgrímsson, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður
Framsóknarflokksins, boðaði breytingar á þessum lögum vegna
óánægju almennings með þau en
ekki hefur komið skýrt fram hvort
það sé vilji Geirs H. Haarde núverandi forsætisráðherra.

¥RAK HVALVEIÈAR OG ,ANDSVIRKJUN
Fjórir af fimm frambjóðendum að
þessu sinni eru á því að stuðningur
íslenskra stjórnvalda við innrásina
í Írak hafi verið mistök. Til þessa
hafa flestir frambjóðendur í próf-
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kjörum Sjálfstæðisflokksins litið
svo á stuðningurinn hafi ekki verið
mistök, í ljósi „forsenda sem þá
lágu fyrir“ en að þessu sinni horfir
tæplega helmingur frambjóðenda
öðruvísi á málið.
Einn frambjóðandi, tannlæknirinn Sigurjón Benediktsson, segir
það ekki hafa verið rétt að leyfa
hvalveiðar í atvinnuskyni. Sigurjón
hefur byggt upp gistiþjónustu fyrir
ferðamenn við Húsavík og þekkir
því vel hversu mikilvæg atvinnugrein hvalaskoðun er orðin á Norðausturlandi. Sigríður Ingvarsdóttir
segir það „fara eftir ýmsu“ hvort
rétt hafi verið að leyfa hvalveiðar í
atvinnuskyni.
Athygli vekur að Kristján Þór
Júlíusson, bæjarstjóri á Akureyri
og stjórnarmaður í Landsvirkjun,
er eini frambjóðandinn sem vill láta
einkavæða Landsvirkjun.

(¹SKËLINN OG ¹L
Frambjóðendur að þessu sinni eru
ósammála um mikilvæg málefni.
Þeir eru þó allir sammála um að
efla þurfi Háskólann á Akureyri
með hærra fjárframlagi. Það virðist vera mat frambjóðenda að skólinn hafi auðgað mannlíf á Norðausturlandi síðan hann tók til starfa og
styrkt með því innviði samfélagsins
í landshlutanum.
Allir frambjóðendur segjast
ætla að vinna að uppbyggingu
álvers við Húsavík sem gefur vísbendingu um samkenndina sem
ríkir um það mál meðal flokksmanna í kjördæminu.

S¾TI
"*®2.
*«.!33/.











.EI ¡G STUDDI
ÖETTA ¹ LANDS
FUNDI
*¹
.EI
*¹
.EI
*¹
.EI
.EI
.EI
*¹

3052.).'!2.!2 4¥5






6AR STUÈNINGUR ÅSLENSKRA STJËRNVALDA VIÈ INNR¹SINA Å ¥RAK MISTÎK
6AR RÁTT AÈ R¹ÈAST Å GERÈ (ÁÈINSFJARÈARGANGA
(EFUR NÒVERANDI RÅKISSTJËRN STAÈIÈ SIG VEL Å M¹LEFNUM LANDSBYGGÈARINNAR
6AR RÁTT AÈ LEYFA HVALVEIÈAR Å ATVINNUSKYNI
(EFUR KVËTAKERFIÈ ORÈIÈ TIL ÖESS AÈ EFLA STARFSEMI SJ¹VARÒTVEGSFYRIT¾KJA ¹
LANDSBYGGÈINNI
 ¶ARF AÈ EFLA STARFSEMI (¹SKËLANS ¹ !KUREYRI MEÈ H¾RRA FJ¹RFRAMLAGI
HELDUR EN NÒ
  AÈ EINKAV¾ÈA ,ANDSVIRKJUN
 -YNDIR ÖÒ BEITA ÖÁR FYRIR L¾KKUN ¹ LÅFEYRISKJÎRUM ÖINGMANNA OG R¹ÈHERRA
TIL JAFNS VIÈ ALMENN KJÎR ¹ VINNUMARKAÈI
  BREYTA SKATTLAGNINGU ¹ FJ¹RMAGNSTEKJUM
 TLAR ÖÒ AÈ BEITA ÖÁR FYRIR ÖVÅ AÈ ¹LVER ¹ (ÒSAVÅK VERÈI AÈ VERULEIKA
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*¹ ÖAÈ ER ALLTAF ÖÎRF ¹ MEIRA
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.EI ,ÅFEYRISKJÎR ÖINGMANNA
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¶AÈ FER EFTIR ÕMSU
+VËTAKERFIÈ HEFUR HAFT HAGR¾È
INGU ¹ ÕMSUM STÎÈUM Å FÎR
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 -YNDI SEGJA
AÈ RÅKISSTJËRNIN
HEFÈI STAÈIÈ SIG S¾MILEGA
 ¡G ER ÖEIRRAR SKOÈUNAR AÈ ÖAÈ
EIGI AÈ BJËÈA UPP KVËTANN
 *¹ ÖEIRRA SEM EIGA KVËTA
 *¹ OG EFLA ÖEKKINGARÖORPIÈ
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 ¶AÈ M¹ GERA
BETUR
 *¹
 *¹
 *¹ OG BREYTA REKSTRARFORMI
 *¹
 .EI EKKI L¾KKA KJÎR ÖINGMANNA
OG R¹ÈHERRA EN AÈ VINNA ¹
AÈ SAMR¾MINGU KERFISINS VIÈ
AÈST¾ÈUR ¹ VINNUMARKAÈI
 *¹ ATRIÈUM SEM HLÒTA AÈ
SKATTLAGNINGU FJ¹RMAGNSTEKNA
AF LÅFEYRISSPARNAÈI
 *¹











.EI %KKI
MIÈAÈ VIÈ
Ö¾R UPPLÕS
INGAR SEM Ö¹ L¹GU FYRIR
*¹
.EI (ÒN HEFÈI GETAÈ STAÈIÈ SIG
BETUR
*¹
.EI ÖVÅ MIÈUR EKKI
¡G MYNDI FREKAR VILJA SEMJA UM
L¾GRI HÒSALEIGU
.EI EKKI EINS OG ER
«LÅKLEGLEGT EN MYNDI VILJA
KYNNA MÁR M¹LIN BETUR
.EI FREKAR AÈ L¾KKA AÈRA
SKATTA
*¹ AÈ FULLU AFLI
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*¹ ÖAÈ VAR
FARIÈ FULL GEYST
*¹
.EI %KKI NËGU VEL
*¹
¶AÈ HEFUR EFLT SUM EN DREGIÈ
NIÈUR ÎNNUR
*¹
¶AÈ M¹ EINKAV¾ÈA HLUTA EN
EKKI FYRIRT¾KIÈ Å HEILD SINNI
*¹ ¶ETTA ¹ AÈ VERA SAMB¾RI
LEGT
¶AÈ ÖARF AÈ ENDURSKOÈA SKATT
KERFIÈ Å HEILD
*¹

¶INGS¾TI
3)'52*«.
"%.%$)+43
3/.












.EI EKKI Å LJËSI
ÖEIRRA UPPLÕS
INGA SEM L¹GU FYRIR
*¹
¶AÈ M¹ GERA BETUR
.EI
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.EI
¶ARF AÈ KYNNA MÁR ÖESSI M¹L
BETUR EN HELD AÈ ÖAÈ SÁ VAND
KV¾ÈUM BUNDIÈ AÈ SKERÈA
LÅFEYRISKJÎR EFTIR ¹
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 +ÅLËVERÈ ¹ EGGJUM MIÈAÈ VIÈ VERÈLAG Å ¹GÒST ¹ ÎLLU
LANDINU

Hljóðkerfi sem fór ekki í gang
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(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

hagur heimilanna

b6ERSTU KAUPIN ERU HLJËÈKERFI SEM
ÁG KEYPTI MEÈ HLJËMSVEITINNI
®RKUML SKÎMMU ¹ÈUR EN
MÁR VAR VIKIÈ ÒR HLJËMSVEIT
INNI OG FLÒÈI TIL ¶ÕSKALANDS
+ERFIÈ SEM KOSTAÈI ¹TTATÅU
ÖÒSUND KALL ¹RIÈ  FËR
SÅÈAN ALDREI Å GANG EÈA
ÁG HEYRÈI AÈ MINNSTA KOSTI
ALDREI NEITT HLJËÈ ÒR ÖVÅ
¶ETTA VAR STËRT OG MIKIÈ FERLÅKI
OG ÁG ÖURFTI AÈ BERA ÖAÈ ¹
MILLI ÖR¹TT FYRIR AÈ VERA EKKI
LENGUR Å BANDINU 3VO SELDUM
VIÈ ÖAÈ SEINNA FYRIR SKÅT OG
KANIL EITTHVAÈ UM TÅU
PRËSENT AF UPPRUNA
LEGU KAUPVERÈI ¡G
HEF EKKI KEYPT MÁR

HLJËÈKERFI AFTUR m SEGIR &RIÈRIK !TLASON
DEILDARSTJËRI ¹ SAMBÕLI OG TEKUR
FRAM AÈ HANN ER NÒ AÈ LEITA AÈ
HLJËMSVEIT TIL AÈ SPILA MEÈ
(LJËMSVEIT SEM ¹ HLJËÈKERFI
b"ESTU KAUPIN VORU HINS VEGAR
HVÅTU JAKKAFÎTIN SEM ÁG FÁKK Å
+ORM¹KI OG 3KILDI ¹ 3KËLAVÎRÈU
STÅG ¹RIÈ  ¹ FIMMT¹N ÖÒSUND
KRËNUR -ÁR FINNST ÁG ALLTAF KOMAST
AÈEINS N¾R %LVIS 0RESLEY ÖEGAR ÁG
FER Å ÖAU %NDA GIFTI ÁG MIG Å ÖEIM
¶ESSI JAKKAFÎT FARA LÅKA PRÕÈILEGA VEL
VIÈ PÅPUHATTINN MINN OG ÁG F¾
ËM¾LDA ATHYGLI ÖEGAR
ÁG GENG Å ÖEIM UM
B¾INN ¹ SAUTJ¹NDA
JÒNÅm

(²32¨
&,/++! ¶6/44).. 6%,
N Arnbjörg Sveinsdóttir alþingiskona segist hafa tekið í arf að vera
sérvitur hvað varðar þvott.
b¶AÈ SKIPTIR ÎLLU M¹LI
AÈ HENGJA ÖVOTTINN
MJÎG VEL UPP OG
SLÁTTA VEL ÒR HONUMm
!RNBJÎRG SEGIR EINNIG
MIKILV¾GT AÈ FLOKKA
ÖVOTTINN VANDLEGA
¹ÈUR EN HANN ER ÖVEGINN b¡G HEF
ORÈIÈ VÎR VIÈ ÖAÈ HJ¹ UNGA FËLKINU
AÈ ÖAÈ ER ÎLLU HRÒGAÈ SAMAN
SOKKUM RÒMFÎTUM OG GUÈ M¹ VITA
HVERJU ¡G FLOKKA EFTIR LIT OG HITAÖOLIm
!RNBJÎRG SEGIR MIKLU M¹LI SKIPTA
SÅÈAN AÈ BRJËTA ÖVOTTINN VEL SAMAN
SVO HANN PASSI Å SK¹PANA /G AÈ
BRJËTA HANN SAMAN STRAX

N $ÕRAST  ËDÕRAST

2AUÈVÅNSFLASKA
$ÕRASTA RAUÈVÅNSFLASKAN Å 2ÅKINU HEITIR #HATEAU 0ETRUS OG KOSTAR
 KRËNUR ¶ETTA ER TÅU ¹RA GAMALT FRANSKT "ORDEAUX VÅN
OG F¹ANLEGT Å (EIÈRÒNU OG Å +RINGLUNNI «DÕRASTA RAUÈVÅNS
FLASKAN KOSTAR  KRËNUR ¶AÈ M¹ ÖVÅ F¹  SLÅKAR FYRIR
EINA AF ÖEIRRI DÕRUSTU .OKKRAR RAUÈVÅNSTEGUNDIR KOSTA
 KRËNUR TIL D¾MIS 6INA -AIPO #ABERNET 3AUVIGN
ON -ERLOT FR¹ #HILE OG 0UCELA 4EMPRANILLO SEM ER
SP¾NSKT $ÕRA VÅNIÈ ER   PRËSENT EN ÖAU ËDÕRUSTU
 PRËSENT

N -ORGUNËGLEÈISLEIKJË

/KRAÈ ¹ ËLÁTTUM
5M NOKKRA HRÅÈ HAFA 0REGGIE ËLÁTTU
SLEIKIPINNAR VERIÈ F¹ANLEGIR Å APËTEKUM
HÁRLENDIS 3LEIKIPINNARNIR EIGA AÈ DRAGA ÒR
MORGUNËGLEÈI VANF¾RRA KVENNA ¶EIR ERU
SELDIR SJÎ SAMAN Å POKA MEÈ SJÎ MISMUN
ANDI BRAGÈTEGUNDUM «FRÅSK KONA HAFÈI
SAMBAND VIÈ BLAÈIÈ (ÒN HAFÈI NÕLEGA
KEYPT SLÅKAN POKA Å &LËRÅDA SEM KOSTAÈI
  DALI EÈA UM  KRËNUR 3LEIKJËARNIR
VIRKUÈU ¹G¾TLEGA ¹ HANA SVO HÒN FËR Å
ËNEFNT APËTEK Å 2EYKJAVÅK TIL AÈ KAUPA SÁR
NÕJAN POKA ¶AR KOSTAÈI N¹KV¾MLEGA SAMS KONAR POKI HEILAR  KRËNUR EÈA
 PRËSENT MEIRA EN Å "ANDARÅKJUNUM ¶AÈ ER ERFITT AÈ HALDA ÎÈRU FRAM EN AÈ
HÁRLENDIS SÁ OKRAÈ ¹ BARNSHAFANDI KONUM MEÈ ËGLEÈI

N *ËLAVÎRUR

6EFURINN JËLAMJËLKIS OPNAR
.Ò ER JËLAMJËLKIN KOMIN AFTUR ¹ MARKAÈ UM LAND ALLT OG AF ÖVÅ TILEFNI HEFUR
VEFURINN JËLAMJËLKIS VERIÈ OPNAÈUR ÖAR SEM FINNA M¹ ÕMISLEGT TENGT JËLUNUM
 JËLAMJËLKIS ER SPURNINGALEIKUR MEÈ GL¾SILEGUM VERÈLAUNUM LITABËK FYRIR
YNGSTU BÎRNIN SPENNANDI JËLAUPPSKRIFTIR RAFR¾N JËLAKORT OG FRËÈLEIKUR UM JËLA
SVEINANA &R¹  TIL  DESEMBER VERÈUR ¹ SÅÈUNNI SKEMMTILEGT JËLADAGATAL MEÈ
OPNANLEGUM GLUGGUM FYRIR YNGSTU BÎRNIN

N .EYTENDASAMTÎKIN

.IKËTÅNLYF Å SJOPPURNAR
 !LÖINGI LIGGUR FYRIR FRUMVARP UM BREYTINGU ¹ LYFJALÎGUM SEM HEIMILA ÖEIM
VERSLUNUM SEM SELJA SÅGARETTUR AÈ VERSLA EINNIG MEÈ NIKËTÅNLYF SEM EKKI ERU
LYFSEÈILSSKYLD TIL D¾MIS PL¹STRA STAUTA OG TYGGJË .EYTENDASAMTÎKIN TELJA AÈ
LAGABREYTINGIN LEIÈI TIL AUKINNAR SAMKEPPNI OG AÈ Ö¹ L¾KKI VERÈ ¹ NIKËTÅNLYFJUM
¶AU M¾LA ÖVÅ EINDREGIÈ MEÈ SAMÖYKKT FRUMVARPSINS ¹ YFIRSTANDANDI ÖINGI EINS
OG SEGIR ¹ HEIMASÅÈU SAMTAKANNA
.EYTENDASAMTÎKIN GERÈU SAMANBURÈARKÎNNUN ¹ VERÈI LYFJANNA ¹ .ORÈURLÎND
UNUM FYRR ¹ ¹RINU OG KOMUST AÈ ÖVÅ AÈ ALLT AÈ  PRËSENTA MUNUR ER ¹ VERÈ
LAGNINGU ÖEIRRA HÁR OG Å 3VÅÖJËÈ 3AMTÎKIN MËTM¾LA EINNIG AÈ RÅKIÈ LEGGI FIMM
PRËSENTA TOLL ¹ ÖESSI LYF OG SEGJA AUGLJËST AÈ ÖAU SÁU ALLTOF DÕR HÁR ¹ LANDI

Undirbúningur fyrir
veturinn á 170 þúsund
Biðraðirnar hjá hjólbarðaverkstæðunum á höfuðborgarsvæðinu gefa til kynna að
fólk hafi ekki alveg búist við
þessu fannfergi, og jafnvel
áætlað að veturinn yrði jafn
snjóléttur og þeir síðustu.
Gefum okkur það að veturinn verði harður og snjókoman um helgina sé dæmi
um það sem koma skal.
Hvað mun þá vetrarharkan
kosta meðalmanninn?
Samkvæmt lauslegri könnun kostar 168.044 krónur að koma sér í
vetrargírinn. Langdýrasti hlutinn
eru vetrardekkin undir bílinn. Ef
kaupa þarf nýjan umgang má
búast við að spandera um 50-80
þúsund krónum á hvern fólksbíl,
en meira fyrir jeppa eða pallbíla.
Föt eru vitanlega misdýr en
samkvæmt könnun okkar kostar
góður vetrarpakki – peysa, húfa,
trefill, úlpa, skór, nærföt, sokkar
og vettlingar – um 77.000 krónur.
Endurskinsmerki eru nauðsynleg í myrkrinu. Þau má fá ókeypis
hjá tryggingafélögum eða bönkum, en svo má kaupa þau líka á
bensínstöðvum. Þar er líka hægt
að kaupa mikilvæga hluti í bílinn,
lásasprey, sköfu, snjóskóflu og
frostlög.
Alls konar pestir sækja á fólk í
kuldanum og því er gott í forvarnarskyni að eiga C-vítamín og lýsi. Í
kulda og óveðri er notalegt að vera
heima og óveðrið þjappar oftar en
ekki fjölskyldum og pörum saman.
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-AX EINUM STYKKIÈ ¹  KR
6ETTLINGAR
 +ALDI MITTENS FR¹ .
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Fólk hefur það auðvitað náðugt
á eins ólíka vegu og það er margt,
en ágætur huggulegheitapakki
sem samanstendur af kakóduftsdós, hálfpotti af Stroh (í kakóið),
sprittkertapoka og nuddolíu kostar 5.948 krónur.

Svo má auðvitað ekki gleyma
smáfuglunum. Það er lítil fórn að
gleðja þessa litlu vini því 800
gramma fræpoki kostar ekki nema
129 krónur.
Samanlagt gerir þetta svo
168.044 krónur. GUNNARH FRETTABLADIDIS
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Peningaskápurinn..
3TËRGL¾SILEGA !CTAVIS

%VRURAUNIR 5NGVERJA

,YFJAFYRIRT¾KIÈ !CTAVIS GREINDI FR¹ KAUPUM ¹
R¹ÈANDI HLUT Å RÒSSNESKA LYFJAFYRIRT¾KINU :I/
:DOROVJE ¹ ÖRIÈJUDAG ¥ TILKYNNINGUNNI ERU
STËRU LÕSINGARORÈIN EKKI SPÎRUÈ &RAM KEMUR
AÈ HELMINGUR KAUPVERÈSINS VERÈI NÕTTUR TIL AÈ
ST¾KKA GL¾SILEGA VERKSMIÈJU :I/ :DOROVJE AUK
ÖESS SEM HAFT ER EFTIR 2ËBERT 7ESSMAN FORSTJËRA
!CTAVIS AÈ :I/ :DOROVJE SÁ MJÎG VEL ÖEKKT FÁLAG
Å 2ÒSSLANDI FYRIR AÈ REKA EINA BESTU LYFJAVERK
SMIÈJUNA ÖAR 2ÒSSLAND ER STËRT OG LANGT Å BURTU
OG HRINGDI FYRIRT¾KIÈ ÖVÅ ENGUM BJÎLLUM HJ¹
ÖEIM SEM EKKI FYLGJAST MEÈ LYFJAGEIRANUM ¶¹ ER
SPURNING HVERNIG FJALLAÈ ER UM !CTAVIS ¹ ERLENDRI
GRUND %KKI ER VÅST HVORT HINN ALMENNI BORGARI
Å 2ÒSSLANDI VERÈI NOKKRU N¾R ÖEGAR HANN LES
UM STËRGL¾SILEGAR HÎFUÈSTÎÈVAR
HINS MJÎG VEL ÖEKKTA
LYFJAFYRIRT¾KIS !CTA
VIS VIÈ 2EYKJAVÅKUR
VEG Å (AFNARFIRÈI c

,JËST M¹ VERA AÈ EKKI
ER AÈ ÖVÅ HLAUPIÈ
AÈ TAKA UPP EVRU
:SIGMOND *ARAI SEÈLA
BANKASTJËRI Å 5NGVERJA
LANDI SEGIR AÈGERÈIR
STJËRNVALDA ÖAR Å Ö¹
¹TT GALLAÈAR OG ËLJËST HVEN¾R LANDIÈ GETI SKIPT
UM GJALDMIÈIL AÈ ÖVÅ ER RÅKISFRÁTTASTOFAN -4)
GREINIR FR¹ (ANN SEGIR bEVRUSAMRUNA¹¾TLUNINAm
ÅÖYNGJANDI FYRIR FYRIRT¾KI OG LÅKLEGA TIL AÈ DRAGA
ÒR HAGVEXTI "ANKINN ÖËTTIST FYRR ¹ ¹RINU SJ¹
FYRIR GJALDEYRISBREYTINGU ¹ N¾STA ¹RI EN BREYTTI
SP¹NNI SVO Å  OG NÒ Å  3ÁRFR¾ÈINGAR
TELJA SVO RAUNH¾FARA AÈ ¾TLA AÈ SKIPTIN VERÈI
EKKI FYRR EN  ¥ 5NGVERJALANDI HAFA VERIÈ Å
GANGI MËTM¾LI GEGN &ERENC 'YURCSANY FORS¾T
ISR¹ÈHERRA ALLT FR¹  SEPTEMBER ÖEGAR UPPLÕSTIST
AÈ HANN HEFÈI FYRIR KOSNINGAR Å APRÅL LOGIÈ TIL UM
STÎÈU EFNAHAGSM¹LA Å LANDINU

Skuldar Sigurði
rauðvínsflösku
Blaðamaður Extrablaðsins danska
skuldar stjórnarformanni Kaupþings, Sigurði Einarssyni, eina
flösku af rauðvíni. Sigurður sendi
ritstjórn Extrablaðsins í gær svör
við 21 spurningu sem blaðamaður
blaðsins beindi til bankans.
Á blaðamannafundi þar sem
Kaupþing vísaði á bug skrifum
blaðsins kom til hvassra orðaskipta milli Sigurðar og Johns
Mynderup, blaðamans Extrablaðsins. Þar hélt blaðamaður danska
blaðsins því fram að skjal þar sem
vottað væri að viðskipti tengdust
ekki peningaþvætti eða annarri
ólöglegri starfsemi væri einstakt
og tortryggði með því viðskipti
bankans í Lúxemborg. Sagðist
hann aldrei á þrjátíu ára ferli
sínum sem viðskiptablaðamaður

hafa séð slíkt plagg. Sigurður
sagði slík plögg almenn í Lúxemborg. Mynderup veðjaði þá einni
rauðvín ef Sigurður gæti sýnt sér
fram á slíkt.
Með svörum bankans sendi Sigurður staðfestingu frá yfirvöldum
í Lúxemborg, þar sem staðfest er
að samkvæmt lögum frá 2004
skuli menn skrifa undir slíkar
yfirlýsingar um að ekki sé á ferðinni peningaþvætti. „Ég geng þrátt
fyrir allt út frá því að Extrablaðið
muni birta 21 svar okkar, og ég
geng líka út frá því að herra Mynderup muni sýna að hann kunni að
taka tapi í veðmáli sem hann sjálfur stofnaði til,“ segir Sigurður í
niðurlagi bréfs síns til ritstjórnar
Extrablaðsins.
HH

Huga að breyttum
reglum um eigið fé
Fjármálaeftirlitið hefur birt á
heimasíðu sinni til umsagnar
umræðuskjal
með drögum að
reglum um eiginfjárkröfu
og
áhættugrunn
fjármálafyrirtækja.
Fjármálafyrirtæki og væntanlega aðrir sem
kunna að hafa hagsmuna að gæta
hafa frest til 15. næsta mánaðar til
að koma að athugasemdum um
umræðuskjalið. Í því kemur fram
að markmiðið með fyrirhuguðum
reglubreytingum sé einkum að
ákvörðun um lágmark eigin fjár
fjármálafyrirtækja verði byggð á
nákvæmari viðmiðum en hingað
til hafi verið stuðst við, þannig að
fyrirtæki sem hafi góða stjórn á
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áhættum sínum geti notið þess við
útreikning á eiginfjárkröfunni.
„Þetta er gert
með
tvennum
hætti: Meginreglur eru ítarlegri
en áður, auk þess
sem stór fjármálafyrirtæki
með öflugt skipulag geta fengið að
byggja eiginfjárkröfuna á eigin áhættumati að
hluta,“ segir í skjalinu.
Reglunum er ætlað að innleiða
eiginfjárákvæði Evróputilskipana
sem byggðar eru á svonefndum
Basel 2 reglum. „Gert er ráð fyrir
gildistöku reglnanna í ársbyrjun
2007 og munu þær leysa af hólmi
reglur nr. 530/2003, um eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja,“ segir
Fjármálaeftirlitið.
ËK¹

,AUNAVÅSITALAN Å OKTËBER H¾KKAÈI UM
  PRËSENT FR¹ FYRRI M¹NUÈI 3ÅÈASTLIÈNA
 M¹NUÈI HEFUR LAUNAVÅSITALAN H¾KKAÈ
UM  PRËSENT SAMKV¾MT ÒTREIKNING
UM (AGSTOFU ¥SLANDS

2ÅKISSJËÈUR ¥SLANDS LAUK Å G¾R SKULDA
BRÁFAÒTBOÈI ¹ %VRËPUMARKAÈI &J¹RH¾È
ÒTBOÈSINS VAR EINN MILLJARÈUR EVRA EÈA
 MILLJARÈAR KRËNA 3KULDABRÁFIN BERA
FASTA VEXTI OG ERU MEÈ GJALDDAGA 
DESEMBER ¹RIÈ 

4ÎLUVERÈAR SVIPTINGAR VORU ¹ GJALDEYRIS
MARKAÈI Å G¾R EN KRËNAN VEIKTIST UM  
PRËSENT ¶ETTA ER FJËRÈI DAGURINN Å RÎÈ
SEM KRËNAN VEIKIST EN JAFN MIKIL VEIKING
HEFUR EKKI ORÈIÈ ¹ GENGI KRËNUNNAR
SÅÈAN UM MIÈJAN APRÅL ¹ ÖESSU ¹RI AÈ
SÎGN GREININGARDEILDAR ,ANDSBANKANS

+AUPÖING SELDI NÕTT HLUTA
FÁ FYRIR FIMMTÅU MILLJARÈA
Útboðsgengið var 750 krónur á hlut sem er gjafvirði að mati Greiningar Glitnis. Nýja féð styrkir eiginfjárstöðu bankans og ýtir undir væntingar um kaup á
öðrum fyrirtækjum. Egla og stjórnendur Kaupþings bæta við sig bréfum.
Umframeftirspurn var meðal
erlendra fjárfesta í lokuðu hlutafjárútboði Kaupþings og náðist
það markmið stjórnenda bankans
að fjölga útlendum fjárfestum í
hluthafahópi bankans. Safnaði
bankinn 49,5 milljörðum króna í
útboðinu.
Annar tilgangur útboðsins var
sá að sækja nýtt eigið fé til að
styrkja eiginfjárgrunn bankans og
gefa honum kost á áframhaldandi
útrás. Greiningardeild Landsbankans býst við að stutt sé í fréttir af
yfirtöku Kaupþings á öðrum fjármálafyrirtækjum.
Útboðið var í umsjá Citigroup
Global Markets og Morgan Stanley
& Co sem seldu fyrir hönd bankans
66 milljónir nýrra hluta, sem samsvarar tíu prósenta aukningu hlutafjár. Útboðsgengið var 750 krónur
á hlut sem er tíu prósent undir lokagengi bankans á þriðjudaginn.
Telur Greining Glitnis þetta vera
gjafverð, enda er útboðsgengið 23
prósentum undir verðmati Glitnis
á Kaupþingi.
Landsbankinn telur sennilegt
að veittur sé afsláttur frá markaðsgengi þar sem erlendir fjárfestar líti á þetta útboð sem eins
konar frumútboð.
Gengi á bréfum bankans lækkaði hratt í verði í gær eftir að
greint var frá niðurstöðum útboðsins en hækkaði á nýjan leik þegar
leið á daginn. Kostaði hluturinn
803 krónur í lok dags sem var 3,25
prósenta dagslækkun.
Glitnir telur að hér sé um tímamót að ræða í sögu Kaupþings.
„Með aðgangi að eiginfjárframlagi erlendra fjárfesta hristir
bankinn af sér þá fjötra sem fylgja
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SAFNAÈI T¾PUM FIMMTÅU MILLJÎRÈUM KRËNA Å ALÖJËÈLEGU HLUTAFJ¹RÒTBOÈI 3TJËRNENDUR
BANKANS OG STËR HLUTHAFI B¾TTU VIÈ EIGNARHLUT SINN EFTIR AÈ NIÈURSTÎÈUR AF ÒTBOÈINU
B¹RUST

því að vera háður vilja og getu innlendra fjárfesta til að styðja vöxt
og viðgang bankans,“ segir í Morgunkorni Glitnis.
Eigið fé Kaupþings stóð í 267
milljörðum króna í lok september.
Ætti það að standa í 300 milljörðum króna að teknu tilliti til aukaarðgreiðslu í formi hlutabréfa í
Exista í október.
Kaupþing hefur jafnframt
veitt umsjónaraðilum útboðsins
umframsölurétt á 9,9 milljónum
hluta sem Exista, stærsti hluthafinn í bankanum, lánar. Réttur

þessi er nýtanlegur í þrjátíu daga
frá gærdeginum til þess að kaupa
hluti á útboðsgengi til að svara
umframsölu. Hlutunum verður
síðan skilað aftur til Existu.
Egla, annar stærsti hluthafinn í
Kaupþingi, festi í gær kaup á
hlutabréfum í bankanum fyrir
einn milljarð króna. Sigurður Einarsson, stjórnarformaður Kaupþings, og forstjórinn Hreiðar Már
Sigurðsson tilkynntu sama dag um
kaup á hlutabréfum Kaupþings
fyrir tæpar 800 milljónir króna.
EGGERT FRETTABLADIDIS

Innlend útlán standa í stað
Innlend útlán bankakerfisins hafa
nánast staðið í stað frá miðju ári,
segir í úttekt greiningardeildar
Glitnis. Þar er bent á að svo virðist
sem vöxtur bankakerfisins á
seinni hluta ársins hafi að mestu
leyti átt sér stað í erlendum útlánum og markaðsverðbréfum.
„Í nýbirtum tölum Seðlabanka
kemur fram að heildarútlán
bankakerfis í októberlok námu um
3.500 milljörðum króna og jukust
um rúmt prósentustig frá fyrri
mánuði. Að baki þessarar aukningar var fyrst og fremst tæplega
8 prósenta aukning í erlendum
útlánum og markaðsverðbréfum
en innlendar eignir í þessum flokkum minnkuðu hins vegar um 1,4
prósent í mánuðinum. Skuldir
heimila við bankakerfið námu 679
milljörðum króna í lok október og
jukust um 1,4 prósent innan mánaðar,“ segir greiningardeildin.
Bent er á að frá miðju ári hafi
erlend útlán og markaðsverðbréf
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UM BANKANNA HEFUR AÈ MESTU ¹TT SÁR
STAÈ Å ÒTLÎNDUM AÈ ÖVÅ ER LESA M¹ ÒR
NÕLEGUM TÎLUM 3EÈLABANKA ¥SLANDS

bankanna aukist um ríflega 12
prósent á föstu gengi. „Innlendar
eignir bankanna í ofangreindum
flokkum hafa hins vegar vaxið um
1,2 prósent á sama tíma.“ Snörp
umskipti urðu á vordögum í út-

lánavexti bankanna. „Fram að því
höfðu útlán þeirra vaxið með
síauknum hraða undangengin
misseri. Bankarnir voru með
þessu að bregðast við viðvörunarorðum matsfyrirtækja og greiningaraðila sem höfðu áhyggjur af
þessum öra vexti.“
Greiningardeildin segir versnandi fjármögnunarkjör þó einnig
kunna að eiga hlut að máli hvað
varði þróun erlendra útlána. „Í
öllu falli virðist vera töluverð
fylgni milli lánskjara bankanna
eins og þau endurspeglast í verði
skuldatrygginga (CDS) bankanna
og erlendum útlánavexti á föstu
gengi. Þannig stóðu erlend útlán
og markaðsverðbréf nánast í stað
frá maíbyrjun til ágústloka eftir
snarpa hækkun á verði CDS en
tóku að vaxa nokkuð hratt í haust
samfara lækkun skuldatrygginganna eftir því sem trú erlendra
fjárfesta á Íslandi fór vaxandi á
ný.“
ËK¹
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Alcoa leggur niður 6.700 störf

Einkunn NEMI
hækkar í BBB
Matsfyrirtækið Standard & Poor’s
hefur hækkað matseinkunn norska
tryggingafélagsins NEMI ASA úr
BBB- í BBB.
Einkunnin var lækkuð í september eftir að kaup TM á félaginu
voru fjármögnuð með víkjandi
láni. Matseinkunnin hefur nú verið
tekin af lánshæfislista (e. CreditWatch) Standard & Poor‘s. Þá segir
fyrirtækið að horfur matsins séu
stöðugar. Greiningardeild Glitnis
segir frá því að í rökstuðningi
Standard & Poor‘s komi fram að
ástæða hafi þótt til að hækka matseinkunina í framhaldi af jákvæðri
niðurstöðu nýafstaðinnar hlutafjáraukningar TM og breytinga á
hlutabréfasafni félagsins.
ËK¹

Álrisinn Alcoa, sem auk þess að
hafa starfsemi um heim allan
rekur álver á Reyðarfirði, tilkynnti í gær að til stæði að leggja
niður 6.700 störf. Nemur það um
fimm prósentum af 129 þúsund
starfsmönnum Alcoa í 44 löndum.
Niðurskurðurinn er hluti af endurskipulagningu sem ætlað er að
auka hagnað og skilvirkni, að því
er fram kemur á heimasíðu fyrirtækisins.
Fyrirtækið tilkynnti jafnframt
um áætlanir þess efnis að sameina
mjúkmálmvinnsluhluta Alcoa við
þann hluta Sapa Group, sem er
hluti af norsku samstæðunni Orkla
ASA. Verður sameinað fyrirtæki
skráð á markað. Er öllum þessum
aðgerðum ætlað að spara fyrir-
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NORSKA TRYGGINGAFÁLAGIÈ .%-) Å HAUST

tækinu sem nemur 125 milljónum
bandaríkjadala fyrir skatt á ári
hverju, eða sem nemur tæpum níu
milljörðum íslenskra króna.
Starfsmenn Alcoa hér á landi
koma ekki til með að finna fyrir
niðurskurðinum að sögn Ernu Indriðadóttur,
upplýsingafulltrúa
Alcoa Fjarðaráls. „Það er aðallega
verið að hagræða og endurskipuleggja í grein sem hefur ekki gengið nógu vel. Þetta hefur engin áhrif
á uppbyggingu álvera enda er mikil
gróska þar og stendur til að reisa
ein átta álver á stærð við Fjarðaál
á næstu árum. Talið er að eftirspurn eftir áli muni stóraukast á
næstu árum, meðal annars vegna
þess að Kínverjar og Indverjar eru
að verða stórir notendur.“
HHS
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VERÈI LÎGÈ NIÈUR ¹ ¥SLANDI Å TENGSLUM VIÈ
HAGR¾ÈINGAR HJ¹ !LCOA

Bakkavör fer í önn- Olíubirgðir jukust í Bandaríkjur taktísk kaup
unum langt umfram spár
Olíubirgðir í Bandaríkjunum jukust talsvert
á milli vikna. Þetta
er langt umfram spár
greiningaraðila, sem
óttustu frekari hækkun
á hráolíuverði. Líkur
eru nú taldar frekari á
lækkunum.

Gömlu höfuðstöðvar Geest lagðar niður.
Bakkavör hefur tekið yfir breska
fyrirtækið Fresh Cook Limited
sem hefur verið samrekstrarfélag í eigu Bakkavarar og Rannoch
Foods síðan í október 2004. Fresh
Cook er 360 manna fyrirtæki sem
sérhæfir sig í framleiðslu á réttum tilbúnum til eldunar. Stærsti
viðskiptavinurinn er verslanakeðjan Marks & Spencer.
Þetta er önnur fjárfesting
Bakkavarar á skömmum tíma.
Fyrir skemmstu eignast félagið
breska kökuframleiðandann Rye
Valley Patisserie í Birmingham.
Það fyrirtæki framleiðir ostakökur fyrir Sainsbury´s.
„Þetta eru fjárfestingar sem
eru gerðar með það fyrir augum
að styrkja stöðu okkar í einstökum vöruflokkum og ná fram samlegð og bættri framleiðni,“ segir
Ágúst Guðmundsson, forstjóri
Bakkavarar. „Það eru engin fjárhagslega sýnileg merki af þessum yfirtökum. Þær eru hins vegar
mikilvægar fyrir okkur til að
styrkja stöðu félagsins í þessum
vöruflokkum.“
Eftir kaupin er markaðsstaða
Bakkavarar um ellefu prósent í
framleiðslu á réttum tilbúnum til
eldunar. Þessi geiri vex hraðar en
markaðurinn með tilbúna rétti í
heild.
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Að sögn Ágústar er Tesco enn
þá stærsti viðskiptavinur Bakkavarar, en aðrar verslanakeðjur
eru einnig í miklum viðskiptum
við félagið.
Bakkavör hefur í hyggju að
loka loka gömlu höfuðstöðvum
Geest í Peterborough. Ágúst segir
að þar sé verið að reka smiðshöggið á samþættingu Bakkavarar og Geest og verða aðalskrifstofur Bakkavarar í Lundúnum.
EÖA

Heimsmarkaðsverð á hráolíu
hefur sveiflast í kringum 60 dala
markið í vikunni, bæði vegna
óþreyjufullra fjárfesta sem biðu
vikulegrar skýrslu bandaríska
orkumálaráðuneytisins um stöðu
olíubirgða í landinu og vegna
óvissu um hvort aðildarríki Samtaka olíuútflutningsríkja, OPEC,
verði samstíga í að draga úr framleiðslu á hráolíu til að koma í veg
fyrir frekari verðlækkun á hráolíu.
Þá hafa skærur við ósa Nígerár
í Nígeríu haft sitt að segja um
sveiflur á hráolíuverði upp á síðkastið. Sjö starfsmenn olíuvinnslufyrirtækis frá Ítalíu voru teknir í
gíslingu þar í landi á dögunum en
ekki er búist við að það hafi haft
jafn afgerandi áhrif á olíuverð nú
og í sumar.
Í vikulegri skýrslu orkumála-
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Áttu ættingja eða vini í útlöndum sem
komast ekki „HEIM“ um jólin sem þig
langar til að gleðja.
Við hjá Nóatúni getum hjálpað þér að færa þeim ekta
íslensk jól hvar sem er í heiminum.
Hjá Nóatúni færðu ekta íslenskar sælkeravörur sem fást
hvergi annars staðar í heiminum en skapa hinn eina og
sanna íslenska jólaanda.

Við sjáum um allan pakkann í samstarﬁ við DHL
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UMFRAM SP¹R HELSTU GREININGARAÈILA

ráðuneytsins, sem birt er á miðvikudögum, kemur fram að olíubirgðir vestanhafs hafi aukist um
5,1 milljón tunna á milli vikna og
nema olíubirgðir Bandaríkjanna
341,1 milljón tunna. Þetta er þvert
á spá greiningaraðila sem voru
óvissir um endanlega niðurstöðu.
Bandaríska fréttaveitan Bloomberg sagði greiningaraðila vestra
hafa sett sig í stellingar fyrir 1,1
milljón tunna samdrátt á milli
vikna. Fréttastofa Reuters taldi
hins vegar líkur á aukningu upp á
600 þúsund tunnur á milli vikna.
Heilar sjö vikur eru síðan olíubirgðir jukust síðast á milli vikna í
Bandaríkjunum og horfa nokkrir
fram á frekari lækkun á hráolíuverði.
Verð á hráolíu, sem afhent
verður í næsta mánuði hækkaði
um 3 sent á markaði í New York í
Bandaríkjunum í gær og fór í
59,85 dali á tunnu. Daginn áður
hafði verðið talsvert meira eða um
1,37 dali og fór tunnan af hráolíu í
60,17 dali eða í rúmar 4.300 krónur.
Í kjölfar skýrslu orkumálaráðuneytisins tók verðið hins
vegar snarpa dýfu og fór niður í
um 59 dali á tunnu skömmu eftir
að skýrslan var birt.
OPEC ákvað í síðasta mánuði
að draga olíuframleiðslusaman
um 1,2 milljónir tunna á dag. Einhugur var hins vegar ekki um nið-
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urskurðinn og hafa fram til þessa
fáar þjóðir tilkynnt um samdrátt.
Greiningardeild Glitnis segir
talsverðar efasemdir um að aðildaríki OPEC hafi nú þegar minnkað
olíuframleiðslu sína. Um þessar
mundir séu verðráðssamtökin að
velta fyrir sér frekari samdrætti
en óvíst sé hvort það nái fram að
ganga því mjög freistandi sé að
framleiða og selja olíu á núverandi verðum.
Þá segir deildin að gera megi
ráð fyrir verulegri aukningu á eftirspurn eftir olíu vegna framþróunar á Indlandi og í Kína. Evrópusambandið
situr
nú
við
samningaborðið með Rússum þar
sem markmiðið er að gera langtímasamninga um olíu og gas.
Stefni Evrópusambandið að því að
tryggja sér nægar orkubirgðir
næsta
áratuginn,
samkvæmt
greiningardeild Glitnis.
Heimsmarkaðsverð á hráolíu
náði sögulegu hámarki um miðjan
júlí í sumar í kjölfar hræringa
fyrir botni Miðjarðarhafs þegar
Ísraelsher réðst gegn Hizbollahskæruliðum í Líbanon. Verðið
rauk á nokkrum dögum upp í 78,40
dali á tunnu en hríðlækkaði svo
mánuði síðar í kjölfar vopnahlés á
milli stríðandi aðila. Verðið hefur
lækkað jafnt og þétt síðan þá og
hefur farið niður um tæpa 20 dali
á tunnu frá því það stóð í hámarki
í sumar.
JONAB FRETTABLADIDIS

365 fór lægst í 3,65
Hlutabréf í 365, útgefanda Fréttablaðsins, lækkuðu þriðja daginn í
röð eftir að Dagsbrún var skipt
upp í tvö félög. Lægst fór gengi
bréfanna í 3,65 krónur á hlut en
tók þá að hækka og endaði í 3,68.
Markaðsverðmæti 365 hefur
lækkað um fimmtung frá uppstokkuninni en bréf í Teymi hafa
lækkað mun minna eða um 4,8 prósent.
Dagsbrún var metinn á 27,5
milljarða við skiptinguna en 365

'ENGISÖRËUN Å  OG 4EYMI EFTIR
UPPSTOKKUN $AGSBRÒNAR
4EYMI











og Teymi eru verðlögð samanlagt
á 24 milljarða króna í dag.
EÖA
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Ástralir óttast yfirtöku á flugfélagi
Ástralski
fjárfestingabankinn
Macquarie og bandaríska fjárfestingafélagið Texas Pacific hafa
gert yfirtökutilboð í ástralska
flugfélagið Qantas, eitt stærsta
flugfélag landsins. Ekki liggur
fyrir hversu hátt tilboðið er en
talið er að það hljóði upp á allt að
10,3 milljarða ástralskra dala eða
563,7 milljarða íslenskra króna.
Tilboðið hefur fengið mikla
umfjöllun í Ástralíu en lög þar í
landi kveða á um að erlendir fjárfestar megi ekki eignast meira en
49 prósent í félagi á borð við
Qantas. Sameiginlegt tilboð fjárfesta jafnt í Ástralíu og utan landsteinanna þykja því setja nokkra
pressu á stjórnvöld heimafyrir.
Þá hafa verkalýðsfélög í
Ástralíu sömuleiðis áhyggjur af
málinu og hefur Doug Cameron,
formaður eins stærsta verkalýðsfélags Ástralíu, biðlað til John
Howards, forsætisráðherra Ástralíu, að hann beiti sér í málinu. Óttast er að fjölda manns verði sagt
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upp og að eignir flugfélagsins
verði seldar. Fari svo muni Ástralir
sniðganga flugfélagið, að sögn
Camerons.
Ástralski fjárfestingabankinn
Macquarie hefur verið orðaður
við nokkrar yfirtökur en gerði
meðal annars árangurslaust yfirtökutilboð í Kauphöll Lundúna í
Bretlandi fyrr á þessu ári.
JAB

Símtækjafyrirtæki
stefnir Microsoft
Franski símtækjaframleiðandinn
Alcatel hefur höfðað mál gegn

!,#!4%, &RANSKI SÅMAT¾KJAFRAMLEIÈAND
INN !LCATEL SEGIR -ICROSOFT HAFA BROTIÈ
GEGN RÁTTHAFALÎGUM
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bandaríska hugbúnaðarrisanum
Microsoft fyrir brot á rétthafalögum.
Ekki liggur fyrir hvaða brot
Alcatel telur að Microsoft hafi
framið að öðru leyti en því að þau
tengjast stafrænum myndaskrám
og netsamskiptakerfum.
Microsoft segir málið tengjast
samrunaferli Alcatel við bandaríska símtækjaframleiðandann
Lucent Technologies sem stefnt er
að gangi í gegn fyrir árslok. Þegar
það verður að veruleika verður til
annar stærsti símtækjaframleiðandi í heimi.
JAB

Metgengi á Google
góðar
væntingar
Gengi bréfa í bandafjárfesta um aukinn
ríska netfyrirtækinu
vöxt hjá Google og
Google er komið yfir
meiri tekjur af aug500 dali eða rúmar
lýsingum í kassann.
35.000 krónur á hlut
Þá hefur fyriren gengið hefur
tækið, sem keypti
aldrei verið hærra.
netveituna YouTube
Gengi bréfanna
fyrir nokkru, sömufór hæst í 510 dali á
leiðis hagnast á samhlut í viðskiptum á -%2+) '//',% 'ENGI BRÁFA Å
Nasdaq-markaðnum NETFYRIRT¾KINU 'OOGLE ER KOMIÈ drætti hjá samkeppnisÅ METH¾ÈIR
&2¡44!",!¨)¨!&0
vestanhafs í fyrraaðilanum Yahoo, sem
dag en lokaði í 509,65 dölum.
hefur horft upp á 38 prósenta samdrátt í auglýsingatekjum.
Að sögn breska ríkisútvarpsins
er ástæðan fyrir hækkuninni
JAB

ITV felldi tilboð NTL
Breska kapalsjónvarpsstöðin NTL
gerði yfirtökutilboð í sjónvarpsstöðina ITV, eitt stærsta einkarekna sjónvarpsfélag í Bretlandi
um síðustu helgi. Tilboðið hljóðaði
upp á 4,7 milljarða punda eða 646,5
milljarða krónur.
Stjórn ITV hafnaði hins vegar
tilboðinu á mánudagskvöld enda
taldi hún það alltof lágt og raunar
svo fjarstæðukennt að ekki þótti
taka því að boða stjórn NTL til viðræðna um tilboðið.
Einn af stærstu eigendum NTL
er breska félagið Virgin Group,
sem er í eigu breska auðkýfingsins Richard Bransons. Þykir tilboðið bera merki um reiði Bransons
vegna
kaupa
bresku
gervihnattastöðvarinnar British
Sky Broacasting (BSkyB), sem
meðal annars rekur samnefnda
sjónvarpsfréttastofu og fjölda
sjónvarpsstöðva í Bretlandi, á 17,9
prósenta hlut í ITV á föstudag í
síðustu viku. Eftir kaupin ræður
BSkyB 19,9 prósentum hlutafjár í
ITV. Fari hluturinn yfir 20 prósent
verður félagið yfirtökuskylt.
Eigandi BSkyB er fjölmiðlakóngurinn Rupert Murdoch, sem
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einnig á stóran hlut í NTL ásamt
Branson.
Breska dagblaðið Times hefur
eftir heimildamanni sínum að stór
eignahlutur BSkyB í ITV hafi ekkert haft að segja um ákvörðun
stjórnarinnar að taka ekki tilboði
NTL í félagið.
JAB
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llt bendir til þess að ríkisstjórninni sé að takast það
ætlunarverk sitt að koma í gegn afleitu lagafrumvarpi
um breytt rekstrarform Ríkisútvarpsins. Ef sú verður
raunin hafa ríkisstjórnarflokkarnir látið sér ganga úr
greipum mikilvægt tækifæri til þess að skapa sæmilega
sátt um Ríkisútvarpið. Þvert á móti mun frumvarpið um að breyta
Ríkisútvarpinu í opinbert hlutafélag, aðeins auka á úlfúð í garð
stofnunarinnar og þar af leiðandi veikja hana til lengri tíma litið,
en ekki styrkja eins og er þó yfirlýstur tilgangur frumvarpsins.
Þetta er vond staða því meirihluti þjóðarinnar telur Ríkisútvarpið gegna þýðingarmiklu hlutverki í samfélagi okkar og á stofnunin
því skilið að stjórnmálamennirnir leggi sig sérstaklega fram um
að skapa henni umgjörð sem um ríkir sátt, en er ekki beinlínis til
höfuðs öðrum fjölmiðlum landsins eins og er tilfellið með frumvarpi menntamálaráðherra.
Þverpólitísk sátt hefur skapast á Alþingi um fjölmiðlalögin svokölluðu, eins meingallað og það frumvarp þó er, en annað gildir
hins vegar um breytt rekstrarform á Ríkisútvarpinu.
Engu máli skiptir þótt sótt sé að því frumvarpi með gildum
rökum úr báðum áttum; af þeim sem tilheyra vinstri vængnum og
hinum sem eru hægra megin við miðju. Í þessu máli virðist ekki
annað koma til greina af hálfu ríkisstjórnarinnar en að setja undir
sig höfuðið og keyra það í gegn með öllum tiltækum ráðum.

Bönd stjórnmálamanna á fjölmiðlum hafa raknað
hratt upp allt frá því að einkaréttur ríkisins á sjónvarps- og útvarpsútsendingum var afnuminn fyrir
réttum tuttugu árum
Það hefur verið skrítið að fylgjast með framgangi ríkisstjórnarinnar í málum sem snúa að fjölmiðlum undanfarin ár og í raun
erfitt að átta sig á hvað það er sem rekur hana áfram í þeim efnum.
Líklegast vegur þar þó þyngst óttinn við að missa tökin á fjölmiðlunum, eins og gerst hefur.
Bönd stjórnmálamanna á fjölmiðlum hafa raknað hratt upp allt
frá því að einkaréttur ríkisins á sjónvarps- og útvarpsútsendingum var afnuminn fyrir réttum tuttugu árum og flokksblöðin gáfu
hvert á fætur öðru upp öndina.
Í þessu ljósi má skoða hvort tveggja frumvarp menntamálráðherra
um eignarhald fjölmiðla og um breytt rekstrarform Ríkisútvarpsins. Í báðum tilvikum eru stjórnmálamenn að herða tök sín á fjölmiðlum landsins og auka möguleika sína á að hafa áhrif á við hvaða
aðstæður þeir starfa. Þetta er í hrópandi mótsögn við aðra þróun
í athafnalífi landsins undanfarin ár þar sem afskipti ríkisvaldsins
hafa farið minnkandi.
Þetta er óþarfur ótti. Fjölmiðlar þurfa ekki aukna handleiðslu
stjórnmálamanna frekar en önnur fyrirtæki. Þegar upp er staðið
kemur mikilvægasta aðhald okkar sem störfum við fjölmiðla frá
þjóðinni sjálfri, sem hreinlega hættir að lesa, horfa eða hlusta ef
henni mislíkar það efni sem er í boði. Það er engin ástæða til að
vantreysta þeim frjálsa vilja.

²4'&5&¡,!' 
2)434*«2!2 +¹RI *ËNASSON OG ¶ORSTEINN 0¹LSSON !¨34/¨!22)434*«2!2 *ËN +ALDAL OG 3TEINUNN 3TEF¹NSDËTTIR &2¡44!34*«2!2
!RNDÅS ¶ORGEIRSDËTTIR 3IGRÅÈUR "JÎRG 4ËMASDËTTIR OG 4RAUSTI (AFLIÈASON &5,,42²!2 2)434*«2! "JÎRGVIN 'UÈMUNDSSON OG 0¹LL
"ALDVIN "ALDVINSSON &RÁTTABLAÈIÈ KEMUR ÒT Å  EINTÎKUM OG ER DREIFT ËKEYPIS ¹ HEIMILI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU !KUREYRI OG
ÖÁTTBÕLISSV¾ÈUM ¹ SUÈVESTURHORNINU %INNIG ER H¾GT AÈ F¹ BLAÈIÈ Å VÎLDUM VERSLUNUM ¹ LANDSBYGGÈINNI &RÁTTABLAÈIÈ ¹SKILUR SÁR
ISSN  
RÁTT TIL AÈ BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

3ÅÈASTIR FYRSTIR
.Ò ER KOMIN NOKKUR SPENNA Å FORVAL
6INSTRI GR¾NNA Å 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾M
UNUM OG 3UÈVESTURKJÎRD¾MI (AFA
UM  FRAMBJËÈENDUR GEFIÈ SIG FRAM
ÖË MINNA FARI FYRIR ÖEIM EN FRAMBJËÈ
ENDUM Å PRËFKJÎRUM ANNARRA FLOKKA
-UNU FLOKKSMENN KJËSA ¹ MILLI
ÖESSARA EINSTAKLINGA LAUGARDAGINN 
DESEMBER OG RENNUR ÒT FRESTUR TIL AÈ
SKR¹ SIG Å FLOKKINN N¾STA LAUGARDAG
$REGIÈ HEFUR VERIÈ UM HVAÈA NAFN
VERÈUR EFST ¹ ATKV¾ÈA
SEÈLINUM OG KOM NAFN
®GMUNDAR *ËNASSONAR
REYNSLUBOLTANS Å 2EYKJA
VÅK UPP ÒR HATTINUM
 EFTIR HONUM BIRTAST
SVO NÎFN ANNARRA
FRAMBJËÈENDA
Å STAFRËFSRÎÈ

-ÎRÈUR RNASON SEGIR AÈ FYRRVER
ANDI LIÈSMAÈUR 3AMFYLKINGARINNAR
6ALDIMAR ,EË &RIÈRIKSSON HAFI FARIÈ
¹N ÖESS AÈ VIÈRA NOKKURN ¹GREIN
ING INNAN ÖINGFLOKKSINS 3VO SEGIR
-ÎRÈUR b-ÁR VAR OG ER HLÕTT TIL
6ALDIMARS 6AR HONUM INNAN HANDAR
HELD ÁG FYRSTU M¹NUÈINA OG KALLAÈI
HANN STUNDUM 6LADÅMÅR ,ENÅN
&EDEROVÅTSJ Å HEIÈURSSKYNIm ,ENÅN
Å HEIÈURSSKYNI SPYR 'UÈMUND
UR -AGNÒSSON SAGNFR¾ÈINGUR ¹
HEIMASÅÈU SINNI b(VERNIG GETUR
NOKKUR UPPLÕSTUR MAÈUR TEKIÈ ÖAÈ
SEM HEIÈUR AÈ VERA KENNDUR
VIÈ ÖENNAN GRIMMLYNDA
SOVÁSKA HARÈSTJËRAm

F

rjálslyndir fagna jafnan hvers
kyns viðskiptum milli manna,
séu þau lögleg og siðleg. Jón
Sigurðsson forseti ruddi brautina
með miklum brag, þegar hann
beitti sér í ræðu og riti fyrir
frjálsari viðskiptum milli Íslands
og annarra landa. Hann fékk því
ráðið, að erlendri viðskiptaánauð
og einokun var létt af Íslendingum 1855. Innanlandsverzlunin var
þó áfram reyrð í ýmsa fátæktarfjötra, sem stöfuðu meðal annars
af gjaldmiðilsskorti, óhagkvæmum vöruskiptum og þrásamlegri
fákeppni, sem enn eimir eftir af.
Alræmt var vistarbandið, sem
lagði strangar hömlur á fólksflutninga milli staða til hægðarauka fyrir bændur, sem voru þá
að kalla má einu vinnuveitendur
landsins. Vistarbandið var ekki
leyst fyrr en nokkru fyrir
aldamótin 1900, og þá fyrst voru
fólksflutningar innan lands leystir
úr læðingi. Fákeppni á heimamarkaði lýsir sér enn sem
endranær í hærra verði á ýmsum
vörum og þjónustu en nálægar
þjóðir eiga kost á, og verðmunurinn virðist meiri en smæð Íslands
getur skýrt ein sér, þótt smæðin –
fólksfæðin! – eigi einnig hlut að
máli. Fákeppnin tekur á sig ýmsar
myndir. Hún hefur til dæmis birzt
í launamyndun í blóra við
markaðsöfl, þar eð samtök
vinnuveitenda og verkalýðsfélög
semja um kaup og kjör á landsvísu, og hefur ýmsum veitt betur í
þeirri viðureign í tímans rás. Til
dæmis eru ríki og sveitarfélög að
heita má einu vinnuveitendur
kennara í grunnskólum og
framhaldsskólum, og þau neyta
afls til að halda launum kennara í
skefjum. Eina færa leiðin til að
bæta kjör kennara og efla
menntun landsmanna svo sem
nauðsyn ber til er að svipta ríkið

-ÎRÈUR RNASON ER REYNDAR EKKI EINI
3AMFYLKINGARMAÈURINN SEM LÅTUR
J¹KV¾ÈUM AUGUM TIL ÖESS TÅMA ÖEGAR
,ENÅN RÁÈ RÅKJUM Å 3OVÁTRÅKJUNUM
6EFÖJËÈVILJINN RIFJAR REGLULEGA UPP
SVAR ,ÒÈVÅKS 'EIRSSONAR B¾JARSTJËRA
Å (AFNARFIRÈI ÖEGAR HANN VAR SPURÈUR
AÈ ÖVÅ Å 6IKUBLAÈINU ¹RIÈ  HVAÈA
STJËRNM¹LAMANNI HANN HEFÈI MEST
¹LIT ¹ 3VARIÈ VAR STUTT ,ENÅN b4IL AÈ
LEGGJA ¹HERSLU ÖESSA SKOÈUN SÅNA
¹ HINUM GEÈÖEKKA FJÎLDA
MORÈINGJA B¾TTI ,ÒÈVÅK ÖVÅ
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6EFÖJËÈVILJANS
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og byggðirnar einokunaraðstöðu
sinni með því að auka fjölbreytni í
skólakerfinu og innleiða skilvirka
samkeppni í skólastarfi.
Því fer þó alls fjarri, að
íslenzkur vinnumarkaður sé allur
á þessa bókina lærður. Þegar hver
taug þjóðarlíkamans er þanin til
þrautar eins og nú hefur háttað
um nokkurt skeið, hækka
vinnulaun, og verðlag hækkar þá
einnig og þannig koll af kolli.
Þannig skrúfaði verðbólgan sig í
gegnum hagkerfið á fyrri tíð með
víxlhækkun kaupgjalds og
verðlags. Svo er þó ekki lengur í
sama mæli og áður, því að aukinni
eftirspurn eftir vinnuafli síðustu
ár hefur ekki verið mætt með
uppsprengdu kaupi með gamla
laginu, heldur með innflutningi
erlends vinnuafls í krafti aðildar
Íslands að samningnum um
Evrópska efnahagssvæðið (EES).
Innstreymi vinnuafls að utan
hefur aukið vinnuframboð á
heimamarkaði og með því móti
haldið aftur af hækkun launa og
þá um leið verðbólgu. Innstreymið
hefur einnig ýtt myndarlega undir
uppsveifluna í efnahagslífinu með
því að gera vinnuveitendum kleift
að manna ýmsar stöður, sem erfitt
er í góðæri að fylla með innlendu
vinnuafli, til dæmis á spítölum og
í fiskvinnslu. Við þetta hefur
vinnuafl losnað og leitað nýrra
verkefna. Allt er þetta í góðu

samræmi við hugsjónina um
fríverzlun á vinnumarkaði. Svipuð
þróun á sér nú stað víðast hvar í
nálægum löndum. Viðskiptafrelsi
getur aukið allra hag, sé vel á
málum haldið. Jón forseti hlýtur
að brosa í gröfinni.
Er þá allt eins og það á að
vera? Hlutdeild erlendra ríkisborgara í mannfjöldanum hér
hélzt stöðug á bilinu eitt til tvö
prósent 1950-1990 og er nú komin
upp undir fimm prósent (2005).
Þessi hlutföll hafa einnig hækkað
ört að undanförnu í flestum
nálægum löndum og eru mun
hærri þar en hér. Ekki er þó mikið
um það vitað, hvort innflutningur
vinnuafls þangað er varanlegur
eða tímabundinn að miklu leyti
eins og hann væntanlega er hér
vegna Kárahnjúka og ýmissa
annarra framkvæmda. Hitt er
vitað, að erlendis hafa yfirvöld
gert ýmsar ráðstafanir til að taka
á móti öllu þessu fólki og auðvelda því vistina í nýjum heimkynnum. Hér heima hefur lítið
verið gert að því enn sem komið
er. Reykvíkingar hafa eins og
aðrir landsmenn stækkað bílaflota
sinn til muna án þess að bæta
gatnakerfi borgarinnar að neinu
marki, svo að öngþveitið í
umferðinni í Reykjavík líkist
kraðakinu í miklu þéttbýlli
borgum í öðrum löndum. Með líku
lagi hafa yfirvöld hleypt útlendingum inn í landið í stríðum
straumum án þess að búa í haginn
fyrir þá. Það er því skiljanlegt, að
Frjálslyndi flokkurinn – og
ríkisstjórnin! – telji rétt að hægja
ferðina í bili til að undirbúa
nauðsynlegar ráðstafanir til að
taka vel á móti fólkinu. Nýbúar
þurfa að læra íslenzku og semja
sig að okkar siðum og sögu, og
þeir geta líka kennt okkur
ýmislegt. Meira næst.

Skurðdeild virk á dagvinnutíma
Reykjanesbrautar. Svar ráðherra er óviðunandi. Á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
er að finna þriðju stærstu fæðingardeild
landsins. Þá er um þessar mundir mikil
sókn hjá barnafjölskyldum inn á svæðið.
Suðurnesjum hefur íbúafjölda vaxið
Eitt verður ráðuneytið og ráðherra að
fiskur um hrygg. Í Reykjanesbæ einskilja sem er að markaðssetning á stofngöngu hafa tæp 2.000 ný íbúðarhúsnæði
unni sem slíkri er ógerleg á meðan þjónverið byggð á umliðnu ári eða eru í byggustan er óstöðug vegna takmarkaðs opningu. Nærþjónusta sveitarfélaga við íbúa
unartíma á skurðdeildinni. Án efa gæti
sína hefur stóraukist á öllu svæðinu og
stofnunin létt verulega af Landspítala ekkert lát virðist vera á vinsældum svæðháskólasjúkrahúsi ef þjónustan væri eðliisins. Þrátt fyrir þá miklu raun sem brott'5..!2 ®2.
leg. Í svari sínu hallar ráðherra sér að
hvarf varnarliðsins setti á herðar sveitar- ®2,9'33/.
breytingum á Reykjanesbrautinni. Ég
félaga á Suðurnesjum hafa þau öll brugðist
rétt við. Af frumkvæði og skynsamlegri framtíðar- spyr á að loka sólarhringsvöktun á skurðdeildinni á
sýn hafa kjörnir fulltrúar á svæðinu staðið sig með Akranesi vegna hinna Hvalfjarðarganga? Auðvitað
mikilli prýði. Skólamál, æskulýðsstörf, þjónusta við ekki.
Ég sem þingmaður á Alþingi Íslendinga skora á
eldri borgara og barnafjölskyldur er betri en annars
heilbrigðisráðherra að endurskoða málið í heild
staðar þekkist á landinu.
Nýverið svaraði heilbrigðisráðherra fyrirspurn sinni og taka tillit til þeirra þúsunda sem krefjast
frá alþingismanninum Jóni Gunnarssyni um hvort breytinga. Þó svo að skurðdeildin sé opin 2-3 nætur
unnt verði að starfrækja sólarhringsbráðavakt á á viku vegna gangsetninga og vöktunar á barnshafskurðstofum Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja á andi konum – þá verður aldrei viðunandi að slegið
sé á lás að kveldi annarra daga vikunnar. Bráðatilnæsta ári. Í svari ráðherra kemur m.a. fram að hún
telji eðlilegt að sjá hvernig starfsemin fer af stað í felli og veikindi spyrja ekki um tíma né vikudag. Á
tiltölulega stuttum tíma hafa 5 bráðatilvik sem
nýju umhverfi áður en vöktum verður fjölgað.
Einnig svarar ráðherra því til að hafa verði sér- krefjast viðbragða innan 20 mínútna átt sér stað á
staklega í huga að tíðni útkalla sé frekar lág og að Suðurnesjum. Breytingar til fullnægjandi þjónustu
akstursleið sé stutt til mjög öflugrar skurðstofu á munu kosta okkur örfáa tugi milljóna króna árlega.
Landspítalanum - háskólasjúkrahúsi og að akstursHöfundur er alþingismaður.
leiðin þangað hafi verið stórlega bætt með tvöföldun
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Foreldrar eru bestir
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ru foreldrar alvondir?” spyr
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir,
formaður Leikskólaráðs Reykjavíkurborgar, í fyrirsögn greinar
sinnar í Fréttablaðinu 18. nóvember sl. Til að sýna fram á að svo
sé ekki bendir hún á tölur. En að
mínu mati snýst umræðuefnið
ekki fyrst og fremst um tölur,
heldur viðhorf. Til að skilja betur
hvað ég á við má skoða tiltölulega nýliðin viðhorf til aðbúnaðar barna.
Ekki eru margir áratugir
síðan foreldrum var bannað að
heimsækja börn sín á meðan þau
dvöldu á sjúkrahúsi. Heimsóknir
foreldra voru taldar hafa mjög
truflandi áhrif á börnin. Þau
söknuðu foreldra sinna sárt og
létu það óspart í ljós. Börnin urðu
þar af leiðandi ómöguleg að eiga
við fyrir heilbrigðisstarfsfólkið.
Foreldrum þótti þetta vitaskuld
flestum óþægilegt, en létu þetta
yfir sig ganga, frekar en að skorast á hólm við kerfið.
Þá voru einnig starfræktar
vöggustofur fyrir börn, sem einhverra hluta vegna gátu ekki
notið uppeldis foreldra sinna.
Margar einstæðar mæður neyddust til að nýta þessa þjónustu, til
að geta unnið sína vinnu og dregið fram lífið. Þá var því trúað að
ungabörn þyrftu fyrst og fremst
að vera södd og hrein og þurr á
bossanum til að líða vel. Foreldrum var eingöngu boðið upp á að
sjá börnin sín í gegnum gler, m.a.
til að komast hjá því að börnin
smituðust af umgangspestum.
Áhrif þessarar meðferðar rannsakaði Sigurjón Björnsson, einn
best menntaði barnasálfræðingur landsins á þeim tíma. Hann
komst að því að börn sem ekki
nutu ástúðlegrar örvunar og
umhyggju eins og foreldrar
veita, mynduðu ekki eðlileg tilfinningatengsl síðar á lífsleiðinni.
Á hverjum tíma eru ríkjandi
skoðanir um hvað sé börnum
fyrir bestu. Það er ekki rétt að
foreldrar séu vondir – og þaðan
af síður alvondir – þó að þeir
fljóti með straumnum og rísi
ekki gegn ríkjandi skipulagi.

Foreldrar reyna flestir að vera
góðir og margir eru frábærir. En
þeir geta á öllum tímum verið
illa uppfræddir og andvaralausir.
Foreldrar fá góða fræðslu á
meðgöngutímabilinu. Fræðsla í
tengslum við ungbarnaeftirlit er
með ágætum. En þegar kemur að
þroskasálfræði barnanna, er
engri fræðslu haldið að foreldrum.
Hugsanlega trúa því einhverjir enn þann dag í dag að uppeldi
barna sé best komið hjá fagfólki,
en ekki hjá misvitrum foreldrum. En þeir fjölmörgu sem efast
um það, ættu að geta valið aðra
leið fyrir sig og sína. Margir foreldrar vita reyndar ekki í hvorn
fótinn þeir eiga að stíga þegar
kemur að þessum málum. Flestir

En þarna þurfa opinberir aðilar, með fulltingi atvinnulífsins,
að gefa fólki betri valkosti, til
dæmis möguleika á lengra
fæðingarorlofi, fyrir bæði
kynin. Í sömu aðgerð væri
skynsamlegt að hvetja fólk til
að nota fæðingarorlofið í þágu
barnanna.
borga rúmlega 8 tíma á dag fyrir
leikskólaplássið – og þá er einfaldlega miðað við það sem eðlilegt fyrirkomulag. Hér þyrfti að
fræða foreldra betur. Það sem
hentar 5 ára barni hentar ekki
endilega 2ja ára barni. Og enn
yngri börn þurfa meira á óskiptri
athygli fullorðinna að halda.
Við hjónin höfum verið þeirrar gæfu aðnjótandi að hafa börnin okkar í frábærum leikskóla
reknum af Reykjavíkurborg. Við
erum engir sérfræðingar í barnasálfræði eða uppeldisfræði og
hikum því ekki við að leita til
fagfólks um ráð varðandi vistunarúrræði og uppeldi. Eftir að
nýjasta barnið bættist við fjölskylduna fórum við að huga að
dagvistun eftir að fæðingarorlofi lyki. Við ráðfærðum okkur
við nokkra leikskólakennara sem
höfðu reynst okkur vel. Við
spurðum hvort að við ættum að

setja telpuna á ungbarnadeild
um eins árs
aldurinn –
eða
á
almenna
leikskóladeild þegar
hún næði
2ja
ára
%6! -!2¥! *«.3$«44)2 aldri.
Okkur var
hiklaust ráðlagt að bíða með vistun þar til barnið yrði 2ja ára, ef
við hefðum þess nokkurn kost.
Við ákváðum að endurskoða
áætlanir okkar – því skilaboðin
voru skýr, frá öllum sem við leituðum til.
Auðvitað hafa ekki allir möguleika á að bregðast við svona ráðleggingum, vinnan kallar og enginn lifir á loftinu. En þarna þurfa
opinberir aðilar, með fulltingi
atvinnulífsins, að gefa fólki betri
valkosti, til dæmis möguleika á
lengra fæðingarorlofi, fyrir bæði
kynin. Í sömu aðgerð væri skynsamlegt að hvetja fólk til að nota
fæðingarorlofið í þágu barnanna.
Því miður eru til dæmi um foreldra sem misnota fæðingarorlofið og t.d. vinna ,,svart“, eða
reyna að lækka forgjöf sína í
golfi. Dæmi um aðra aðgerð sem
gæti komið til móts við börn,
væri ef vinnustaðir hjá hinu
opinbera gengju á undan með
góðu fordæmi og gæfu foreldrum ungra barna kost á styttri
vinnutíma.
Fæstir vilja afturför í jafnréttismálum, en öll getum við
sameinast um framför í umönnun ungra barna. Starf leikskólanna hefur stórbatnað á undanförnum árum. Nú orðið er
auðveldara að fá þar inni, sem er
mjög gott. Leikskólar kenna
börnum ákveðna félagsfærni,
sem börnin læra síður heima hjá
sér. En innan fjölskyldunnar lærist líka ýmislegt, sem ekki verður kennt á stofnun. Það þarf að
hvetja foreldra til að vera sér
meðvitaðir um mikilvægi þess
sem lærist innan fjölskyldunnar.
Því foreldrar eru bestir – fyrir
börnin.
Höfundur er móðir og
dagskrárgerðarmaður.

Jöfnum stöðu
íslenskra háskóla
5-2¨!.
(¹SKËLAR

S

amkeppni er af hinu góða, í
flestum tilfellum tryggir hún
viðskiptavinum betra verð og
aukin gæði þar sem hún, eðli málsins samkvæmt, leiðir til frekari
árangurs í harðri baráttu fyrirtækja við að laða til sín viðskipti.
Til þess að afrakstur samkeppninnar virki sem skyldi verður að
gæta þess að jafnræði ríki á markaðinum og allir aðilar hafi jöfn
tækifæri. Menntun er einn af
hornsteinum samfélagsins, það er
því hagur allra að virk samkeppni
sé til staðar í menntakerfinu til
þess að hámarka gæði náms.
Í dag eru háskólar á Íslandi
reknir bæði af ríki og einkaaðilum. Töluverð mismunun á sér stað
þegar kemur að rekstri þessara
stofnana. Ríkisreknu háskólarnir
fá endurgreiddan virðisaukaskatt
af framkvæmdum meðan þeir
einkareknu fá það ekki.

Ríkisreknu háskólarnir fá
endurgreiddan virðisaukaskatt
af framkvæmdum meðan þeir
einkareknu fá það ekki.
Gefur það auga leið að þetta
skekkir samkeppnisstöðuna svo
um munar.
Ríkisreknu háskólarnir geta
m.a. komið sér upp aðstöðu fyrir
mun minni kostnað heldur en
einkaaðilar. Til eru fordæmi um
að einkarekin hjúkrunarheimili

fái endurgreiddan
virðisaukaskatt
af
framkvæmdum
og því fátt
til
fyrirstöðu
að
það
fordæmi verði
nýtt til að
!2.!2 -2
jafna
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samkeppnisstöðuna í menntamálum sem, eins
og hjúkrunarheimilin, teljast til
,,hálf opinberra fyrirtækja“.
Það er hagur okkar allra að
gæði menntunar sé eins góð og völ
er á hverju sinni, enda er menntun
undirstaða hagvaxtar og aukinna
lífskjara í þjóðfélaginu. Því ætti
að vera kappsmál fyrir stjórnvöld
hverju sinni að sjá til þess að samkeppni í menntamálum sé heilbrigð, gætt sé jafnræðis og að
allar menntastofnanir sitji við
sama borð. Ætli ríkið sér að vera í
samkeppni við einkaaðila, ber því
að sjá til þess að sú samkeppni sé
byggð á jafnréttisgrundvelli, enda
er annað tímaskekkja og til þess
fallið að draga almennt úr samkeppni og gæði náms.
Því hvet ég eindregið þingmenn
okkar sjálfstæðismanna til þess
að taka þetta mál upp á Alþingi og
standa undir nafni sem sannir boðberar frelsis og sjálfstæðisstefnunnar í heild sinni.
Höfundur er formaður Miðgarðs,
félags sjálfstæðismanna á
Bifröst.

Um málin mjúk og
hörð í prófkjöri
öristinn getur alls staðar náð í mig í farsíma á
ferð minni um kjördæmi mitt. Það getur
hann ekki nú. Sala Símg er á fullu í prófans hefur einmitt leitt
kjöri. Tel það skyldu
til ömurlegrar þjónustu
mína auk þess sem það
við viðskiptavini þess
er
bráðskemmtilegt.
fyrirtækis og verum
Það virðist þó vera hálfminnug þess að einokun
gert „tabú“ að hafa
er ekkert betri þó hún
gaman af þessu standi
sé einkarekin fremur
og helst á baráttan að 3)'52*«.
en ríkisrekin.
byggjast á þurrpumpu- "%.%$)+433/.
Mikið er rætt um
legum upptalningum á
kynjaskiptingu á listum stjórnafreksverkum og göfugum fyrirmálaflokka og er nú svo komið að
ætlunum. Ég er auðvitað ekkert
ég hef æft mig í því að pissa sitjbetri en aðrir en ég hef þó takandi þar sem það ætti að vera líkmarkað mig við það að ég ætla að
sinna „hörðu“ málunum. Úrlausnum mála er knýja áfram þjóðféSala Símans hefur einmitt leitt
lagið og bera uppi „mjúku“ málin.
Hinir sextíu og tveir geta þá sinnt
til ömurlegrar þjónustu við
„mjúku“ málunum af fullum
viðskiptavini þess fyrirtækis og
þunga.
„Hörðu“ málin eru þau mál er
verum minnug þess að einokun
snúa að erfiðum ákvörðunum,
er ekkert betri þó hún sé einkasnúa að samgöngum, stóriðju,
rekin fremur en ríkisrekin.
stórvirkjunum. Snúa að aðgengi
fólks að sínu eigin landi, að
legt til lukku í prófkjörum. Og ég
umhverfi og skipulagi. Sjálfsagt
get vottað að þetta er miklu sniðtryllast þeir sem alltaf hafa gert
ugri aðferð, snyrtilegri en þó ekki
út á það „að gera allt fyrir alla“ og
eins umhverfisvæn og vissulega
verið jafnframt á móti öllu, vegna
seinlegri. Stjórnmál ættu í eðli
þessara ummæla minna. Þá er þó
sínu að vera kynlaus og er miður
til einhvers af stað farið.
að fólki sé mismunað vegna kynEinhver
prófkjörshúmoristi
ferðis. Ég get því með góðri samkom með það innlegg að eðlilegt
visku hvatt konur til að styðja
og sjálfsagt væri að selja nýkeypta
mig. Ég hef upplifað þennan
Landsvirkjun. Það er firra. Það
reynsluheim.
fyrirtæki er nú loks laust úr herAð lokum, prófkjör Sjálfstæðkví óeðlilegrar eignaraðildar og
isflokksins í Norðausturkjördæmi
kemur auðvitað ekki til mála að
fer fram laugardaginn 25. nóvemselja það. Nú loks getur fyrirtækber. Ég sækist eftir þingsæti.
ið tekið sjálfstæðar ákvarðanir,
starfað eðlilega, aukið verðmæti.
Höfundur er er tannlæknir á
Það má reyndar skoða sölu á
Húsavík og tekur þátt í prófkjöri.
Landsvirkjun þegar prófkjörhúm-
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.Ò ¾TTI ÎLLUM AÈ VERA LJËST AÈ
VETURINN ER KOMINN TIL AÈ VERA OG
ÖVÅ LÎNGU TÅMAB¾RT
AÈ DRAGA FRAM
LOPAPEYS
UNA %F ÖÒ
¹TT HINS
VEGAR ENGA
LOPAPEYSU
Ö¹ ER UM
AÈ GERA AÈ
REYNA AÈ
PRJËNA EINA
SLÅKA EÈA
FARA Å N¾STU
MINJAGRIPA
VERSLUN OG
FJ¹RFESTA Å EINNI
+VEFPESTIR GETA VERIÈ SK¾ÈAR ¹
HAUSTIN EN TIL AÈ LOSNA VIÈ Ö¾R
EÈA MINNKA ËÖ¾GINDIN FR¹ ÖEIM
ERU TIL MARGAR AÈFERÈIR 0RËFAÈU
TD AÈ SETJA PIPARMINTU Å SK¹L
AF HEITU VATNI HALLAÈU ÖÁR YFIR
HANA OG DRAGÈU DJÒPT ANDANN
'UFURNAR ¾TTU AÈ LOSA UM ÖAÈ
MESTA 3VO M¹ ALLTAF GLEYPA
HR¹AN HVÅTLAUK SEM ER GËÈUR FYRIR
ËN¾MISKERFIÈ
-OTTA FYRIR FRAMAN OG FYRIR INNAN
ÒTIDYRNAR ER ALGER NAUÈSYN ÖESSA
DAGANA 3ÁRSTAKLEGA EF ÖÒ VILT
EKKI SKÒRA ÖRISVAR Å VIKU
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

SGRÅMUR -¹R &RIÈRIKSSON SKEMMTANASTJËRI ¹ 2EX Å KL¾ÈSKERASAUMUÈUM JAKKAFÎTUM MEÈ NÕRNATÎSKUNA GËÈU

Einstök jakkaföt
Fatahönnuðurinn Ásgrímur Már Friðriksson tók nýlega við stöðu skemmtanastjóra á Rex.
Það má segja að Ásgrímur fatahönnuður,
betur þekktur sem Ási, hafi fyrst komist
almennilega í sviðsljósið fyrir búningahönnun Silvíu Nætur, sem hann sá um
ásamt söngdívunni knáu. Í kjölfarið hefur
Ási tekið þátt í mörgum verkefnum, m.a. að
hanna búninga fyrir Stuðmenn og starfa
fyrir Eskimo Models á Indlandi, en um jólin
er von á fatalínu frá Ásgrími og Eskimo
sem seld verður í Top Shop.
Þar sem Ási er ákaflega duglegur að
kaupa sér föt segist hann ekki eiga neina
uppáhalds flík, en sumt er honum þó kærara en annað. „Til dæmis þykir mér mjög
vænt um jakkafötin mín sem voru sérsaum-

uð á mig á Indlandi. Ég teiknaði þau bara
upp, gekk inn á saumastofu og svo voru þau
tilbúin svona þremur dögum síðar. Það er
náttúrlega æðislegt að eiga jakkaföt sem
eru þau einu sinnar tegundar í heiminum og
klæðskerasaumuð að auki,“ segir Ási og
bætir því við að sægræna skyrtan komi sérstaklega vel út við jakkafötin en hana keypti
Ási í Kron Kron og hönnuður hennar er
Bernhard Wilhelm. „Veskið fékk ég svo
þegar ég var lærlingur hjá Three as Four í
New York. Það er kallað Nýrnataskan, eða
„The Kidney Bag“ og ég tek það fram yfir
öll önnur veski sem ég á, nema kannski
tölvutöskuna.“
Nýlega tók Ási við starfi skemmtanastjóra á Rex og má því eiga von á ferskum
straumum þar á næstunni, enda er hann
ávallt með púlsinn á því sem þykir hipp og
kúl.
MHG FRETTABLADIDIS
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(JARTAHEILL MEÈ STERKA BAKHJARLA
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&RAMKV¾MDASTJËRI (JARTAHEILLA SGEIR ¶ËR RNASON VEITTI
VIÈTÎKU ¹VÅSUN AÈ UPPH¾È  KR ÒR HENDI STARFSMANNA
3UBWAY FYRIR SKEMMSTU &J¹RH¾ÈIN ER INNKOMA AF SÎLU  UNDIR
 HEILSUB¹TUNUM ¹ 3UBWAY ¹ (JARTADEGINUM SEM ER ¹RVISS
VIÈBURÈUR OG HALDINN SÅÈASTA SUNNUDAG Å SEPTEMBER
SGEIR VAR AÈ VONUM ¹N¾GÈUR MEÈ STYRKINN b6IÈ HËFUM SAM
STARF MEÈ 3UBWAY ÖEGAR !LÖJËÈLEGI HJARTADAGURINN VAR HALDINN
Å FYRSTA SINN ¹ ¥SLANDI ¶EIR ¹KV¹ÈU Ö¹ AÈ L¹TA ANDVIRÈI AF SÎLU
HEILSUB¹TA RENNA TIL (JARTAHEILLA Å TILEFNI HANS OG ER ÖETTA ÖRIÈJA
¹RIÈ Å RÎÈ SEM 3UBWAY STYRKIR SAMTÎKIN MEÈ ÖESSUM H¾TTI
/KKUR ER MIKILL STUÈNINGUR
AF BAKHJÎRLUM EINS OG
3UBWAYm

SGEIR VEITIR VIÈTÎKU ¹VÅSUN ÒR
HENDI STARFSMANNA 3UBWAY
2EBBEKKU 2EYNISDËTTUR OG
!LDÅSI "JÎRGVINSDËTTUR
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(ATTAR ERU ËTRÒLEGA HERRALEGIR OG TÎFF 3TR¹KAR ¾TTU EKKI AÈ VERA
HR¾DDIR VIÈ AÈ NOTA HATTA MEIRA 3TELPUNUM FINNST ÖAÈ ¾ÈISLEGT

Íburðarmiklir
brúðarkjólar
Árlega tískuvikan í Peking hófst með keppni um flottasta brúðarkjólinn.
Mikill fjöldi tískufrömuða víðsvegar að kom til að
sýna sig og sjá aðra á tískuvikunni í Peking á dögunum. Vikan hófst á samkeppni um bestu hönnun á
brúðarkjól. Kjólarnir voru af öllum stærðum og gerðum
og flestir nokkuð óvenjulegir, til dæmis voru fæstir þeirra
hvítir. Flestir voru þó íburðarmikilir og glæsilegir og hér má
sjá nokkra þeirra.

Herradagar
20% afsláttur af öllum
herraskóm 23.-26. nóv

25%
tur

afslát

Firði Hafnarfirði

S: 555-4420

Opið. 10- 18 á laugard. og 13-17 á sunnud.
Sendum í póstkröfu

Sept. 2006

Frábært úrval

*

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

*Tilboðsverð 2006

Hlýjar
sokkabuxur
fyrir veturinn
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0ANTAÈU
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²R H¹BORG TÅSKUNNAR
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0ARADÅS TÅSKUFÅKLA

&LAVIE OG )VANKA DËTTIR HENNAR

#ATHERINE OG -ARGOT DËTTIR HENNAR

Móðir og dóttir
Franskt tískufyrirtæki sneiddi fram hjá ungum og grönnum fyrirsætum með því að fá mæðgur til að kynna fatalínuna.
Þeir sem fletta erlendum tískublöðum hafa eflaust rekist á nýjustu
auglýsingaherferð Comptoir des cotonniers, þar sem mæðgur eru í
aðalhlutverki.
Fyrirtækið, sem er með tískuverslanir í París, ákvað að notast venjulegar mæðgur til að kynna haust- og vetrarlínu sína.
Á vefsíðu Comptoir des cotonniers var hægt að leggja inn umsókn og
bárust þeim fjölmargar. Mægðurnar sem voru valdar voru á öllum aldri
og af ólíkum kynþáttum. Bæði sýndu þær fötin á tískupöllunum auk
þess sem teknar voru af þeim ljósmyndir en hér má sjá nokkrar þeirra.

-9.$
(AFNARÙRÈI 3  
WWWLJOSMYNDIS

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

VETUR

Í París eru nokkur hverfi sem skera sig frá öðrum þegar tískan er
annars vegar. Með tímanum breytist þó borgin og heitustu hverfin
sömuleiðis. Auðvitað standa Avenue Montaigne sem er dýrasta gata
Parísar og Rue Faubourg Saint Honoré alltaf fyrir sínu og þangað
fara allir sem hafa þörf á að losa sig við seðlabúnt í tískuhúsunum. En
fleiri má nefna. Hinum megin við Faubourg St. Honoré er Rue Saint
Honoré sem löngum hefur verið þekkt fyrir „straumabúðina“ Chez
Colette þar sem meira að segja hafa verið seldar íslenskar silkislæður.
Einnig liggur hún gegnum þekktar götur eins og Rue Cambon þar
sem finna má fyrsta og stærsta tískuhús Chanel í Evrópu og Place
Vendôme en á því torgi eru frægustu skartgripabúðir Parísar ásamt
Ritz hótelinu. Verslanirnar hafa þó almennt ekki þótt áhugaverðar í
götunni sjálfri. Þetta er þó að breytast og í haust hafa nokkrar tískuverslanir komið sér fyrir við Rue Saint Honoré. Engin þeirra er þó
frönsk heldur er þar um bandarískar og nokkrar ítalskar búðir að
ræða.
Ekki er svo langt síðan Hugo Boss opnaði stóra verslun á ChampsElysée-breiðgötunni eins konar „megastore“ sem hefur fengið mjög
góðar viðtökur síðan hún var opnuð fyrir tveimur árum. Nú heldur
Hugo Boss áfram útþenslu sinni í París og opnaði í októberlok á Rue
St. Honoré nýja og glæsilega verslun þar sem tafl innst í búðinni á
heilum vegg er sérstaklega eftirtektarvert. Annar hönnuður kemur
sömuleiðis frá Bandaríkjunum en það er Tommy Hilfiger sem hefur
verið í mikilli markaðssókn hérna megin við Atlandshafið og blandar
sér nú í samkeppnina hér í París en Tommy Hilfiger þykir einn sá
sterkasti í hópi bandarískra hönnuða.
Brooks Brothers er einnig bandarískt fyrirtæki þar sem seldur er
fallegur fatnaður sem er fyrir herra það sem Prada er fyrir konur.
Brooks Brothers er tveggja alda gamalt fyrirtæki en stofnandinn,
Henry Sands Brooks, kom fyrir um tvö hundruð árum til Frakklands
að kaupa efni til fataframleiðslu. Þó er það ekki fyrr en nú, 2006, að
fyrsta búðin opnar hér í landi. Hún er reyndar nákvæm eftirlíking af
musteri klassísismans, tískuhúsi Brooks Brothers á hinu fræga
Madison Avenue í New York.
Ekki má heldur gleyma ítölsku tískuhúsunum en Miu Miu opnaði í
september í St. Honoré. Það er ódýrari lína Prada og dregur nafn sitt
af gælunafni Miuccia Prada. Ermenegildo Zegna opnaði fyrir nokkrum vikum svo eitthvað sé nefnt.
Það er því þess virði að ganga upp frá Palais Royal-Louvre hverfinu, upp alla Rue St. Honoré og halda svo áfram upp Faubourg St.
Honoré allt út að Hótel Bristol. Endalaus tískuganga í paradís kaupfíkla með öllu milli himins og jarðar. Í það minnsta tveggja daga
vinna.
BERGTHORBJARNASON WANADOOFR
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Nýtt á Íslandi! NO STRESS
&LOTT JAKKAFÎT FYRIR ALLA KARLMENN
&¾ST Å #OMPANYS +RINGLUNNI "INDI
 KR SKYRTA  KR KLÒTUR
 KR OG JAKKI  KR

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Sérverslun með
kvensilfur
!FAHATTUR 'ËÈUR FYRIR ALLA
AFA OG BARNABÎRNIN &¹ST Å
3PÒÒTNIK ,AUGAVEGI VERÈ
 KR

'ËÈAR SPARIBUXUR FYRIR JËLIN
&¹ST Å #OMPANYS +RINGLUNNI
6ERÈ  KR

!XLABÎND ERU ALLTAF FLOTT
&¹ST Å %LVIS +LAPPARSTÅG
6ERÈ  KR

Margar gerðir af búningasilfri.
Þetta er ódýrasta mynstrið. Allt sem þarf á upphlutinn,
settið frá 90.530, kr.
Allar upplýsingar um hefð og
gerðir búninga eru veittar á staðnum.
Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

&R¹B¾RT ÒRVAL
AF LEÈUR OG
LOÈSKINNSJÎKKUM
OG K¹PUM

Sparifötin
strákanna
Fínn herrafatnaður fyrir jólahlaðborðin,
fjölskylduveislurnar og jólaböllin.

+LASSÅSKIR 2OCKABILLY SKËR
&¹ST Å %LVIS +LAPPARSTÅG
6ERÈ  KR

Það getur verið flókið að finna réttu fötin fyrir jólin.
Hér koma nokkrar hugmyndir sem gætu virkað vel
fyrir stráka á alls kyns jólasamkomur, stórar eða smáar.
Hver veit nema hér leynist tilvalin jólagjöf fyrir kærastann
eða eiginmanninn.
OLIHJORTUR FRETTABLADIDIS
3MART JAKKAFÎT ÒR 'ALLERÅ 3AUTJ¹N
+RINGLUNNI *UNK $E ,UXE SKYRTA ¹
 KR HERRABINDI ¹  KR
OG JAKKAFATASETT ¹  KR

3M¹RALIND SÅMI  
WWWDRANGEYIS

&LOTT OG ÎÈRUVÅSI SETT &¾ST Å 3PÒÒTNIK
'R¾NN JAKKI ¹  KR PALLÅETTU
PEYSA ¹  KR OG N¾LA ¹  KR

Frábært úrval
af jólafötum

4ÎFF S #ASIO ÒR
&¾ST Å 3PÒÒTNIK
,AUGAVEGI 6ERÈ 
KR
(VÅTAR ,EVIS BUXUR
SEM HENTA FYRIR ÎLL
T¾KIF¾RI &¹ST Å %LVIS
+LAPPARSTÅG 6ERÈ
 KR

S GLAMÒRBUXUR ÒR
3PÒÒTNIK ,AUGAVEGI 6ERÈ
 KR

Smáralind
d s: 517-5330
www.adams.is adams@adams.is

3ÅGILDIR LEÈURSKËR &¹ST Å #OMP
ANYS +RINGLUNNI 6ERÈ  KR

®ÈRUVÅSI OG FLOTT ¹ STR¹KINN
&¾ST Å %LVIS +LAPPARSTÅG 6ESTI
 KR SKYRTA  KR OG
-ARÅU -EYJAR H¹LSMEN  KR

0ÅPUHATTUR 'ËÈUR
FYRIR ¹RAMËTIN
&¾ST Å %LVIS
+LAPPARSTÅG 6ERÈ
 KR
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.ICOLE +IDMAN ER MEÈ FEGURSTU
KONUM Å (OLLYWOOD

Fimmtán
cm hælar
Nicole Kidman forðast
sólina, borðar lítið í senn og
gengur á mjög háum hælum.
Nicole Kidman er án efa með
fegurstu leikkonunum í Hollywood í dag. Hún sker sig þó
svolítið úr því fegurð hennar er
mjög sígild.
Nicole Kidman hefði eflaust
þótt jafn fögur árið 1806 og
2006. Til að halda sér í formi
stundar hún það að fara út að
ganga eða hlaupa en svo finnst
henni líka gott að taka tíma í
vatnsleikfimi.
Nicole er yfirleitt með hvíta
húð nema hlutverk í kvikmynd
krefjist annars. Til að halda
húðinni fallegri forðast hún sólböð og notar alltaf sterka sólarvörn. Hún kýs að klæðast
látlausum fatnaði á borð við
indverskar bómullarskyrtur og
gallabuxur hversdags, en þegar
tilefni er til þá er hún drottning
glæsileikans.
Þrátt fyrir að vera hávaxin
vílar hún það ekki fyrir sér að
fara á hæstu hælana. Fimmtán
sentimetra hælar eru hægðarleikur fyrir frú Kidman. Hún
er vanalega í ermalausum kjólum og nýtur sín vel í þeim þar
sem hún hefur fallegar axlir og
handleggi. Mataræði hennar
gengur út á að borða lítið í senn
en oft yfir daginn og ef hún
þarf að grennast hratt þá fær
hún sér grænmetis „smoothie“
í stað þess að borða máltíð.

SVÖLUSTU VERÐIN!
     $     $ !

  !         !   
 " #  
     

4000 kr.

SVONA VIRKAR FLEXI-TEX® VATNSVÖRNIN

3000 kr.

$1+(+51 !

$1*-+(
51%
!

276839<

4000 kr.
$1+'+51 

276839<

2500 kr.
$1+'+51
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2500 kr.

MHG

2ENNANDI AUGN
M¹LNING

$1+'+51

2000 kr.
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¶Ò ERT KANNSKI VOÈALEGA S¾T KLUKKAN
TÅU UM KVÎLDIÈ !UGUN ERU DIMM OG
DULARFULL OG ÖÁR FINNST ÖÒ ALGERLEGA
SEGJA SEX %N EFTIR H¹LFTÅMA ¹ DANS
GËLFINU ER ALLT KOMIÈ ÒT UM ALLT OG ÖÒ
ERT EKKI
LENGUR
NEITT SÁR
STAKLEGA
DULARFULL
-INNIR
FREKAR ¹
TILFINNINGA
LEGA
R¹ÈVILLTAN
ÖVOTTA
BJÎRN 4IL
AÈ KOMA
Å VEG FYRIR
AÈ ÖETTA
GERIST
ER GOTT .OTAÈU RÁTTU AUGNM¹LNING
AÈ NOTA UNA ¹ÈUR EN HALDIÈ ER ÒT ¹
FREMUR SJËÈHEITT DANSGËLF
SVARTAN
AUGNSKUGGA EN AUGNBLÕANT !UGN
SKUGGINN INNIHELDUR MIKIÈ MINNI
RAKA OG HELDUR HONUM AÈ SAMA
SKAPI BETUR EN AUGNBLÕANTURINN
%INNIG ER H¾GT AÈ KAUPA GËÈA VÎRU
FR¹ -AC EN SÒ HEITIR 0AINTS OG ER
SÁRSTAKLEGA HÎNNUÈ MEÈ ENDINGU Å
HUGA !È PÒÈRA AUGNLOKIÈ ER ALLTAF
GËÈUR UNDIRBÒNINGUR FYRIR ÖAÈ SEM
KOMA SKAL OG EF VATNSHELDUR MASKARI
¹ EINHVERNTÅMA VIÈ Ö¹ ER ÖAÈ ¹ÈUR
EN HALDIÈ ER ¹ DANSGËLF
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Ný nálgun á ullina
Fyrirtækið Farmers Market
hefur það að leiðarljósi að búa
til ullarflíkur sem henta bæði
í ferðalagið, vinnuna og heima
fyrir.

NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar
og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

(ALDIÈ ER Å ÖJËÈLEGAR HEFÈIR
EN ¹ SAMA TÅMA LEITAST VIÈ
AÈ NÕTA ULLINA ÖANNIG AÈ HÒN
STANDIST KRÎFUR NÒTÅMANS

Fyrirtækið var stofnað árið 2005 af
þeim Bergþóru Guðnadóttur og
Jóel Pálssyni. Þau langaði að nýta
íslensku ullina á nýstárlegan hátt
og halda í fornar hefðir um leið.
Flíkurnar eru íslenskar í útliti á
sama tíma og þær eru léttari en
hefðbundnar peysur og taka mið af
tískustraumum líðandi stundar.
Flíkurnar eru fyrst og fremst
ætlaðar til útflutnings en hægt er
að nálgast þær hérlendis í Kisunni,
38 Þrepum og Rammagerðinni á
Keflavíkurflugvelli.
TG

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum.
Spar Þín Verslun Kópavogi, Fjarðarkaup Hafnarfirði og Lipurtá.

&ALLEGA MYNSTRUÈ HETTU
PEYSA MEÈ RENNIL¹S

ÓWFUVS
(LÕLEG PEYSA MEÈ
H¹UM KRAGA

0RJËNAÈUR KRAGI ER
B¾ÈI HLÕR OG SMART

Ég er komin aftur
Gamlir og nýir viðskiptavinir velkomnir,
opnum klukkan 8
á morgnana.

Kveðja,

Gerður Sævarsd. Hársnyrtimeistari.
Opnunartími:
mán-fim 8-18 • Föstudaga: 8-19 • Laugardaga: 10-14.

+VENLEG PEYSA MEÈ
SÅÈUM ERMUM

'OTT ER AÈ HAFA PEYSURNAR SÅÈAR
SVO AÈ Ö¾R N¹I NIÈUR FYRIR RASS

Kringlunni
s.553 4020
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,IP )NJECTION %XTREME OG
,IP )NJECTION %XTREME ERU
NÕJAR VÎRUR FR¹ 4OO &ACED
¶EIM ER ¾TLAÈ AÈ GEFA
VÎRUNUM MEIRI FYLLINGU OG
GERA Ö¾R SVOLÅTIÈ ST¾RRI
OG KYSSILEGRI ,IP )NJECTION
%XTREME ¹ AÈ NOTA KVÎLDS
OG MORGNA OG BÅÈA Å EINA
MÅNÒTU ¹ÈUR EN ANNAÈ ER
BORIÈ ¹ EN ,IP )NJECTION
%XTREME GLOSSIÈ SEM
GEFUR SKAMMTÅMA FYLL
INGU M¹ NOTA HVEN¾R
OG HVERNIG SEM ER

,IP
)NJECTION
%XTREME

(ÁR M¹ SJ¹ UNGAN MANN GERBREYT
AST VIÈ ÖAÈ AÈ FARA Å KLIPPINGU
-YNDIN ER TEKIN ¹ RAKARASTOFU Å
"ANDARÅKJUNUM ¹RIÈ 

(¹RRÁTT
KLIPPING
%++) &%34!34 ¥ 6)¨*5- 6!.!.3
!È BREYTA UM H¹RALIT OG H¹R
GREIÈSLU ER EIN ÎFLUGASTA AÈFERÈIN
SEM H¾GT ER AÈ NOTA VILJI FËLK
VILLA ¹ SÁR HEIMILDIR
¶AU SEM STARFA VIÈ NJËSNIR
EÈA AÈRAR LEYNILEGAR AÈGERÈIR
VÅLA ÖAÈ YFIRLEITT EKKI FYRIR SÁR EN
MARGIR EIGA ÖAÈ ÖË TIL AÈ FESTAST Å
SAMA FARINU ÖEGAR KEMUR AÈ H¹R
GREIÈSLU EÈA KLIPPINGU !È SKIPTA
ALLTAF Å SÎMU ¹TTINA VELJA ALLTAF
SAMA H¹RALITINN ÖORA EKKI AÈ
KLIPPA STUTT EÈA SAFNA H¹RI ¹RUM
SAMAN ¶ETTA KANNAST MARGIR VIÈ
%N ÖEGAR ÅHALDSSEGGIR TAKA LOKS
SKREFIÈ OG PRËFA EITTHVAÈ NÕTT
Ö¹ GETUR ÎLL TILVERAN BREYST MEÈ
EINNI KLIPPINGU 4AKIST SÁRLEGA VEL
TIL BREYTIR FËLK JAFNVEL UM LÅKAMS
STÎÈU OG FER AÈ BERA SIG ÎÈRUVÅSI
0OPPSÎNGKONAN -ADONNA ER
GOTT D¾MI UM EINSTAKLING SEM
ER ËHR¾DD VIÈ ÒTLITSBREYTINGAR
(VERNIG V¾RI AÈ TAKA SÁR Ö¹
YFIRBURÈAKONU SÁR TIL FYRIRMYNDAR
LIFA ¹ BRÒNINNI SVONA EINU SINNI
PANTA TÅMA Å KLIPPINGU OG PRËFA
EITTHVAÈ ALVEG NÕTT FYRIR HELGINA

Vertu
glæsileg
í kuldanum

3HISEIDO

Frá vitund minni
til vara þinna
Varalitur var notaður í Babýloníu fyrir 5.000 árum og er
afar vinsæl snyrtivara enn þann dag í dag.

2AUÈAR VARIR ERU AFTUR KOMN
AR Å TÅSKU JAFNT ¹ LJËSKUM OG
DÎKKH¾ÈUM DÅSUM "OUR
JOUIS KYNNA TIL LEIKS NÕJUNG
Å HILLUM SNYRTIVÎRUVERSLANA
VARALIT SEM HEITIR $OCTEUR
'LAMOUR (ANN KEMUR Å 
LITBRIGÈUM EN RAKINN ENDIST
Å ALLT AÈ ¹TTA KLUKKUSTUNDIR

Frá vitund minni til vara þinna er veglaust haf, orti Steinn
Steinarr en hann er sannarlega ekki sá eini sem hefur gert
þennan líkamshluta að yrkisefni. Varir geta verið heillandi.
Svo heillandi að stundum gleymist að hlusta á þau orð sem af
þeim koma. Rakar, heilbrigðar varir fær fólk með því að
hugsa vel um þær, en það má gera með því að nota reglulega
varasmyrsl og sjá til þess að þær þorni ekki upp. Svo á vitanlega að forðast reykingar því við reykingar myndast hrukkur í kringum varirnar. Varalitur dregur fram áferð og lögun
varanna, en hann er almennt gerður úr litarefnum, olíum og
vaxi og er fáanlegur í margs konar litum og með mismunandi gljástigi.

#HANEL SETTI NÕVERIÈ ¹ MARK
AÈ NÕJAR UMBÒÈIR UTAN UM
VARALITI SEM ERU EINSTAKLEGA
SKEMMTILEGAR 5MBÒÈIRNAR
VIRKA SVOLÅTIÈ SVIPAÈ OG
PENNI Å ÖEIM SKILNINGI AÈ ¹
ÖEIM ER EINSKONAR ÎRYGG
ISL¹S SEM KEMUR Å VEG
FYRIR AÈ LOKIÈ DETTI AF OG
VARALITURINN KLESSIST (VAÈ
VARALITINN SJ¹LFAN VARÈAR Ö¹
ER #HANEL ALLTAF FRAMAR
LEGA Å FRAMLEIÈSLU ÖEIRRA
EN #HANEL VARALITIR ÖYKJA
SÁRLEGA GËÈIR

MHG FRETTABLADIDIS

$IMM
RAUÈUR OG
DULÒÈ
UGUR
VARALITUR
FR¹ -AC

3HISEIDO

MHG

Nælt í barm }
.¾LUR GETA GERT
GËÈA FLÅK BETRI

4ERRACOTTA HEITIR
ÖESSI FALLEGI LITUR
FR¹ -ARBERT EN
TERRACOTTA ER EINNIG
ÅTALSKA HEITIÈ YFIR
VATNSHELDAN JARÈLEIR

.,52 %25 4), ¥ ®,,5- 342¨
5- /' '%2¨5-
3HISEIDO

&R¹ JAPANSKA FRAMLEIÈANDANUM
3HISEIDO KOMA MARGS KONAR
VARALITIR Å MÎRGUM LITUM MEÈ
MISMIKLUM GLJ¹A OG GLANS
%INN S¾TUR OG MJÒKUR FR¹
"OURJOIS  TOPPNUM ¹ LOKINU
ER LÅTILL SPEGILL SEM VIRKAR VEL ¹
FERÈ OG FLUGI
XSTREAM DESIGN AN 06 11 004

&ALLEG N¾LA ER GËÈ VIÈBËT VIÈ
HEILDARFATASETTIÈ -EÈ LITRÅKRI
N¾LU M¹ HRESSA UPP ¹
SVÎRTU OG GR¹U LITINA
SEM ERU VINS¾LIR
Å DAG

+ISS KISS SEGJUM VIÈ ¥SLENDINGAR VIÈ KISUR
EN Å &RAKKLANDI OG VÅÈAR ER ¹TT VIÈ KOSSA
MEÈ ÖESSUM ORÈUM +ISS KISS ER NÕ
TEGUND AF VARALIT FR¹ 'UERLAIN +EMUR Å
SKEMMTILEGA SKÒLPTÒRÅSKUM UMBÒÈUM
OG F¾ST Å ËTAL MÎRG
UM LITUM

Fjörður • Hafnarﬁrði

565 7100

;

=

+ERTI BRENNA VERR ÖEGAR ÖAU STANDA Å DRAGSÒG "¾ÈI BRENNA ÖAU
UPP HRAÈAR SËTA MEIRA OG VAXIÈ AFMYNDAST (AFIÈ JËLAKERTIN Å SKJËLI
SVO ÖAU ËSI EKKI Å JËLAFRIÈNUM

Afrísk kerti með
íslenskum blómum
Jasmin Milos beitir sérstakri
tækni við kertagerð sem hún
lærði í Afríku.

6/44!6²,
q
q
q
q
q
q

4OPPHLA¦IN
 KG AF ¡URRUM ¡VOTTI
6INDUR VEL
&LJØT A¦ ¡VO
3PARNEYTIN
4EKUR HEITT OG KALT VATN

„Ég fæ útrás fyrir sköpunarþörfina,“ segir Jasmin um kertagerðina, en hún flutti með fjölskyldu
sinni fyrir einu og hálfu ári til
Íslands þar sem eiginmaður hennar, Nenad Milos, tók að sér
þjálfarastöðu hjá Sundfélagi
Hafnarfjarðar.
Áður en Milos-hjónin fluttu til
Íslands bjuggu þau í átta ár í
Afríku, þar sem Nenad var sundþjálfari. Þar lærði Jasmin kertagerð af innfæddum.
„Kertagerðin var mér alveg ný
reynsla, þótt ég sé að eðlisfari listræn manneskja,“ útskýrir Jasmin,
sem er verkfræðingur að mennt.
„Á meðan ég bjó í föðurlandi mínu
Serbíu var ég til dæmis vön að
útbúa myndaramma og hafði síðan
umsjón með uppsetningu á nokkrum listsýningum þar og í Afríku.“
Jasmin vill ekki láta alltof
mikið uppi varðandi tæknina sem
hún lærði í Afríku, en segir töluverða vinnu fara í kertagerðina.
„Ég tíni íslensk blóm til að blanda
saman við vax og beiti síðan
afrísku tækninni við kertagerðina,“ útskýrir hún.
Afrakstur vinnunnar er falleg
og sérstæð kerti, sem eru vís með
að vekja athygli á jólamarkaði

*ASMIN -ILOS L¾RÈI KERTAGERÈ ÖEGAR HÒN BJË ¹SAMT FJÎLSKYLDU SINNI Å !FRÅKU EN KERTI
HENNAR ERU FALLEG OG SÁRST¾È ÒTLITS
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

$!,6%') C q  +»0!6/')
3¶-)   q 7772!&6/252)3

-IKIL VINNA FER Å GERÈ HVERS KERTIS
3ONURINN ¹ HEIMILINU FYLGIST EINBEITTUR
MEÈ MËÈUR SINNI AÈ STÎRFUM
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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Hafnarfjarðar þar sem þau verða
höfð til sölu. „Þetta verður í fyrsta
skipti sem Íslendingum gefst kostur á að kaupa kerti eftir mig,“

segir Jasmin. „Draumurinn er að
opna síðan verslun þar sem hægt
verður að nálgast kertin allt árið
um kring.“
ROALD FRETTABLADIDIS
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Litur sem er ekki
á hverju strái
Helga Óskarsdóttir dreifir
myndlist til almennings.
Í gallerí Kling og Bang við Laugaveg heldur myndlistarmaðurinn
Helga Óskarsdóttir skemmtilega
sýningu. Sýningin ber yfirskriftina „myndlistardreifing“ og
stendur undir sér sem slík, því
allir gestir sem þangað koma
fara ekki tómhentir til baka heldur fá hluta úr sýningunni að gjöf.
Um er að ræða gula „baun“
eða eins konar fræ í yfirstærð.
Baunin er falleg að lögun og fer
vel í hendi. Litur hennar er heiðgulur og það er sannarlega litur
sem er ekki á hverju strái,
sérstaklega ekki í skammdeginu. Inni á heimilinu gagnast
baunin góða á margvíslegan
hátt, hvort sem er til þess að
leggja ofan á blaðabunka, stilla
upp í hillu sem fínu skrauti en
svo hafa börn líka gaman af því

að leika sér með baunina.
„Ég hef alltaf haft rosalega
gaman af því að finna hluti í
umhverfinu sem koma á óvart og
í raun er ég að gefa það til baka
með því að gefa sýningargestum
þennan hlut,“ segir Helga um
verk sitt. „Þessi hlutur er ekki
beint eitthvað sem fólk veit hvað
er – bara eitthvað sem verður á
vegi þínum án þess að hafa neinn
sérstakan tilgang. Svo getur fólk
sjálft tekið ákvörðun um hvað
þetta er eða til hvers á að nota
það,“ segir hún að lokum og bætir
því við að stundum sé talað um að
myndlist nái ekki nógu vel til
almennings þar sem fólk kemur
almennt ekki mikið á söfn og gallerí. „En með því að gefa myndlistina er ég að færa hana út úr
galleríinu og koma henni í umferð
meðal almennings.“
MHG FRETTABLADIDIS

KAUPAUKI
2526 / TAKTÍK 3.11.’06

(ELGA «SKARSDËTTIR GEFUR LANDANUM FALLEGA GULA MYNDLIST

32’’ DiBOSS LCD sjónvarp
fylgir öllum ALNO eldhúsinnréttingum sem staðfestar
eru í nóvember 2006

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

'ÎMLU HLUNKARNIR ERU ËÈUM AÈ HVERFA

Túbusjónvörp hverfa
Framleiðsla túbusjónvarpa
dregst verulega saman og verður líklega hætt að mestu innan
skamms.
Með tilkomu flatskjártækni hefur
framleiðsla á túbusjónvörpum
minnkað umtalsvert. Flestir af
stóru raftækjaframleiðendunum
hafa tilkynnt að þeir muni innan
skamms hætta framleiðslu þeirra,
ef þeir séu ekki hættir nú þegar.
Fæstir gráta þessa þróun enda
túbusjónvörp stór og mikil tæki.
Þar að auki standast fæst þeirra
kröfur um High-Definition tækni,
tækni sem innan skamms verður
allsráðandi.
Þó er óþarfi að henda gamla
hlunknum enda gæti það orðið
smart eftir nokkur ár að draga
antíksjónvarpið úr geymslunni. TG

Bæjarlind 6, Kóp.
s. 534 7470 • www.feim.is
Opið virka daga 10-18
og laugardaga 10-16
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6ATNSRÒMIN ERU KOMIN AFTUR ÚOTTARI OG BETRI ÖETTA ER ÖAÈ BESTA ¹
MARKAÈINUM Å DAG ÖÒ ¹TT ÖAÈ SKILIÈ AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA VEL Å RÒMINU
6AKNAR ÒT HVÅLDUR OG TEKUR BROSANDI ¹ VIÈ DAGINN 

3IGRÒN ER AÈ FRAMLEIÈA Å STËRA PÎNTUN OG
HANDVINNUR HVERT EINASTA GLAS

 ¹RA ¹BYRGÈ ÖAÈ GERIST EKKI BETRA
WWWYOUIS
+¹RSNESBRAUT  o 3ÅMI   

3K¹LAR OG VASAR

b¡G HEF SETIÈ H¹LFBOGIN ¹ H¾GRI RASSKINNINNI Å TUTTUGU OG FJÎGUR ¹Rm

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Brætt og blásið í Bergvík
Gler í Bergvík er heitur vinnustaður og þangað er gott að
koma inn úr kuldanum. Sú sem
þar ræður ríkjum er Sigrún
Einarsdóttir glerlistamaður.
3ÎLUAÈILAR "YGGT"ÒIÈ 3AMKAUP ²RVAL OG .ETTË UM LAND ALLT
)ÈNÒ "RAUTARHOLTI &JARÈARKAUP (F 3KIPAVÅK 3TYKKISHËLMI
+&( %GILSSTÎÈUM 'ËLFEFNI  ÖRIF (ÎFN OG +ASKË +EÚAVÅK

Sigrún situr við eldinn, beygir sig
fram og blæs í langa pípu. Á
hinum enda pípunnar er glas að
verða til. „Pöntunin hljóðar upp á
240 glös en ætli ég þurfi ekki að
blása svona 400 til að fá 200 í
fyrsta flokk?“ segir hún.
Reyndar situr Sigrún ekki í
sætinu nema til hálfs þegar vel er
að gáð. „Ég er búin að sitja svona
hálfbogin á hægri rasskinninni í
24 ár!“ segir hún hlæjandi þegar
haft er orð á erfiðri vinnustellingu. Verður svo alvarleg aftur.
„Jú, þetta er óneitanlega svolítið
þung vinna. Það þarf að lyfta öllu
í ákveðna hæð en ég er með ansi
sterkan skrokk og kem þar eiginlega sjálfri mér á óvart.“
Heilsufarsumræðan leiðir í ljós
að hún iðkar jóga daglega og ekki
skortir kjarkinn því hún brá sér í
fallhlífarstökk í sumar. „Ég varð
að ögra sjálfri mér aðeins,“ segir
hún brosandi.
Sigrún rekur eina verkstæðið á
Íslandi með brætt og blásið gler.
Eiginmaðurinn Sören stóð við hlið
hennar í yfir tuttugu ár en hann
dó í hörmulegu slysi fyrir rúmum
þremur árum. „Við hjónin keyrðum þetta verkstæði af miklum
krafti til 2003 og síðan hef ég haft
aðkeypt vinnufólk þann tíma sem
ég er með kveikt. En ég er ekki
með kveikt allt árið lengur. Rafmagnið hækkaði með einu pennastriki um sextíu prósent fyrir
nokkrum misserum og það var
ekki heillavænlegt fyrir þessa
starfsemi.“
Þótt engan bilbug sé á Sigrúnu
að finna er hún geinilega farin að
huga að arftaka sínum í glerblæstrinum. Því hefur henni dottið
í hug að setja upp námskeið. „Eftir
að ég varð ein hefur tilveran
breyst og ég er farin að átta mig á
að allt tekur einhverntíma enda.
Mig langar að glerblástur hverfi
ekki úr landinu með mér og það
væri gaman að geta kennt þetta í
einhverju formi.“

'LERMUNIRNIR ERU Å MÎRGUM «LGURNAR HENNAR 3IGRÒNAR
FRÅSKLEGUM LITUM
HAFA VAKIÈ ATHYGLI

'LERIÈ ER SEIGFLJËTANDI OG
AUÈVELT AÈ KLIPPA ÖAÈ Å
SUNDUR MEÈ SK¾RUM

'LERIÈ EINS OG GLËANDI EGG

b«LÎF SYSTIR ER MÅN H¾GRI
HÎND m SEGIR 3IGRÒN SEM
HÁR HEFUR EINMITT «LÎFU ¹
H¾GRI HÎND

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

,ÅFI BL¹SIÈ Å GLERIÈ OG NÕTT
GLAS TEKIÈ Å FËSTUR

Gler eftir Sigrúnu fæst meðal
annars í Listasafni Íslands, Álafossi og Epal Designe í Leifsstöð.
Fyrstu helgina í desember er svo
jafnan opið hús í Bergvík. Þá selur
Sigrún meðal annars það sem hún
kallar útlitsgallaða vöru og ekki

hefur fallið að hennar ströngu
gæðakröfum. „Hingað kemur alltaf fjöldi fólks þessa helgi og það
er alveg ótrúlega gaman,“ segir
Sigrún glaðlega og er greinilega
farin að hlakka til.
GUN FRETTABLADIDIS
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Svíf þú inn í svefninn
Nú er hægt að kaupa gömlu, góðu barnavöggurnar aftur. Þær eru búnar til í
heimahúsi í Hlíðunum.
Hjónin Ágústa Gunnarsdóttir og Stefán
Bjarni Stefánsson fást við þá einstöku
tómstundaiðju heima hjá sér að búa til
bæði barna- og brúðurúm úr tágum og tré.
Þar með hafa þau tekið upp þráðinn þar
sem vinnustofa Blindrafélagsins hætti. Að
sögn Ágústu lærði Stefán körfugerð hjá
Blindrafélaginu á sínum tíma og fyrir um það
bil ári síðan ákváðu þau halda þeirri kunnáttu við og hefja framleiðslu á eigin spýtur.
Afraksturinn hefur mælst vel fyrir. „Fólk er
mjög ánægt með að þessar vöggur skuli fást
að nýju enda þekkir þjóðin þær,“ segir hún og rifjar
upp að bæði vinnustofa Blindrafélagsins og Blindravinafélagsins hafi séð til þess fyrr á árum að hægt

%GGJASKURN NÕTIST VEL TIL AÈ HREINSA
BLETTI ÒR FLÎSKUM
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væri að rugga börnum í svefn í íslenskum körfurúmum. Hún segir þau hjónin líka taka að sér viðgerðir
á alls kyns körfum, þar með töldum körfurúmum
og segir oft heilmiklar tilfinningar tengdar
rúmunum sem eitt barnið af öðru hafi
hvílt í fyrstu mánuðina. „Við
höfum fengið rúm til viðgerðar
með nöfnum allra notenda á botninum og þau skiptu tugum,“ rifjar
hún upp.
Barnavöggurnar kosta 14.000
krónur án dýnu og Ágústa segir samstarf í gangi við Listadún sem skaffi
dýnur í rúmin. Einnig selji Þumalína
sérstakt fóður í þau og tjöld yfir. Dúkkuvöggurnar eru til í tveimur stærðum
sem kosta fimm og sex þúsund. Þær
fást með sérsaumuðum rúmfötum.
Upplýsingar um körfurúmin eru í
síma 846 7001.

+ISAN 3ARA ¾TLAÈI AÈ FORÈA SÁR ¹ÈUR EN SMELLT YRÈI AF EN GÒSTA SITUR SALLARËLEG INNAN
UM VÎGGURNAR SEM HÒN OG MAÈUR HENNAR BÒA TIL
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0IPARSKOTT

TIL PRÕÈI

Fáar ættkvíslir tvíkímblöðunga geta státað af jafn
mörgum tegundum eða jafn víðfeðmu útbreiðslusvæði og piparskottin. Í hinni opinberu og alþjóðlegu plöntunafnaskrá hins breska og konunglega
grasagarðs í Kiew rétt sunnan við London eru
skráð um 2.500 vísindaheiti fyrir þessa ættkvísl.
En þar af eru rétt um 1.700 tekin sem gild heiti
fyrir sama fjölda einstakra tegunda. Hin 800 nöfnin eru svokölluð samnefni eða ógild. Vísindamenn
hafa því fundið, skírt og skilgreint um 1.700 sjálfstæðar tegundir piparskotta hvaðanæva að úr hitabeltinu og árlega bætast nokkrar nýjar við þennan
hóp. Piparskott eru af Piparætt (Piperaceae) og
því skyldar piparjurtinni sem gefur okkur pipar í
plokkfiskinn. Og af því að piparskottin minntu
grasafræðingana á piparinn, var þeim gefið
ættkvíslarheitið Peperomia – sem þýðir einfaldlega „falskur pipar“ – og er svona skrifað vegna
þess að grasafræðingurinn sem fann upp á því var
franskur og ekkert sleipur í latneskri réttritun,
hann skellti inn „Pe“ þar sem átti að standa „Pi“.
En samkvæmt reglunum verður þessu ekki breytt
og svona mun þetta standa til eilífðarnóns, og
kemur hvergi að sök.

0IPARSKOTT MEÈ MÎRGU SNIÈI
Fjölbreytni piparskottanna hvað varðar kjörlendi
og vaxtarlag er mikil. Flestar tegundanna eru
fremur lágreistar og lifa einkum á föllnum trjábolum og mosavöxnum klettabríkum í regnskógum.
Aðrar eru státlegri og hafa fundið sinn stað meðfram deiglum og lækjarfarvegum. Nokkrar eru
hnúðjurtir sem hola sér niður í gisnu gróðurlendi
þar sem ríkja til skiptis langir þurrkakaflar og
stutt regntímabil. Og á nokkrum stöðum í fjalllendi Mið- og Suður-Ameríku hafa þær tekið á sig
einskonar súluvöxt að hætti kaktusa og verða vart
greindar frá þeim fyrr en grannt er skoðað.
Útbreiðslusvæði piparskottanna nær svo gott sem
yfir allt hitabeltið. Þau ná þó hvergi upp í frostlínu
og ekkert þeirra þolir frost. Sameiginlegt með
öllum tegundunum er hin sérkennilega blómskipun, sem einna helst minnir á músaskott. Blómin
eru þar mörg saman á mjóum, löngum öxum, afarsmá og oftast ljósgræn, græn eða brúnleit. Aðeins
ein tegundanna ber hvít, ilmandi og áberandi blóm,
en þau eru samt ekki nema um 4 millimetrar í
þvermál hvert. Annað sem sameinar piparskottin

er að plönturnar eru yfirleitt „vel holdugar“ þ.e. að
þær safna vökva í stöngla og blöð og þola vel hita
og þurrk. Blöðin eru langstrengjótt og ýmist
hjartalaga, tungulaga eða lensulaga. Stundum afar
mjóslegin og oft með einskonar gluggum til að
hleypa sem mestu sólarljósi inn án þess að þurfi að
þenja út yfirborðið. Það varnar sólbökun og uppþornun.

0IPARSKOTT SEM POTTAPLÎNTUR
Frá því að piparskottin bárust fyrst til Evrópu hafa
þau notið vinsælda sem pottablóm, og satt að segja
eru fáar plöntur jafn vel til þess fallnar. Notagildið
er mikið og hægt er að byggja upp snotur „blómahorn“ með því að nota einvörðungu piparskott af
margskonar gerðum. Þær tegundir sem lengst
hafa þróast sem pottablóm hjá okkur eru þó flestar
upprunnar í regnskógunum og þeim líkar best við
þann stofuhita og þau birtuskilyrði sem híbýli
okkar bjóða upp á. Af þessu tagi er framboðið líka
ríkulegt í blómaverslununum. Síðan ég fór að fylgjast með hefur mér sýnst að árlega sé hægt að velja
um fimmtán tegundir að jafnaði og af hverri tegund eru svo til fleiri afbrigði með mismunandi
blaðliti. En ég nefni enga sérstaklega hér, framboðið er misjafnt eftir árstíma og allar standa þær
fyrir sínu. Piparskottin þrífast vel inni í stofum
þar sem dálítil sólarglæta nær þeim á sumrin. Og
þá er þeim ekkert um sólbakaðar gluggakistur
gefið. En á veturna er full ástæða til að taka þau
fram og raða þeim í gluggana. Gjarna með rauðri
slaufu á aðventunni! Þau þola ágætlega að standa
nálægt miðstöðvarofnum og þurrt stofuloftið gerir
þeim ekkert til. En þegar sól hækkar aftur á lofti
er ráðlegast að kippa þeim aftur inn í herbergið.
Sterk sól upplitar blöðin og plönturnar byrja þá að
vanþrífast. Mörg piparskott eru flatvaxin og skriðul. Þau fara best í hengipottum eða sem þekja í
stærri blómakerjum. Önnur mynda státlega
brúska. Öllum gerðum er hægt að planta saman í
„smágarða“ kringum fiskabúr t.d. Piparskott dafna
best í fremur grunnum og víðum ílátum með loftríkri pottamold, gjarna ríflega vikurblandaðri.
Vökvið reglulega með volgu vatni en varist að láta
plönturnar standa í blautri mold. Gefið daufan
áburðarskammt af og til yfir sumarið. Umpottað
eftir þörfum á vorin eða endurnýið plönturnar með
græðlingum. Þeir róta sig yfirleitt fljótt og vel.

%INSTAKAR INNRÏTTINGAR
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Nýtt og betra baðherbergi
Margir nota veturinn til að
ditta að heimilinu. Vilji fólk
hressa upp á baðherbergið eru
nokkrir hlutir sem má framkvæma án mikillar fyrirhafnar.
Auðvelt er að festa upp eina hillu á
vegg sem getur tónað við innréttingu eða lit á vegg. Á hilluna má
svo raða myndum í fallegum
römmum, vösum, ilmvatnsglösum, körfum með ýmsu dóti eða
hvað sem ykkur dettur í hug. Passið bara að velja ekki á hilluna hluti
sem geta skemmst í raka.
Með fallegum antíkskálum má
hressa upp á litlaust umhverfi.
Setjið fallegar sápur, baðsölt eða
aðra smáhluti í skálarnar. Svo má

3¾NGURFÎT ÖARF AÈ ÖVO REGLULEGA TIL AÈ
KOMA Å VEG FYRIR RYKMAURAOFN¾MI

Ofnæmi af
óhreinu rúmi
Ofnæmi af völdum rykmaura
lýsir sér oft eins og frjókornaofnæmi. Einkennin koma fram
á veturna þar sem við erum
meira inni við og erum ekki
jafn dugleg við að viðra út.
Flestir þvo sængurföt reglulega
en margir láta aldrei hreinsa
dýnur, sængur og kodda sem
halda góðu lífi í rykmaurum.
Samkvæmt rannsóknum sem
bleiuframleiðendurnir Pampers
gerðu á Norðurlöndunum kemur
það fram að ein af hverjum fimm
fjölskyldum hreinsa aldrei dýnur,
sængur og kodda á meðan flestir
sem tóku þátt í könnuninni fara í
það einu sinni á ári.
Rykmaurum líður best í raka
og þess vegna eru rúm góður
staður fyrir þá, sérstaklega á
veturna. Rykmaurar lifa í um
mánuð en síðan skilja þeir eftir
afkvæmi sem halda áfram að
valda ofnæmi.
Best er að þvo sængurföt á 14
daga fresti á 60 gráðum eða suðu.
Síðan þarf að hreinsa dýnuna að
minnsta kosti einu sinni á ári og
sængur, sængurteppi og kodda
ekki sjaldnar en tvisvar á ári.
Dýnurnar má láta út í frostgadd í
sólarhring og síðan berja úr þeim
rykið. Rykmaurinn drepst í frostinu, svo kodda, sængur, sængurteppi og bangsa má troða í frystikistu í sólarhring eða svo og síðan
setja í hreinsun eða þvottavél.
Ef lús kemur á heimilið eru
sængurfötin líka sett í frost.
Einnig má ryksuga dýnuna eftir
frostmeðferðina en það verður
að vera miðstöðvarryksuga eða
ryksuga með góðum filter, annars fer rykið beint út í andrúmsloftið aftur. Fram kom í könnuninni að ungabörn ættu ekki að
nota gamlar notaðar dýnur, en
hins vegar má kaupa nýjar dýnur
í notuð rúm. Sængum, koddum og
böngsum ungbarna þarf líka að
henda í þvottavél eða frysta
reglulega.
Sjálfir rykmaurarnir eru ekki
hættulegir að því leyti að þeir
hvorki bíta né eru smitberar. Það
er úrgangur mauranna sem fer
út í andrúmsloftið og veldur
ofnæminu.
RH

velja ilmsápur í skálarnar eftir
árstíð, blómailm á sumrin og
kanililm um jólin.
Sé mikið gólfpláss á baðinu má
setja þar inn húsgagn eins og litla
kommóðu, tágstól eða bastkörfur
fyrir óhreina þvottinn.
Gott ráð til að stækka
baðherbergið er að setja upp
stóra spegla.
Endurhönnun á baðherbergi á
fjarri því að snúast eingöngu um
flísar og borðplötur. Skreyttu með
blómum og plöntum sem þrífast
vel í raka og fáðu hlýjar og góðar
mottur sem auðvelt er að þvo til að
setja á gólfið.

-ARGT SM¹TT GERIR MARGT SMART
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.AFNSPJÎLD GEYMD Å
LJËSMYNDAALBÒMUM
.µ ./4 &92)2 6%.*5,%'4 -9.$!!,"²-
%F ÖIG VANTAR GËÈAN GEYMSLUSTAÈ FYRIR UPSÎFNUÈ NAFN
SPJÎLD G¾TI MYNDAALBÒM VERIÈ M¹LIÈ
5PPRUNALEGUR TILGANGUR MYNDAALBÒMA ER NOKK
UÈ LJËS EN ÖAÈ ER EKKERT SEM BANNAR AÈ ÖAU
SÁU HÎFÈ UNDIR NAFNSPJÎLD
¥ RAUN SKIPTIR EKKI MEGINM¹LI HVERS KONAR
MYNDAALBÒM ERU NOTUÈ Å ÖESSUM TILGANGI ÖËTT
MILLISTËR ALBÒM SEM TAKA TV¾R MYNDIR ¹ SÅÈU
ÖYKI AFAR HENTUG
+OSTURINN VIÈ AÈ SETJA NAFNSPJÎLDIN Å ALBÒM
ER AUGLJËSLEGA S¹ AÈ ÖAU ERU ÎLL KOMIN ¹
EINN STAÈ Å STAÈ ÖESS AÈ VERA ¹ VÅÈ OG DREIF
Å VÎSUM VESKJUM POKUM OG OFAN Å SKÒFFUM
ÖAR SEM ÖAU LIGGJA RYKFALLIN
%R EKKI BETRA AÈ GEYMA NAFNSPJÎLDIN ¹ EINUM
STAÈ Å STAÈ ÖESS AÈ HAFA ÖAU ¹ VÅÈ OG DREIF
OFAN Å KÎSSUM SKÒFFUM OG Å SK¹PUM
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$AGSBIRTULAMPAR GEFA GËÈA RAUN Å SKAMMDEGINU (¾GT
ER AÈ F¹ LAMPA SEM ERU UM LEIÈ VEKJARAKLUKKUR  MORGNANA
BIRTIR LAMPINN UPP HERBERGIÈ OG AUÈVELDARA ER AÈ VAKNA

Fræðimaður og grínisti
Tom Shakespeare er kominn
hingað til lands vegna stofnunar Félags um fötlunarrannsóknir. Hann hefur skrifað
fjölda bóka um málefnið auk
þess sem hann kemur skilaboðum sínum á framfæri
gegnum hlátur.
Tom er félagsfræðingur, háskólakennari, fyrirlesari, rithöfundur
og uppistandari. Hann er ötull baráttumaður fyrir réttindum fatlaðra en skrif hans og skoðanir síðustu 15 ár hafa vakið mikla athygli
og nokkrar deilur. „Ég er ekki að
skrifa um lækna- eða sálfræðitilraunir heldur félagslega upplifun
fatlaðs fólks,“ segir Tom. „Ég hef
til dæmis rannsakað kynhegðun
en áður fyrr var litið á fatlað fólk
sem eins konar kynlausar verur.
Svo er auðvitað ekki.“
Tom er kominn til Íslands til að
tala á stofnfundi Félags um fötlunarrannsóknir. Félagið er ætlað
öllum þeim sem hafa áhuga á rannsóknum og framþróun í málefnum
fatlaðra. „Áður fyrr fóru rannsóknir fram úr fílabeinsturnum og
dregnar voru ályktanir og niðurstöður fengnar án þátttöku þeirra
sem verið var að rannsaka,“ segir
Tom. „Með stofnun félagsins verður til grundvöllur til umræðna,
hægt verður að bera saman rannsóknaniðurstöður, og koma mismunandi skoðunum á framfæri
bæði af hálfu fræðimanna, fatl-

4OM HEFUR NOTAÈ UPPISTAND TIL AÈ KOMA BOÈSKAP SÅNUM ¹ FRAMF¾RI UM M¹LEFNI
FATLAÈS FËLKS
&2¡44!",!¨)¨2«3!

aðra og fjölskyldna þeirra.“
Tom skrifar ekki einungis
bækur og heldur fyrirlestra til að
fræða fólk. Hann notar húmor í
sama tilgangi og þykir liðtækur
uppistandari. „Grín er góð leið til
að koma skilaboðum áleiðis og ég
hef gert nokkuð að því að vera
með uppistand um fötlun og stöðu
fatlaðra í Bretlandi,“ segir Tom.
„Ég fékk eitt sinn athugasemd frá

einum nemanda mínum eftir uppistand þar sem hún sagðist hafa
lært meira af því en öllum fyrirlestrunum sem hún sat hjá mér.
Það er auðvitað mjög gott en um
leið svolítið slæmt.“
Stofnfundur Félags um fötlunarrannsóknir verður haldinn að
Gullhömrum, Þjóðhildarstíg 2 í
Reykjavík, í dag kl. 13.00.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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0/23#(%  #!22%2! #/.6 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN 
GÅRAR 6ERÈ  2NR

.)33!. 4%22!./ )) 3%3'8 RGERÈ
 EKINN  ÖKM $ÅSEL KNÒINN 
GÅRAR 6ERÈ  2NR

.)33!. 4%22!./ )) 3'8 3%3'8 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN 
GÅRAR 6ERÈ  2NR

33!.'9/.' -533/ RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  2NR

33!.'9/.' -533/  RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  2NR

33!.'9/.' -533/ 7!'/. RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

33!.'9/.' -533/ 7!'/. RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR
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RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
2NR
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RGERÈ  EKINN  ÖKM
"ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR
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7$ RGERÈ  EKINN  ÖKM
"ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR
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RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
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&,*// :,.+3,%*3&-."//"   &,*// :,.3,
)2";"34*--*2>-'&-(52$%."("3?/0'- &2; ,2
&2;  ,2

%CONOLINE k m SUPER SVAMP  
DIESEL $ANA  FRAMAN OG AFTAN LOFT
L¾SINGAR SK k 6ERÈ  ÖÒS STGR 3
 
4IL SÎLU 6OLVO &- ¹RG k OG k EKNIR
 OG  Ö 6ERÈ  OG  MILJ
5PPL GEFUR 3TEF¹N Å 3 

*EPPAR
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

3NJËPLËGAR OG SNJËKEÈJUR

²TVEGUM MEÈ STUTTUM FYRIRVARA SNJËP
LËGA OG SNJËKEÈJUR ¹ TRAKTORSGRÎFUR
HJËLASKËFLUR OG VÎRUBÅLA 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & 2EYKJAVÅK GENGIÈ INN FR¹
*¹RNH¹LSI  3ÅMI   OG .JARÈARNESI
  !KUREYRI 3ÅMI   3KOÈIÈ
EINNIG ÒRVALIÈ ¹ VELABORGIS

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


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  

'L¾SILEGUR 3ANTA &E )) SJ¹LFSKIPTUR k
%K  ÖÒS MIKIÈ AF AUKAHLUTUM "¾ÈI
VETRAR OG SUMAR ¹ ¹LFELGUM 3KIPTI ¹
ËDÕRARI KOMA TIL GREINA HVÅLANDI GOTT
BÅLAL¹N 5PPL Å SÅMA  

(ÒSBÅLAR
% %COLINE ¹RG  (ÎFUM TIL SÎLU
%COLINE SEM ÖARFNAST VIÈGERÈAR BIFREIÈ
IN ER MEÈ BILAÈAN HJÎRULIÈSKROSS EN
ÎKUF¾R AÈ ÎÈRU LEYTI ÖARFNAST AÈHLYNN
INGAR "IFREIÈINNI FYLGJA  KAFTEINS STËLAR
OG BEKKIR 6ERÈ KR  5PPLÕSINGAR
Å  

4), 3®,5

-ËTORHJËL

"+&20   &,*// 0704"020--"&22"   
:.+3,%*3&-4011-@("-&;52 &,*// :,.3,&2; 
)2";"34*--*20'-&2;  ,2
,2

&ORD &  ,ARIAT UPPH¾KKAÈUR ¹ m
DEKKJUM MEÈ GËÈU HÒSI EÈALEINTAK
MEÈ ÎLLU 9FIRTAKA ¹ L¹NI OG MILLIGJÎF
6¾RI TIL Å GAMLAN HIPPA Å GËÈU STANDI
3ÅMI  
4IL SÎLU ER 'ALLOPER  SSK %KINN
 ÖÒS 3K k 6ERÈ  KR 
L¹N MÎGULEGT 5PPL Å S  

0ALLBÅLAR

0704""$0."  
  &,*//:,.+3,#&/3?/
)2";"34*--*2%2>44"2,@-"1-"34)@30'-
&2;  ,2

0704""/%25*3&2!  
&,*//:,.+3,%*3&-35."2
0(6&42"2%&,,%2>44"2,@-"."//"
011&*/4",&2; ,2

4IL SÎLU &ORD &  ,ARIET ¹RG k X
SSK BENSÅN  CC RAFMAGN Å ÎLLU
HRAÈASTILLIR !"3 LOFTK¾LING DR¹TTARKÒLA
LITAÈ GLER ¹LFELGUR LEÈUR¹KL¾ÈI OFL OFL
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

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

&)--45$!'52  NËVEMBER 
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6ÁLSLEÈAR

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

6INNUVÁLAR

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

"ÅLAPARTAR EHF 3 

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

0ARTAR S  

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     

"¹TAR
4IL SÎLU NETABÒNAÈUR Å   TONNA B¹T
3PIL Å BORÈI MEÈ NETARÒLLU ¹ BORÈSTOKK
OG AFDRAGARI ¹SAMT NIÈURLEGGJARA OG 
ÖORSKANETATEINUM 5PPL Å S  

9AMAHA VENTURA  ¹RG k EKIN 
KM MJÎG VEL MEÈ FARINN VERÈ  ÖÒS
EINNIG TIL SÎLU SNJËSLEÈAKERRA ¹  ÖÒS
5PPL Å SÅMA  

"ÅLAÖJËNUSTA

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 
!LTERNATORAR STARTARAR OG VARAHLUTIR FYRIR
FLESTAR GERÈIR VÎRUBÅLA VINNUVÁLA OG
FËLSKSBÅLA ,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA 
3  

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

#OMET IÈNAÈARRYKSUGUR

4V¾R GERÈIR VERÈ FR¹ KR  MVSK
6ÁLABORG EHF +RËKH¹LSI &  2VK
  .JARÈARNESI   !K 

4IL SÎLU  HEILSUDÕNUR 4EMPUR X
CM SEM NÕJAR 6ERÈ  ÖÒS SAMAN
5PPL Å S  

(LJËÈF¾RI
(ÎFURM OPNAÈ VERSLUN MEÈ NÕJAR OG
NOTAÈAR HARMONIKUR OG ÎLLUM FYLGI
HLUTUM 6ISAEURO RAÈGREIÈSLUR WWW
HARMONIKANIS 3  

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

4ÎLVUR

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

0OLARIS CLASSIC  ¹RG k TIL SÎLU
,ISTAVERÈ  Ö 4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  

(JËLBARÈAR

0ARTALAND S  

3TËRHÎFÈA  2 6ARAHLUTIR Å 0AJERO
,ANCER 4ROOPER 'ALLOPER OFL TEG
 VARAHLUTI Å JA DYRA 3UNNY ¹RG k
,EGACY k !CCENT k  STK DEKK 
2 ¹  Ö 3  

!RCTIC CAT - ,IMITED  m SKRÒF
UR Å BELTI RAFGEYMIR 5PPL Å S  

*UNGHEINRICH PALLETTUTJAKKAR M¹LAÈIR
EÈA GALVANISERAÈIR B¹ÈAR GERÈIR MEÈ
bQUICK LIFTm 6ERÈ FR¹ KR  ¹N
VSK 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN
FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK SÅMI 
 .JARÈARNESI   !KUREYRI 3ÅMI
 

WWWSNJOKEDJURIS

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

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 


6IÈGERÈIR

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

6ÁLAR OG VERKF¾RI

,YFTARAR

4IL SÎLU 0LÎTUSÎG 3#- !,&!  ¹RG
 VERÈLISTAVERÈ ÖÒS TILBOÈ ËSKAST
UPPL HJ¹ 2ÎGGA EHF Å  

!RCTIC CAT -  m MBRÒSAGRIND
OG RAFGEYMI 5PPL Å SÅMA  

4IL BYGGINGA
!LMENNAR VIÈGERÈIR HJËLASTILLINGAR
BREMSUVIÈGERÈIR +APLAHRAUNI  3 

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

"OBCAT JARÈVEGSÖJÎPPUR

4IL SÎLU  PËSTA BÅLALYFTA  TONN ER EINS
OG NÕ 6ERÈ  ÖÒS VSK 5PPL Å S
 

(JËLBARÈAR ¹ 2ENO FELGUR TIL SÎLU 
2m 3NJËDEKK MEÈ NÎGLUM 
2m (EILS¹RSDEKK TIL SÎLU STAÈGREITT
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

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


4IL SÎLU LÅTIÈ SLITIN 'OODYEAR NAGLADEKK ¹
m ¹LFELGUM 3T¾RÈ  UNDAN
/UTLANDER 5PPL Å S  

'OTT VERÈ 'OTT VERÈ 'OTT VERÈ 0OLARIS
 CLASSIC 4URING ¹RG  0OLARIS
 3WITCHBACK m ¹RG  0OLARIS
 3+3 m ¹RG  'ËÈIR SLEÈAR
¹ GËÈU VERÈI 0LUS 'ALLERY EFH 3 


 STK mX  DEKK ¹ ¹LFELGUM 3
 

4IL SÎLU

4IL SÎLU 0OLARIS )NDY  XC ¹RGERÈ 
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

6ARAHLUTIR

9AHAMA MOUNTAIN -AX ¹RG  MEÈ
'03 6ERÈ  KR 5PPL Å S 


(JËLHÕSI

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


(RINGSTIGI MEÈ BEYKIÖREPUM OG J¹RN
HANDRIÈI 3T¾RÈ STIGANS RADÅUS CA  CM
ÖVERM¹L  CM (¾È FR¹ STEINI UPP
¹ GËLF   CM STIGINN ER MJÎG AUÈ
VELDUR Å UPPSETNINGU 6ERÈ KR 
5PPLÕSINGAR Å  

"ÅLAPARTASALAN S

.Ò FER HVER AÈ VERÈA SÅÈ
ASTUR

4ËKST AÈ ÒTVEGA  (OBBY HÒSBÅLA ¹
STËRL¾KKUÈU VERÈI EIGUM EINNIG TIL ÎRF¹
HJËLHÕSI MEÈ MIKLUM AFSL¾TTI
,¹TTU EKKI HAPP ÒR HENDI SLEPPA
(OBBYHÒSIÈ

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

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

3%!4 VINNUVÁLAS¾TI

%IGUM TIL S¾TI Å JEPPA VÎRUBÅLA VINNU
VÁLAR DR¹TTARVÁLAR OG LYFTARA 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & 2EYKJAVÅK GENGIÈ INN FR¹
*¹RNH¹LSI  3ÅMI   OG .JARÈARNESI
 !KUREYRI 3ÅMI  

¶*«.534!

2AFR¾N JËNÅSK
NÒTÅMARYÈVÎRN ¹ BÅLA
(ELDUR BÅLNUM ÖÅNUM SEM NÕJUM OG RYÈLAUSUM UM ËKOMNA TÅÈ
 ¹RA ¹BYRGÈ ¹ T¾KI 6IÈ SÎLU H¾GT AÈ ÚYTJA YÙR Å NÕJAN .OTAR MINNA RAFMAGN
EN KLUKKAN Å BÅLNUM ÖÅNUM (EFUR VERIÈ FRAMLEIDD FR¹ ÖVÅ Å KRINGUM 
-JÎG ¹HRIFARÅKT GEGN SALTI OG ANNARRI MENGUN ¹ VEGUM
!LLAR N¹NARI UPPL Å S   0ANTANIR VINSAMLEGAST SËTTAR

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

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

4), 3®,5

(ÎFUM TIL SÎLU STËRA SAMBYGGÈA TRÁ
SMÅÈAVÁL VÁLIN ER MEÈ FRAMDRIFI OG
MJÎG AFLMIKIL TEG 3#-  ATVINNUVÁL
6ERÈ KR  
VSK 3#- PÒSSBAND
MEÈ RAFMAGNSF¾RSLUM ¹ BORÈI 6ERÈ KR
 
VSK 3TROMAB BÒTSÎG SAGAR
CM 6ERÈ KR  
VSK

,IEBHERR + k BYGGINGARKRANI ¹ BRAUT
MM BËMU OG M UNDIR KRËK
'OTT ¹STAND ÒTLIT OG VERÈ 3  

*OHN $EERE H¹G¾ÈAOLÅUR

3MUROLÅUR VÎKVAKERFISOLÅA KOPPAFEITI
OG FROSTLÎGUR  LENGRI ENDINGATÅMI
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ SÎLUMÎNN
UM 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &  
.JARÈARNESI   !KUREYRI  

6INNUSKÒR G¹MUR TIL SÎLU ¶OKKALEGUR
VINNUSKÒR  FM M RAFMAGNSTÎFLU 6
 ÖÒS  FETA G¹MUR 6  ÖÒS
HILLUR GETA FYLGT  STK VINNULJËS ¹ 
ÖÒS 2AFMAGNSJ¹RNAKLIPPUR ¹  ÖÒS
F¾RANLEGA RAFMAGNSTAFLA ¹  ÖÒS 5PPL
Å S  

4),+9..).'!2
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6ERSLUN

"ËKHALD

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"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  

(ÒSASMIÈAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG
VERKEFNUM 5PPL Å SÅMA  
3MIÈIR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
4ILBOÈ TÅMAVINNA 5PPL Å S  
  

3TÅFLUÖJËNUSTA

(ÒSAVIÈHALD

"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

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

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

(ANNA S    
ALLA DAGA 6ISA-ASTER

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

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


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

-ÒRARAR
-ÒRVIÈGERÈIR

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

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

4ÎLVUR

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

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

2¹ÈGJÎF

2AFVIRKJUN

(ÒSGÎGN
4IL SÎLU JA S¾TA DUMBRAUÈUR LEÈURSËFI
3ELST ËDÕRT 3  
'AMLIR STËLAR OG BORÈ TIL SÎLU 5PPL Å S
    

6EFSÅÈULAUSNIR IS
6EFHÕSING WWWIS

6ÎRUFLUTNINGAR
4EK AÈ MÁR SM¹VÎRUFLUTNINGA FYRIR FYR
IRT¾KI OG EINSTAKLINGA ÒT UM ALLT LAND
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(REINGERNINGAR

(EIMASÅÈUR¹ÈGJÎF WWWIS

.UDD

!LHLIÈA FJ¹RM¹LA OG
REKSTRARR¹ÈGJÎF
%NDURSKIPULAGNING FJ¹RM¹LA
SAMNINGAR VIÈ LÎGMENN L¹NA
DROTTNA OG INNHEIMTUMENN
AÈSTOÈ VNAUÈUNGARUPPBOÈA
STOFNUN EINKAHLUTAFÁLAGA OFL
'EYMIÈ AUGLÕSINGUNA 3¥-)
  (LÅÈARSM¹RI  
+ËPAVOGUR KAFLASKIPTI KAFLA
SKIPTIIS
3¥-)   (LÅÈARSM¹RI
  +ËPAVOGUR KAFLASKIPT
I KAFLASKIPTIIS

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

3P¹DËMAR
'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  

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

2YKSUGUKERFI Å ÎLL HÒS 

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

-EINDÕRAVARNIR

(EIMILIST¾KI

®NNUR ÖJËNUSTA

6ÎNDUÈ VINNA VANIR MENN &ÎST TILBOÈ
EÈA TÅMAVINNA 3  

-ÒRBROT

'UFUSTRAUBORÈ
2AFVIRKJAR
.UDDPOTTAÖJËNUSTA 2AFT¾KJAVERKST¾ÈI
2AFBYLGJUM¾LINGAR 6ERSLUN OPIN  
(AMRABORG  3ÅMAR   EÈA 
  WWWRAFHEIMILIDIS

4ÎKUM AÈ OKKUR HVERSKONAR MÒRBROT
FJARL¾GA EFNI FR¹GANGUR OG PÅPULAGNIR
5PPL Å S  
6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

(REINGERNINGAÖJËNUSTA

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

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
,¹TTU MIG UM PÒLIÈ .ÕBYGGINGAR FLUTN
INGSÖRIF OG FYRIRT¾KI %INNIG JËLAÖRIF &ÎST
VERÈTILBOÈ 3  

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

3MIÈIR

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

3NJËMOKSTUR

OG ÎNNUR GRÎFUVINNA Å 2VK OG N¹GRENNI
5PPL Å SÅMA     

"YGGINGAFÁLAG

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

¶*«.534!

(EILSUVÎRUR

$ÕRAHALD
6ANTAR PL¹SS FYRIR EITT HEST HELST Å 'UST
*ONAS S   
!MERICAN #OCKER 3PANIEL HVOLPUR TIL
SÎLU TTBËKARF¾RÈUR HJ¹ (2&Å TILBÒINN
TIL AFHENDINGAR 5PPL Å S  

µMISLEGT

+RISTJANA SP¹MIÈILL TEKUR FËLK Å EINKA
TÅMA ¶EIR SEM TIL MÅN VILJA LEITA PANTIÈ
TÅMA Å S     

®RLAGALÅNAN   
 

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ
SPURNINGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINANIS
3P¹SÅMINN   2¾È DRAUMAR OG
SP¹I Å TARROT %R VIÈ SÅMANN ALLA DAGA FR¹
  3TÅNA ,ËA

%NGLALJËS TIL ÖÅN  
6ISA-ASTER

!NDLEG LEIÈSÎGN TARROT FYRIRB¾NIR 
KR MÅN %R VIÈ ALLA DAGA FR¹   ,¹RA
SP¹MIÈILL

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
 

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

(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
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3UMARBÒSTAÈIR

!TVINNUHÒSN¾ÈI
"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL
)ÈNAÈARHÒSN¾ÈI
«SKA EFTIR IÈNAÈARHÒSN¾ÈI SEM
ER  FM EÈA MINNA
5PPL Å S   *ËN

"ÅLSKÒR
"ÅLSKÒR ËSKAST Å 2VK UNDIR BÒSLËÈ Å 
M¹N FR¹ DES TIL MARS (ELST Å RB¾
"REIÈH 5PPL Å S  

2ÕMINGARSALA  TIL
 AFSL¹TTUR
!F ALLRI GLERLIST EFTIR %LLU
2ËSINKRANS /PIÈ Å DES ALLA
DAGA FR¹   OG UM HELGAR
3ÒÈARVOG   2EYKJAVÅK
/PIÈ ¹ 3TOKKSEYRI EFTIR SAM
KOMULAGI
&REKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA OG
SÁRPANTANIR Å S  
4IL SÎLU HORNSËFI BORÈSTOFUBORÈ MEÈ
 STËLUM HJËNARÒM HILLUR OG ÖURRKARI
3ELST ËDÕRT 3  

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

&YRIR VEIÈIMENN

 FM BÅLSKÒR TIL LEIGU ¹  EKKI
ÅBÒÈ  ÖÒS ¹ M¹N FYRIRFRAMGR 3
 

(LÅÈARSM¹RI  +ËPAVOGI #A  FM
HÒSN¾ÈI (ENTAR VEL FYRIR VERSLUN GËÈIR
GLUGGAR EKKI INNKEYRSLUDYR 5PPL Å SÅMA
  !LDA

"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 

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

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
,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  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

!46)..!

3TARFSKRAFTUR ËSKAST VIÈ
BYGGINGAFRAMKV¾MDIR INNANDYRA

3TUDIOÅBÒÈIR Å (AFNARFIRÈI TIL LEIGU 3 
    MILLI KL  OG 
3TÒDÅËÅBÒÈ TIL SKAMMTÅMALEIGU Å MIÈB¾
(AFNARFJARÈAR 5PPL S    


!TVINNA Å BOÈI

.ÕTT LÅTIÈ RAÈHÒS MEÈ SÁR INNGANGI Å
 VIÈ (¹SKËLANN TIL LEIGU  FM MEÈ
 FM GIRTUM GARÈI %ITT MEÈ ÎLLU
,AUST STRAX ,EIGA  ÖÒS 5PPL Å S
 

®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
 

 FM HERB KJALLARAÅBÒÈ ¹ SV  Å
2VK TIL LEIGU MEÈ HÒSGÎGNUM ÖVOTTA
VÁL ÅSSK¹P OG ÖURRKARA ,AUS STRAX TIL 
FEB ,EIGA  ÖÒS 5PPL Å S  
(ERBERGI TIL LEIGU Å HVERFI  ,EIGUTÅMI
 M¹NUÈIR 6ERÈ  ÖÒSUND ¹ M¹NUÈI
MEÈ RAFMAGNI OG HITA .¹NARI UPPLÕS
INGAR ERU Å SÅMA   EFTIR KL 
JAJA (ERBERGJA ÅBÒÈ Å (LÅÈUNUM
TIL LEIGU ER LAUS FR¹ DES ,EIGA  ÖÒS
OG LEIGJANDI ÖARF AÈ LEGGJA FRAM TRYGG
INGARVÅXIL OG TRYGGINGU FYRIR GREIÈSLU
5PPL Å SÅMA   MILLI  

4), 3®,5

6ÎNDUÈ S¾NSK
BORÈSTOFUHÒSGÎGN
TIL SÎLU
 STËLAR ST¾KKANLEGT BORÈ
8 CM ÖRIGGJA HURÈA
SKENKUR 8 CM OG
LAMPABORÈ MEÈ SLÅPAÈRI
GLERPLÎTU

+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND

4IL LEIGU %INBÕLI ¹ 6ESTURGÎTU 
!KRANESI %IGNINA M¹ SJ¹ ¹ WWWMID
BORGIS ,EIGA  ÖÒS 'SM  
4IL LEIGU JA HERB ÅBÒÈ Å 3M¹ÅBÒÈAHV
  3ÁRINNGANGUR LAUS REGLUSEMI
5PPL Å S   E KL

!ÈEINS ER UM NOKKRA DAGA VINNU AÈ R¾ÈAHLUTASTARF 
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA VANUR BYGGINGAVINNU
3ÅMI   OG  

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

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

5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

"ÒSLËÈIR LAGERAR TJALDVAGNAR OG FLEIRA
5PPL Å S     
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(VAR Å VERÎLDINNNI SEM ER

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

,EIKSKËLIN "REKKUBORG
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA AÈSTOÈAR
MANNESKJU Å ELDHÒS
5PPLÕSINGAR GEFUR LEIKSKËLA
STJËRI Å S  

3TARFSMENN ËSKAST HELST VANIR PAPPA
LÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
3ÎLUBÎRN ËSKAST TIL AÈ SELJA JËLAKORT F
&ÁLAGSST ¶ROSKAHEFTRA 'ËÈ SÎLULAUN
3  
3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å %FNALAUGÖVOTTA
HÒS VIÈ FR¹GANG ¹ FATNAÈI 2EYNSLA ¾SKI
LEG %FNALAUG 'ARÈAB¾JAR S  

6OR ¹ ,AUGAVEGINUM
ËSKAR EFTIR VAKTSTJËRA OG STARFS
FËLKI Å SAL
5PPLÕSINGAR GEFUR "IRGIR Å S
  MILLI KL   

&RAMTÅÈARSTARF

«SKA EFTIR LESTUNARMANNI ¹ FLUTNINGA
STÎÈ 5PPL Å S  

!UKAVINNA  5PPGRIP

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR GËÈU FËLKI Å
SÅMASÎLU   KVÎLD Å VIKU !TH MIÈALDRA
OG ELDRA FËLK SÁRSTAKLEGA VELKOMIÈ 'ËÈ
LAUN Å BOÈI 5PPL Å S  

6EITINGAHÒS Å +ËPAVOGI
3TARFSFËLK ËSKAST Å KVÎLD OG
HELGARVINNU SKILEGUR ALDUR
 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

6ANTAR MENN VANA HELLULÎGNUM OG
ALMENNA VERKAMENN 5PPL Å S 


3ÅMASPJALL  

(¾ ÁG HEITI (EIÈA ÁG ER HEIT OG VILT OG
MIG LANGAR TIL AÈ HEYRA Å ÖÁR Å KVÎLD Å
SÅMASPJALLI /PIÈ ALLAN SËLAHRINGINN %R
TIL FYRIR ÖIG %NGIN BIÈ NEMA ÖEGAR ÁG
ER AÈ TALA

4WIZZT &IRÈI (AFNARFIRÈI OG 'L¾SIB¾
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA FR¹B¾RA SÎLUMANN
ESKJU Å VERSLANIR OKKAR OG EINNIG SM¹ ¹
LAGER FRAMTÅÈARSTARF 5MSËKNIR SENDIST ¹
ALDALARS MIIS
9FIRVÁLSTJËRA OG STÕRIMANN VANTAR ¹ 
TONNA NETAB¹T FR¹ 3UÈURNESJUM 5PPL
Å S  

.OTALEGT NUDD 5PPL Å S  

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

!TVINNA ËSKAST
3MIÈUR ËSKAR EFTIR SMÅÈAVINNU 5PPL Å
SÅMA  
.EMI Å BIFVÁLAVIRKJUN ËSKAR EFTIR AÈ KOM
AST Å 3TARFSÖJ¹LFUN ¹ VERKST¾ÈI Å UMSJËN
IÈNMEISTARA %R STUNDVÅS OG ¹REIÈANLEG
UR 3 +ELI

  



%INKAM¹L
+ARLMENN L¹TIÈ LÅÈA ÒR YKKUR Å NOTALEGU
NUDDI .AUTN OG VELLÅÈAN 3  
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*OLLI ËSKAR EFTIR FËLKI Å FULLT STARF
'ËÈ LAUN Å BOÈI
5PPLÕSINGAR GEFUR ,ÅNEY
Å SÅMA   FR¹  
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST ¹
STAÈNUM
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+VÎLD  HELGAR
!KTU 4AKTU LEITAR EFTIR FJÎRUGU
OG HRESSU FËLKI Å KVÎLD OG HELG
ARVINNU 4ILVALIÈ FYRIR SKËLAFËLK
SEM OG AÈRA SEM VILJA VINNA ¹
SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ 'ËÈ
LAUN Å BOÈI
%F ÖÒ HEFUR ¹HUGA HIKAÈU Ö¹
EKKI VIÈ AÈ SENDA INN UMSËKN
¹ WWWAKTUTAKTUIS
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$YRAVARSLA UM HELGAR
ËSKUM EFTIR AÈ R¹ÈA DYRAVÎRÈ
SEM FYRST ,¹GMARKSALDUR 
¹RA
5PPLÕSINGA UM STARFIÈ VEITIR
3OPHUS S    WWW
KRINGLUKRAINIS
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«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSKRAFT Å
AFGREIÈSLU Å  M¹NUÈI
.¹NARI UPPL VEITA 'UNNAR Å S
  OG !NNA Å S  

,EIKSKËLAKENNARARLEIÈ
BEINENDUR
,AUS ER  STAÈA LEIK
SKËLAKENNARA VIÈ LEIKSKËLANN
®LDUKOT ®LDUKOT ER TVEGGJA
DEILDA LEIKSKËLI MEÈ  BÎRNUM
FR¹  M¹NAÈA ALDRI HERSLU
ER LÎGÈ ¹ SKAPANDI STARF HOLLA
LÅFSH¾TTI OG GLEÈI %F EKKI F¾ST
LEIKSKËLAKENNARI TIL STARFA VERÈA
R¹ÈNIR STARFSMENN MEÈ AÈRA
UPPELDISMENNTUN EÈA LEIÈBEIN
ENDUR
5PPLÕSINGAR GEFUR LEIKSKËLA
STJËRI Å SÅMA   OG 
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Bjarkarás Garðabæ – Nýjar séríbúðir
Síðumúla 27 – Sími 588 4477
w w w.valholl.is - opið 9:00-17:00 virka daga

Stærðir íbúða frá 116-168 fm
rum með nýjar stórglæsilegar íbúðir í sjö tveggja hæða húsum á þessum
einstaklega góða stað á Holtinu í Garðabæ. Húsin eru einstaklega vel
hönnuð og er sérinngangur í allar íbúðirnar. Íbúðirnar afhendast fullfrágengnar án gólfefna með innréttingum og tækjum frá HTH, og baðtækjum frá
TENGI. Húsin að utan afhendast fullfrágengin með vandaðri harðviðarklæðningu
þar sem það á við. Lóð afhendist fullfrágengin með öllum göngustígum grasi og
trjágróðri samkvæmt lóðarteikningu. Íbúðum efri hæða fylgja svalir frá 9-57 fm
að stærð og íbúðum á neðri hæðinni fylgja frágengnir sólpallar allt að 38 fm að
stærð (án skjólgirðingar). Lofthæð íbúða á neðri hæð er 2,95 m og efri hæða
2,6 m. Stæði í lokuðu bílskýli fylgir 22 af 30 íbúðum. Stórglæsilegt útsýni úr
hluta íbúðanna. Við hönnun húsanna er reynt að koma til móts við þá sem eru
að leita að stóru stofurými og rúmgóðum herbergjum!

E

Allar nánari upplýsingar á skrifstofu okkar að Síðumúla 27 eða á:

Frum

www.nmedia.is/bjarkaras

V alhöll sími 588-4477
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AÈ TIL AÈ PRENTA EITT UPPLAG AF SUNNU
DAGSBLAÈI 4HE .EW 9ORK 4IMES ÖARF
AÈ FELLA UM ÖAÈ BIL  TRÁ
AÈ TVEIR ÖRIÈJU YFIRMANNA STËRFYR
IRT¾KJA SEGJA AÈ BRÁFIÈ SEM FYLGIR
STARFSUMSËKNINNI SÁ AÈ MINNSTA
KOSTI JAFN MIKILV¾GT OG FERILSKR¹IN
AÈ VENJULEGUR BANKASTARFSMAÈUR
MISREIKNAR SIG UM  KRËNUR
¹RLEGA
AÈ VERKAMENN HJ¹ -ATSUHITA RAF
VEITUNNI Å *APAN SL¹ EFTIRLÅKINGAR AF
YFIRMÎNNUM SÅNUM MEÈ BAMBUS
STÎNGUM TIL AÈ LOSNA VIÈ GREMJU Å
ÖEIRRA GARÈ &YRIRT¾KIÈ HEFUR VAXIÈ
UM  ¹RLEGA UNDANFARIN  ¹R
AÈ ÖR¹TT FYRIR AÈ .ESTLÁ SÁ ST¾RSTA
FYRIRT¾KIÈ Å 3VISS KOMA  PRËSENT AF
HAGNAÈI ÖESS AF STARFSEMI UTANLANDS

4/00 $%.:%, 7!3().'4/.
&¹IR LEIKARAR ST¹TA AF JAFN GL¾STUM FERLI OG $ENZEL 7ASHINGTON  SEM
HEFUR FIMM SINNUM VERIÈ TILNEFNDUR TIL «SKARSVERÈLAUNA OG TVISVAR
UNNIÈ GULLSTYTTUNA EFTIRSËTTU FYRST FYRIR KVIKMYNDINA 'LORY
 OG SÅÈAN 4RAINING $AY   ¶¹ ERU ÖEIR TELJANDI ¹
FINGRUM ANNARRAR HENDUR SVARTIR LEIKAR SEM HAFA N¹È EINS
MIKLUM FRAMA Å (OLLYWOOD SEM ER ÖEKKT FYRIR ALLT ANNAÈ EN
UMBURÈARLYNDI Å GARÈ MINNIHLUTAHËPA 7ASHINGTON VAKTI ATHYGLI
STRAX Å BYRJUN FERILSINS FYRIR GËÈA LEIKH¾FILEIKA OG SVO MIKIÈ
ER VÅST AÈ ÒTLITIÈ SKEMMDI EKKI FYRIR ,ENGST FRAMAN
AF LÁK HANN GËÈMENNI OG VIRTIST ¹ TÅMABILI ¾TLA AÈ
FESTAST Å ÖANNIG HLUTVERKUM EÈA ÖAR TIL HANN TËK AÈ
SÁR HLUTVERK SPILLTU LÎGGUNNAR Å 4RAINING $AY (ÁR ERU
FIMM BESTU MYNDIR 7ASHINGTONS
 4RAINING $AY   .ÕLIÈA Å LÎGREGLUNNI FINNST
STARFSH¾TTIR VINNUFÁLAGANNA Å H¾STA M¹TA VAFASAMIR
7ASHINGTON FÁKK «SKARSVERÈLAUN FYRIR TÒLKUN SÅNA
¹ SPILLTUM LÎGREGLUMANNI %INS UNDARLEGT OG ÖAÈ
L¾TUR Å EYRUM SEGIR HANN HLUTVERKIÈ VERA Å MESTU
UPP¹HALDI HJ¹ SÁR AF ÖEIM SEM HANN HEFUR LEIKIÈ ¹
FERLINUM

 -ALCOM 8   3AGA SVARTA ÖJËÈARLEIÈTOGANS -ALCOMS 8 RAKIN 5PPHAF
LEGA STËÈ TIL AÈ /LIVER 3TONE LEIKSTÕRÈI MYNDINNI OG VILDI HANN F¹ 7ASHINGTON
TIL LIÈS VIÈ SIG 7ASHINGTON HÁLT SÅNU STRIKI ÖEGAR 3PIKE ,EE TËK VIÈ LEIKSTJËRN
ENDA ¹TTU ÖEIR AÈ BAKI GOTT SAMSTARF MEÈ -O"ETTER "LUES  
 -AN ON &IRE   ,ÅFVÎRÈUR REYNIR AÈ BJARGA SKJËLST¾ÈINGI SÅNUM LÅTILLI
STÒLKU ÒR KLËM MANNR¾NINGJA 3AMLEIKUR 7ASHINGTON OG BARNASTJÎRNUNNAR
$AKÎTU &ANNING GËÈUR SEM KVEIÈ SVO MIKIÈ FYRIR HONUM AÈ HÒN UNDIRBJË SIG
GRÅÈARLEGA FYRIR HLUTVERKIÈ SËTTI MEÈAL ANNARS PÅANËTÅMA OG SUNDN¹MSKEIÈ
 'LORY   (VÅTUR LIÈSFORINGI SEM LEIÈIR SVEIT FYRSTU SVÎRTU SJ¹LFBOÈA
LIÈANNA Å ¶R¾LASTRÅÈINU M¾TIR MËTL¾TI ÒR ÕMSUM ¹TTUM 7ASHINGTON
ALVEG ÖR¾LGËÈUR Å HLUTVERKI HERMANNSINS 4RIP OG UPPSKAR GULLSTYTTU FYRIR
!È MATI SUMRA HEFUR HANN EKKI SÕNT JAFN GËÈA TAKTA SÅÈAN HANN LÁK Å
MYNDINNI
 0HILADELPHIA   %YÈNISMITAÈUR LÎGRF¾ÈINGUR LÎGS¾KIR ATVINNU
VEITANDA SINN FYRIR BROTTREKSTUR ¹ GRUNDVELLI MISMUNUNAR ,EIKARINN
4OM (ANKS FÁKK ËSKARSVERÈLAUN FYRIR FRAMMISTÎÈU SÅNA SEM LÎGFR¾È
INGURINN OG LÕSTI 7ASHINGTON YFIR Ë¹N¾GJU SINNI MEÈ AÈ HAFA VERIÈ
SNIÈGENGINN AF AKADEMÅUNNI

AÈ ÖRJÒ VERÈM¾TUSTU VÎRUMERKIN
ERU Å RÁTTRI RÎÈ -ARLBORO #OCA #OLA
OG "UDWEISER
AÈ  NËVEMBER ER ALÖJËÈLEGI bEIGÈU
SL¾MAN DAGm DAGURINN
AÈ  MAÅ ER DAGUR BÒÈINGSINS
AÈ  PRËSENT "ANDARÅKJAMANNA
VIÈURKENNA AÈ ÖEIR LESI ¹ KLËSETTINU
&LESTIR LESA 2EADERlS $IGEST
AÈ !CROPHOBIA ER LOFTHR¾ÈSLA
AÈ AÈALSÎNGKONA Å ËPERU KALLAST
PRÅMADONNA
AÈ ALGENGASTA NAFNIÈ ¹ BANDARÅSKUM
GULLFISKUM ER b*AWSm
AÈ ALGENGASTA NAFNIÈ ¹ ¥TALÅU ER
-ARIO 2OSSI
AÈ ALGENGASTA NAFNIÈ Å HEIMINUM ER
-OHAMMED
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AÈ ALGENGASTA ORÈIÈ Å ÅSLENSKU ER
bSEMm ¶AR ¹ EFTIR KEMUR bTILm
AÈ ALGENGASTA SP¾NSKA EFTIRNAFNIÈ
ER 'ARCÅA
AÈ ALGENGUSTU STAFIR Å ÅSLENSKU RITM¹LI
ERU Å L¾KKANDI RÎÈ EFTIR TÅÈNI  ! 2
) . % 3 4 OG 5
AÈ ALÖJËÈLEGA NEYÈARKALLIÈ b-AYDAYm
KEMUR FR¹ FRÎNSKU ORÈUNUM b-lAID
EZm SEM ÖÕÈIR b(J¹LPIÈ MÁRm
AÈ ARACHIBUTYROPHOBIA ER NOTAÈ UM
SJÒKLEGA HR¾ÈSLU VIÈ AÈ HNETUSMJÎR
FESTIST EFST Å GËMNUM
AÈ 3RNOLD 3CHONBERG ÖJ¹ÈIST AF
TRISKAIDECPHOBIA SEM ER SJÒKLEG
HR¾ÈSLA VIÈ TÎLUNA  (ANN DË
ÖRETT¹N MÅNÒTUR YFIR TËLF FÎSTUDAGINN
ÖRETT¹NDA
AÈ ¹ FIMMTA ¹RATUGNUM VAR NAFNI
"ICH PENNANS BREYTT Å b"ICm AF ËTTA
VIÈ AÈ "ANDARÅKAMENN B¾RU NAFNIÈ
FRAM b"ITCHm
AÈ ¹ HVERRI MÅNÒTU ERU SELDAR 
BIBLÅUR Å HEIMINUM
AÈ ¹ MEÈAN (ERMAN -ELVILLE VAR ¹
LÅFI SELDUST EINUNGIS  EINTÎK AF BËK
HANS -OBY $ICK
AÈ ¹ 0APÒA .ÕJU 'ÅNEU ERU TÎLUÈ
ËLÅK TUNGUM¹L Å ÖORPUM SEM ERU Å
MINNA EN TÅU KÅLËMETRA FJARL¾GÈ FR¹
HVORT ÎÈRU
AÈ ¹ SAUTJ¹NDU ÎLD HÁLT S¾NSKUR
BIBLÅUTEXTAFR¾ÈINGUR ÖVÅ FRAM AÈ
'UÈ TALAÈI S¾NSKU !DAM HEFÈI TALAÈ
DÎNSKU OG HÎGGORMURINN FRÎNSKU
AÈ ¹ TUNGUM¹LI FRUMBYGGJA STRALÅU
ÖÕÈIR KENGÒRA b¡G VEIT ÖAÈ EKKIm
¶EGAR #OOK KOM TIL STRALÅU SPURÈI
HANN FRUMBYGGJANA HVAÈA SKRÕTNA
DÕR ÖETTA V¾RI OG FÁKK HANN SVARIÈ
bKANGAROO KANGAROOm
AÈ ¹RIÈ  VAR GEFIN ÒT BIBLÅA ¹
¥SLANDI OG AÈ Å ÖEIRRI ÒTG¹FU MISPRENT
UÈUST ORÈIN bHARMAGR¹TUR *EREMÅAm
SEM bHARMAGRÒTUR *EREMÅAm 6AR HÒN
ÖESS VEGNA KÎLLUÈ 'RÒTARBIBLÅA
AÈ ¹RIÈ  FJËRT¹N ¹RUM ¹ÈUR
EN 4ITANIC SÎKK SKRIFAÈI -ORGAN
2OBERTSON SK¹LDSÎGUNA &UTILITY
3K¹LDSAGAN FJALLAR UM RISASTËRT
SKEMMTIFERÈASKIP SEM EINA KALDA
APRÅLNËTT SIGLIR ¹ ÅSKJAKA Å .ORÈUR !TL
ANTSHAFI
(EIMILD &¹NÕTUR FRËÈLEIKUR
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EES-samningurinn og innflytjendamálin
5-2¨!.
%VRËPUM¹L

S

amningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) hefur að
mörgu leyti reynst Íslendingum vel,
þá fyrst og fremst í gegnum þann
aðgang sem samningurinn hefur
tryggt Íslendingum að innri markaði Evrópusambandsins. Hinn hluti
samningsins, stofnanahlutinn sem
felur í sér að við verðum að taka
yfir hluta af regluverki sambandsins, er hins vegar öllu verri jafnvel
þó sýnt hafi verið fram á að aðeins
sé um að ræða brot af heildarregluverkinu eða um 6,5%. Eins og kunnugt er byggir EES-samningurinn á
fjórfrelsinu svokallaða, þ.e. frjálsum flutningum á fólki, fjármagni,

á landi.
þjónustu og vörum.
Í dag virðast flestir eða
Það er einmitt sá hluti
allir vera sammála um að
EES-samningsins
sem
brýnt sé að aðfluttir einkveður á um frjálsa fólksstaklingar aðlagist íslenzku
flutninga innan Evrópska
samfélagi og að grundvallefnahagssvæðisins sem er
aratriði í því sambandi sé
stór hluti af þeirri umræðu
að þeir læri íslenzku. Hins
sem átt hefur sér stað að
vegar liggur fyrir að ekki
undanförnu um innflytjer hægt að skylda þá, sem
endamál þjóðarinnar en (*®2452 *
flytjast til Íslands frá öðrum
sem enginn virðist þó vilja '5¨-5.$33/.
ríkjum Evrópska efnahagsræða. Nú eru frjálsir fólkssvæðisins, til slíks né annarrar
flutningar aðeins af hinu góða innan
aðlögunar, en sem kunnugt er eru
eðlilegra og skynsamlegra marka,
flestir þeir sem komið hafa hingað
en vandamálið með samninginn er
til lands á undanförnum árum frá
að með honum hafa íslenzk stjórnaðildarríkjum svæðisins í Austurvöld framselt stóran hluta valds
Evrópu, einkum Póllandi. Þetta gæti
síns til að ákveða með hvaða skilsíðan aðeins orðið verra ef við tækjyrðum aðfluttir einstaklingar frá
um upp á því að ganga í Evrópusamöðrum ríkjum innan Evrópska efnabandið.
hagssvæðisins fái að setjast að hér

Þannig að ef Frjálslyndi flokkurinn, eða hvaða aðrir aðilar hér á
landi, er á því að stemma verði stigum við ört vaxandi flæði útlendinga
til landsins þá getur hann ekki á
sama tíma stutt aðild Íslands að
Evrópska efnahagssvæðinu. Það er
einfaldlega engan veginn trúverðugt. Aukið íþyngjandi reglugerðafargan frá Evrópusambandinu, sem
samningum fylgir, gerir hann að
auki að sífellt minna aðlagandi kosti
fyrir Íslendinga því þó hlutur okkar
sé til þess að gera lítill af heildinni
vex hann eftir sem áður samhliða
heildarregluverki sambandsins.
Það er því tímabært að horft sé
til annarra lausna í stað EES-samningsins og kemur Svissneska-leiðin
svonefnd, þ.e. sjálfstæðir tvíhliða
samningar við Evrópusambandið

um viðskipti og önnur hagsmunamál þjóðarinnar, helzt til greina.
Skemmst er að minnast þess að formaður svissneskra Evrópusambandssinna, Christa Markwalder
Bär, viðurkenndi í heimsókn til
landsins í lok október sl. að reynsla
Svisslendinga af tvíhliða samningunum væri jákvæð og að þeir nytu
stuðnings öruggs meirihluta þjóðarinnar.
Það að slíkur aðili, sem væntanlega sér tvíhliða samningana sem
hindrun í vegi fyrir því markmiði
sínu að koma Sviss inn í Evrópusambandið og er því vart mjög annt
um þá, skuli ekki sjá sér annað fært
en að viðurkenna þetta segir sennilega meira en flest annað.
Höfundur er sagnfræðinemi.

"2¡& 4), ",!¨3).3
+OSNINGASKJ¹LFTI SEGIR TIL SÅN
"JÎRGVIN 'UÈMUNDSSON SKRIFAR UM
L¾KKUN MATARSKATTS
+OSNINGASKJ¹LFTINN SEGIR TIL SÅN
2ÅKISSTJËRNIN DREGUR NÒ FRAM HVERT
M¹LIÈ ¹ F¾TUR ÎÈRU SEM HENTAR VEL
AÈ FLAGGA RÁTT FYRIR KOSNINGAR %INS OG
«LAFUR «LAFSSON FORMAÈUR ,ANDS
SAMBANDS ELDRI BORGARA ,%" HEFUR
BENT ¹ VILL RÅKISSTJËRNIN AÈEINS TALA VIÈ
ELDRI BORGARA ¹ RA ¹RA FRESTI ÖE RÁTT
FYRIR KOSNINGAR ¥ SAMR¾MI VIÈ ÖAÈ
SKAMMTAÈI RÅKISSTJËRNIN Å SUMAR ELDRI
BORGURUM EINHVERRI HUNGURLÒS SEM
FYRST OG FREMST GAGNAÈIST AÈEINS 
ELLILÅFEYRISÖEGUM %FTIR ÖAÈ SÎGÈU R¹È
HERRAR AÈ BÒIÈ V¾RI AÈ LEYSA M¹LEFNI
ELDRI BORGARA
«LAFUR «LAFSSON FORMAÈUR ,%" ER
ÖË ¹ ANNARRI SKOÈUN /G NÒ KEMUR
RÅKISSTJËRNIN MEÈ ÒTSPIL Å VERÈLAGNINGU
MATV¾LA SEM ÖË ¹ EKKI AÈ TAKA GILDI
FYRR EN  MARS N¾STKOMANDI -ERKI
LEGT AÈ RÅKISSTJËRNIN L¹TI EKKI M¹LIÈ
TAKA GILDI DAGINN FYRIR KOSNINGAR %N
ÖAÈ ER AUGLJËS KOSNINGALYKT AF ÖESSU
2ÅKISSTJËRNIN HEFUR HAFT ELLEFU OG H¹LFT
¹R TIL ÖESS AÈ L¾KKA MATARVERÈ EN
HEFUR ALLTAF NEITAÈ ÖVÅ ALLAN ÖANN TÅMA
2ANNVEIG 'UÈMUNDSDËTTIR ÖINGMAÈUR
3AMFYLKINGARINNAR HEFUR FLUTT TILLÎGUR
UM L¾KKUN MATV¾LAVERÈS ¹ HVERJU ¹RI
UNDANFARIN FJÎGUR ¹R EN RÅKISSTJËRNIN
HEFUR LÅTIÈ VILJAÈ GERA MEÈ Ö¾R
.Ò FYRIR SKÎMMU FLUTTI 3AMFYLKING
IN MJÎG ÅTARLEGAR OG VANDAÈAR TILLÎGUR
UM AÈ L¾KKA MATARREIKNING HEIMIL
ANNA UM  ÖÒSUND ¹ ¹RI ,¾KKA ¹TTI
VIRÈISAUKASKATT VÎRUGJÎLD OG TOLLA
¶EGAR ÖESSAR TILLÎGUR KOMU FRAM
RAK RÅKISSTJËRNIN UPP MIKIÈ ÎSKUR OG
FORD¾MDI TILLÎGURNAR OG TALDI Ö¾R
¹R¹S ¹ B¾NDUR ,ANDBÒNAÈARR¹ÈHERRA
TËK HARÈA AFSTÎÈU GEGN TILLÎGUNUM
'EIR (AARDE FORS¾TISR¹ÈHERRA HAFÈI
EINNIG VERIÈ MJÎG NEIKV¾ÈUR GAGNVART
L¾KKUN VIRÈISAUKASKATTS OG TALDI AÈ
SLÅK L¾KKUN MUNDI EKKI SKILA SÁR TIL
NEYTENDA &RAMKV¾MDASTJËRI "¾NDA
SAMTAKANNA RÁÈIST MEÈ ËBËTASKÎMM
UM AÈ FORMANNI 3AMFYLKINGARINNAR
VEGNA TILLAGNANNA OG TALDI Ö¾R ¹R¹S ¹
B¾NDUR
.Ò KEMUR RÅKISSTJËRNIN MEÈ TILLÎGUR
SEM GANGA Å SÎMU ¹TT ENDA ÖËTT
Ö¾R GANGI EKKI EINS LANGT OG TILLÎGUR
3AMFYLKINGARINNAR 4ILLÎGUR RÅKISSTJËRN
ARINNAR L¾KKA MATARREIKNINGINN UM
 ÖÒSUND ¹ ¹RI EÈA AÈEINS RÒMAN
HELMING AF TILLÎGUM 3AMFYLKINGARINNAR
,JËST ER AÈ VEGNA ÖRÕSTINGS
3AMFYLKINGARINNAR HEFUR RÅKISSTJËRNIN
L¹TIÈ UNDAN SÅGA OG TALIÈ SIG NAUÈ
BEYGÈA AÈ FLYTJA TILLÎGUR UM L¾KKUN
MATV¾LAVERÈS %N TILLÎGUR RÅKISSTJËRN
ARINNAR GANGA EKKI N¾RRI NËGU LANGT
-ATV¾LAVERÈ ER Å DAG  PRËSENTUM
H¾RRA HÁR EN Å %VRËPUSAMBANDINU
¶Ë VERÈIÈ L¾KKI UM  PRËSENT EINS
OG RÅKISSTJËRNIN SEGIR ER MATV¾LAVERÈ
HÁR EFTIR SEM ¹ÈUR ALLT OF H¹TT OG MIKIÈ
H¾RRA EN HJ¹ %3"
3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR
OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGN
ORÈ %INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI
SEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI
¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEIN
INGAR 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI
BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA
Å B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT
INGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI

ÍSLENSKAR SKÁLDSÖGUR
STEINAR BRAGI

HIÐ STÓRFENGLEGA

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

HIN ÍSLENSKA

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

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

ÞAÐ ÆTTI AÐ SETJA ÞIG

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

„Þetta er skemmtilegur texti og furðulegur.
Hann fengi í mínum kladda fimm stjörnur væru þær gefnar.“
Páll Baldvin Baldvinsson, Fréttablaðið 5. nóv
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Íslenskar kvikmyndir njóta fá60 eða 600
dæma vinsælda á heimamarkaði þúsund tonn?
manns eða tæp 20% landsmanna,
að fá marga áhorfenden þær eru sárafáar. Hinar Norður til að teljast smellurlandaþjóðirnar eru með svipuð
ur? Sala á bók telst
eða lægri meðaltöl.
góð fari hún í nokkur
Þá er meðalaðsókn á franskar
þúsund eintök. Meðalullyrðingin hér að
myndir á heimamarkaði um
talið er auðvitað miklu
ofan kann að þykja
300.000 manns eða 0,5% þjóðarlægra enda gríðarlega
djörf, enda virðist sá misinnar. Þarna er um að ræða þá þjóð
mikið gefið út af
skilningur áberandi að
sem hefur hvað sterkasta stöðu
bókum hér. Sama máli
aðsókn á íslenskar myndheimamynda í hópi vestrænna
gegnir um plötur, en
ir sé almennt ekki góð.
ríkja, að Bandaríkjunum undanþær fá gullið við 5.000
Hún stendur þó undir sér
skildum.
ef ákveðnar lykiltölur 3'2¥-52 36%22)33/. eintaka sölu. Um leið
Samanburður við mulningsvélþekkjast mun hærri
(sjá töflu) eru skoðaðar.
ina í Hollywood er auðvitað með
sölutölur á hvoru tveggja, allt uppí
Þær sýna okkur skýrt að tal um
miklum fyrirvörum en samt er
tvo til þrjá tugi þúsunda. Meðalálélega aðsókn á íslenskar myndir
fróðlegt að benda á að skv. tölum
horf í leikhúsunum á sama tímaog áhugaleysi almennings gagnMotion Picture Association of
bili er um 3.800 áhorfendur á verk.
vart þeim, á ekki við rök að styðjAmerica (MPAA) komu um 1,4
Sum leikrit fá tugþúsunda aðsókn.
ast.
milljarðar gesta á 549 myndir
Þessar viðmiðanir eru vísbendingEf til vill er þessi mýta tilkomin
2005, eða rúm tvær og hálf milljón
ar um að aðsókn á íslenskar kvikvegna þess að innlendir „smellir“
gesta á mynd að meðaltali (ca.
myndir sé í heildina með ágætum.
hafa verið fáir uppá síðkastið. Hin
0,8% þjóðarinnar). Miðasalan á
Í því sambandi má t.d. benda á að
mikla aðsókn á Mýrina er því kærþeim bæ hefur verið á svipuðu róli
meðalaðsókn á Hollywood myndir
komin fyrir bransann og líklegt er
hin síðari ár en fer reyndar ögn
hér á landi er um 8.500 manns á
að fleiri myndir fái góða aðsókn á
minnkandi. Einnig má benda á að
þessu tímabili. Einnig þar er um
næstunni. Tölurnar í töflunum
væri íslenska meðalaðsóknarað ræða gríðarlegar sveiflur.
sýna þó fyrst og fremst að aðsókn
myndin bandarísk (þ.e. fengi sömu
sveiflast mjög frá ári til árs. Vegna
¥SLENSKA MEÈALAÈSËKNARMYNDIN
hlutfallsaðsókn), hefði hún lent í
þessa og einnig vegna þess hve
V¾RI STËRSMELLUR Å !MERÅKU
17. sæti yfir mest sóttu myndir
fáar myndir við gerum ár hvert,
síðasta árs þar í landi. Íslenskur
er mun eðlilegra að skoða aðsóknSé horft til Evrópu og Bandaríkjalmenningur er semsagt miklu
ina yfir lengra tímabil.
anna er samanburðurinn líka hagáhugasamari um íslenskar myndir
stæður. Staðan er í raun svo skrýt!È HORFAST Å AUGU VIÈ SM¾ÈINA
en bandarískir þegnar um bandain að meðalaðsóknarhlutfallið hér
rískar myndir!
myndi víða flokkast sem stórsÞegar litið er yfir síðustu tíu ár
Hollywood er víða …
mellur!
(1996-2005) kemur í ljós að gerðar
Meðalaðsókn í Danmörku á
hafa verið 43 myndir og eru þær
danskar myndir, sem þykja hafa
að fá 17.696 manns að meðaltali,
(%)-),$)2 (AGSTOFA ¥SLANDS 3-¥3 $ANSKA
KVIKMYNDASTOFNUNIN 4HE %UROPEAN !UDIO 6ISUAL
notið mikillar velgengni á heimaeða um 6% þjóðarinnar. Sambæri/BSERVATORY -OTION 0ICTURE !SSOCIATION OF !MER
markaði undanfarin áratug, er
legar tölur þekkjast varla annars
ICA "OXOFFICEMOJOCOM )-$"COM
rúmlega 100 þúsund manns, eða
staðar.
tæp 2% þjóðarinnar. Myndir sem
Meðaltalsreikningurinn felur
þeir telja smelli eru að fá frá 300Höfundur er kvikmyndagerðarvissulega hinar gríðarlegu sveiflur
500 þúsund manns eða tæp 6-10%
maður og ritstjóri Lands & sona
sem eru í aðsókn á einstakar myndþjóðarinnar. Allra stærstu mynd(www.logs.is), málgagns íslenskrir, en er hentugur til samanburðar í
irnar þeirra fara upp að milljón
mörgum skilningi. Slík aðsókn
ar kvikmyndagerðar.
þykir samt lítil, en það virðist hafa
meira að gera með óraunhæfar
væntingar en jarðbundin viðhorf.
!¨3«+.  ¥3,%.3+!2 -9.$)2  
Kannski vegna þess að við höfum
R
&JÎLDI
(EILDARAÈSËKN
-EÈALAÈSËKN ¹ MYND
kynnst aðsókn sem er upp í allt að




50% þjóðarinnar. Í stærri löndum




þar sem menningarleg einsleitni er




ekki eins ríkjandi, eru slíkar tölur




afar sjaldséðar. Málið er að horfast




í augu við smæðina, því þannig




sjáum við skýrt hversu íslenskar




kvikmyndir eru stór hluti af þjóð



lífinu.
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(VAÈ ER GËÈ AÈSËKN
Hver eiga viðmiðin að vera? Hvað
er „góð aðsókn“? Hvað þarf mynd
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Einstök hönnun
Mikið úrval
Frábær ending

ur iðnaðar- og viðskiptaráðherra
á
Iðnþingi
2005).
Sveitarstjórnin
í
Ölfusi er einfaldorsk Hydro hefur
lega að bregðast
tilkynnt að nú vilji
við þessari brýnfyrirtækið koma aftur til
ingu
stjórnvalda
fyrirheitna
landsins
um
framhaldslíf
Íslands og reisa hér 600
stóriðjustefnunnar.
þúsund tonna álver. Í
Jón Sigurðsson
fyrsta áfanga, segja þeir,
myndu 250–300 þúsund ,&(%)¨52 ).'!$«44)2 iðnaðarráðherra
sagði í utandagtonn duga.
skrárumræðum á Alþingi að
Í utandagskrárumræðum á
ráðuneytið ætti enga aðild að
alþingi þriðjudaginn 13. nóvemálveri í Þorlákshöfn, það væri á
ber vakti ég athygli á áformum
vegum annarra í samræmi við
um byggingu álvers í Þorláksað „tímabili virkrar stóriðjuhöfn. Þar hefur Arctus efh. fengstefnu“ væri lokið. Iðnaðarráðið 150 hektara lóð undir 60 þúsherra varpaði þannig frá sér
und tonna álver og áltæknigarð
ábyrgð á nýrri stóriðju yfir á
norðan Suðurstrandarvegar. Það
sveitarfélög og orkufyrirtæki.
er reyndar ekki mjög sannfærÞað eru nýju fötin Framsóknar.
andi að segjast ætla að reisa 60
Sveitarstjórnir í litlum og meðþúsund tonna álver, sem alls
alstórum sveitarfélögum, sem
ekki er talin hagkvæm stærð
venjulega eiga nóg með að reka
eins og sést best af áformum
leikskólann og skólann í plássNorsk Hydro og fyrirætlunum
inu, eiga nú að setjast að samnum önnur ný álver og stækkun
ingaborði með erlendum stórálvera á landinu. Þannig þykja
fyrirtækjum um ný álver.
250 þúsund tonn lágmark í fyrsta
Stjórnvöld eru stikkfrí. „Tímaáfanga í Helguvík og Húsavík og
bili virkrar stóriðjustefnu er
í Straumsvík og Hvalfirði ætla
lokið“ – eða hvað? Það á bara
menn að stækka í 460 þúsund og
eftir að ræsa á Reyðarfirði, það
300 þúsund tonn. Fjarðaál í
á bara eftir að byggja á Húsavík,
Reyðarfirði verður 346 þúsund
það á bara eftir að byggja í
tonn.
Helguvík, það á bara eftir að
60 þúsund tonna álver þarf
stækka í Straumsvík, það á bara
um 120 MW af orku, en Ólafur
eftir að stækka í Hvalfirði og
Áki Ragnarsson, sveitarstjóri
svo á bara eftir að reisa svo sem
Ölfuss, segir hins vegar að til
eins og eitt álver við Þorláksverkefnisins þurfi 300 MW og að
höfn. Og svo kannski eitt fyrir
sú orka verði tilbúin til afhendNorsk Hydro.
ingar á árinu 2011 eða 2012, eftir
Iðnaðarráðherra hefur sagt í
fimm eða sex ár.
fjölmiðlum að Norsk Hydro hafi
En hvar á að taka þessa orku?
ekki talað við sig um 600 þúsund
Í bæklingnum „Suðurland tækitonna álver og 1000 - 1200 MW
færanna“, sem sveitarfélagið
orkuöflun sem til þarf, ekki frekÖlfus hefur gefið út, eru á bls. 8
ar en um áform um byggingu
taldir upp þeir virkjunarkostir
álvers við Þorlákshöfn. Hann og
sem til greina koma: Markaraðrir stjórnarliðar, Árni Mathiefljót 105 MW, Skaftárvirkjun 140
sen og Guðlaugur Þór ÞórðarMW, Kerlingarfjöll 75 MW,
son, sögðu þar sakleysislega
Torfajökull 700 MW og Krýsukönnun á ferð; viðskiptahugvíkursvæðið 300 MW. Samtals
mynd á frumstigi sem ætti lítið
yfir 1400 MW sem gætu dugað
erindi á alþingi.
til framleiðslu á 6–700 þúsund
Þetta er rangt. Álversáform í
tonnum af áli á ári.
Þorlákshöfn er ekki afmarkað
Hvaða heimild hefur sveitarlítið mál, heldur hluti af stóriðjufélagið Ölfus til þess að falbjóða
stefnunni sem er brýnt að líta á
Kerlingarfjöll eða Langasjó?
heildstætt: Áhrif hennar á náttEða Markarfljót sem lenti neðst
úruna, á efnahagsmálin og á
á öllum listum rammaáætlunar í
atvinnulífið, það þenslufyllerí
flokkun vatnsaflsvirkjana vegna
sem menn eru í og ætla greinigríðarlegra umhverfisáhrifa?
lega að halda áfram. Nú stendur
Eiga
Þorlákshafnarbúar
til að fá sér einn stróriðjuafréttkannski Langasjó og Kerlingarfjöll? Nei, þessar náttúruperlur
eigum við Íslendingar sameiginlega og berum ábyrgð á þeim
Nú stendur til að fá sér einn
gagnvart komandi kynslóðum
stóriðjuafréttara á Suðurog öllum heiminum. 200–300
manna vinnustaður hér eða þar
landi, drekkja Langasjó, Kerlgetur aldrei réttlætt eyðileggingarfjöllum og Markarfljóti.
ingu þeirra.
Stóriðjustefnan er sprelllifÁ „Suðurlandi tækifæranna“
hafa verið reistar stærstu virkjandi sem aldrei fyrr.
anir landsins. Þar hafa menn
framleitt orku til nota í stóriðju
ara á Suðurlandi, drekkja Langaá Suðvesturhorninu og inn á
sjó, Kerlingarfjöllum og Marklandsnetið fyrir almenningsveitarfljóti.
Stóriðjustefnan
er
ur um land allt. Sunnlendingar
sprelllifandi sem aldrei fyrr.
sjálfir hafa fyrst og fremst nýtt
Eitt af þeim „heimsþekktu
raforku og jarðhita til þess að
fyrirtækjum“ sem fyrrverandi
fullvinna afurðir úr landbúnaði í
iðnaðarráðherra nefndi á Iðnt.d. Sláturfélagi Suðurlands,
þingi 2005 og sýnt höfðu áhuga á
Mjólkurbúi Flóamanna, kartbyggja ný álver á Íslandi er
öfluframleiðslu í Þykkvabæ og
Rusal, en Rusal átti 80% í Atlgrænmetisræktun upp um allar
antsáli sem á sínum tíma reyndi
sveitir. Þetta er sú fullvinnsla
að reisa álver á Húsavík. En af
sem hefur einkennt atvinnulíf á
hverju að nefna þetta fyrirtæki,
Suðurlandi og það er dapurlegt
sem menn keppast um að sverja
ef forsvarsmenn blómlegra
af sér? Jú, vegna þess að hin
byggða til sjávar og sveita eru
20% í Atlantsáli átti Jón Hjaltanú slegnir álblindu og sjá ekkert
lín Magnússon verkfræðingur,
betra framundan en álbræðslu
en hann á einmitt hlut í og er
og fullvinnslu á áli. En það er að
talsmaður Arctec, sem nú hefur
nokkru leyti skiljanlegt. Á Iðnfengið úthlutað lóð undir álver
þingi 2005 stærði þáverandi iðnvið Þorlákshöfn. Fram hefur
aðarráðherra sig af því að nú
komið að Arctec ehf. er í samhillti undir að álframleiðsla á
vinnu við erlend stórfyrirtæki í
landinu þrefaldaðist. „Það hefur
áliðnaði, m.a. í Bandaríkjunum
tekið heil 50 ár að ná þessum
og Asíu. En hverjir eiga Arctec?
árangri og endurspeglast hann
Við því hafa engin svör fengist.
hvað best í því að nú hafa sex
En kannski það sé falt, vilji
heimsþekkt álfyrirtæki sýnt
Norsk Hydro kaupa.
áhuga á að fjárfesta í nýjum
álverum á Íslandi á næstu árum.“
(Úr ræðu Valgerðar SverrisdóttHöfundur er varaþingmaður VG.
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nám, fróðleikur og vísindi

Fyrsti ljósmóðurdoktorinn á Íslandi
«LÎF STA «LAFSDËTTIR ER FYRSTA ÅSLENSKA
KONAN SEM LÕKUR DOKTORSPRËFI Å LJËS
MËÈURFR¾ÈUM  OKTËBER SÅÈASTLIÈINN
VARÈI HÒN DOKTORSRITGERÈINA SÅNA VIÈ
4HAMES 6ALLEY 5NIVERSITY Å ,ONDON
(ÒN HELDUR OPINN FYRIRLESTUR SEM
BYGGIR ¹ DOKTORSRITGERÈINNI ¹ VEGUM Å
2ANNSËKNARSTOFNUNAR Å HJÒKRUNARFR¾ÈI
Å H¹TÅÈASAL (¹SKËLA ¥SLANDS KLUKKAN
 ¹ MORGUN
ST¾ÈURNAR FYRIR ÖVÅ AÈ FLEIRI KONUR
HAFA EKKI LOKIÈ DOKTORSPRËFI Å GREININNI
ERU FYRST OG FREMST SÎGULEGAR SEGIR
«LÎF STA ÖVÅ STUTT ER SÅÈAN BYRJAÈ VAR
AÈ KENNA GREININA Å H¹SKËLA Å HEIM
INUM OG ¹ ¥SLANDI %INUNGIS TÅU ¹R ERU
SÅÈAN KENNSLA Å GREININNI F¾RÈIST UPP ¹ H¹SKËLASTIG HÁR ¹ LANDI EN
,JËSM¾ÈRASKËLA ¥SLANDS VAR LOKAÈ ¹RIÈ  'REININ ER SAMT SEM
¹ÈUR EIN ELSTA FAGGREIN MANNKYNSINS ÖVÅ EINS OG «LÎF SEGIR Ö¹ ER

LJËST AÈ FR¹ ÎRËFI ALDA HEFUR ALLTAF EINHVER
ÖURFT AÈ AÈSTOÈA KONUR ÖEGAR Ö¾R HAFA
ALIÈ BÎRN ÈUR EN BYRJAÈ VAR AÈ KENNA
GREININA Å H¹SKËLA VAR HÒN FYRST OG FREMST
STARFSGREIN SEM KONUR L¾RÈU AF REYNSL
UNNI EN SÅÈUSTU ¹R HEFUR VERIÈ FARIÈ AÈ
LÅTA ¹ GREININA ¹ FR¾ÈILEGRI H¹TT EN ¹ÈUR
AÈ SÎGN «LAFAR SEM ER FORSTÎÈUMAÈUR
N¹MS Å LJËSMËÈURFR¾ÈUM VIÈ HJÒKRUNAR
FR¾ÈIDEILD (¹SKËLA ¥SLANDS
¥ FYRIRLESTRINUM MUN «LÎF FJALLA UM
LJËSM¾ÈRASTÎRF ¹ ¥SLANDI Å SÎGULEGU
SAMHENGI b¶ETTA ER FR¹SÎGN AF STARFI
LJËSM¾ÈRA FR¹ MIÈRI SÅÈUSTU ÎLD OG FRAM
¹ OKKAR DAGA m SEGIR «LÎF SEM BYGGIR
RITGERÈINA ¹ VIÈTÎLUM VIÈ T¾PLEGA FJÎRUTÅU
LJËSM¾ÈUR SEM TËKU ¹ MËTI ÅSLENSKUM BÎRNUM ¹ ÖESSU RÒMLEGA
FIMMTÅU ¹RA TÅMABILI OG ¾TTI ¹HEYRANDINN ÖVÅ AÈ F¹ GREINARGËÈA YFIR
LITSMYND AF ÖRËUN LJËSMËÈURSTARFSINS HÁR ¹ LANDI SÅÈASTLIÈNA ¹RATUGI

N 3KËLINN

%INSTAKLINGSMIÈAÈ N¹M Å ,AUGAL¾KJARSKËLA
,AUGAL¾KJARSKËLI VIÈ ,AUGAL¾K
ER SKËLI FYRIR BÎRN OG UNGLINGA Å
 TIL  BEKK SEM LEGGUR MIKIÈ
UPP ÒR EINSTAKLINGSMIÈUÈU N¹MI
NEMENDA 3KËLINN HEFUR VERIÈ
STARFR¾KTUR FR¹ ÖVÅ ¹RIÈ  OG
VAR MEÈAL ANNARS BARNASKËLI
FYRSTU ¹RIN EN FR¹ ¹RINU 
HEFUR SKËLINN EINGÎNGU VERIÈ FYRIR
EFSTU BEKKJARDEILDIR GRUNNSKËLANS
4¾PLEGA  NEMENDUR ERU NÒ Å
SKËLANUM OG STARFA  KENNARAR
VIÈ HANN (ÒSAKOSTUR SKËLANS VAR NÕLEGA B¾TTUR TIL MUNA OG VAR VIÈBYGGINGIN
SEM SÁST ¹ MYNDINNI Ö¹ MEÈAL ANNARS REIST

N ¶EMAKVÎLD

"!,$52 *«.33/. 6AR AÈ GEFA ÒT BËKINA
¶JËÈ OG TUNGA SEM ER SAFN RITGERÈA OG
R¾ÈNA FR¹ TÅMUM SJ¹LFST¾ÈISBAR¹TTU
¥SLENDINGA (IÈ ÅSLENSKA BËKMENNTAFÁLAG
GEFUR BËKINA ÒT EN ÒTG¹FU HENNAR BER UPP
¹  ¹RA AFM¾LI FÁLAGSINS

&ATNAÈUR TIL FORNA
&YRSTA ÖEMAKVÎLD &ÁLAGS ÖJËÈFR¾ÈINGA ÖETTA MISSERIÈ VERÈUR HALDIÈ Å HÒSI
3ÎGUFÁLAGSINS Å &ISCHERSUNDI KLUKKAN ¹TTA Å KVÎLD ¶EMAÈ ER FATNAÈUR Å FORNUM
HEIMILDUM &YRIRLESARAR ERU !NNA :ANCHI OG &RÅÈUR «LAFSDËTTIR
¥ FYRIRLESTRI ®NNU VERÈUR VARPAÈ LJËSI ¹ NOTKUN FORNNORR¾NA LÕSINGARORÈSINS
GR¾NN OG ÕMISSA AFLEIDDRA ORÈA Å MARGS KONAR SAMHENGI .OTKUNIN VERÈUR
ATHUGUÈ Å TENGSLUM VIÈ ÎRNEFNI OG STAÈH¾TTI ¹ ¥SLANDI SEM OG Å HINU ÅMYNDAÈA
LANDSLAGI FORNNORR¾NNA GOÈSAGNA %INKUM VERÈUR FJALLAÈ UM GR¾NAN FATNAÈ Å
FORNRITUNUM T¹KNGILDI HANS OG YFIRN¹TTÒRULEG TENGSL
¥ FYRIRLESTRI &RÅÈAR VERÈUR FJALLAÈ
VERÈUR UM KL¾ÈNAÈ MEÈ HLIÈSJËN AF
UMHVERFI BÒSETU STARFI OG ÖJËÈ
FÁLAGSLEGRI STÎÈU EINSTAKLINGA OG
HËPA -IÈ VERÈUR TEKIÈ AF HR¹EFNI TIL
KL¾ÈAGERÈAR ¹HÎLDUM OG AÈFERÈ
UM SEM ÖRËUÈUST Å ÅSLENSKRI FATAGERÈ

N &YRIRLESTUR

2ÎDD KVENNA
+RISTÅN *ËNSDËTTIR SAGNFR¾ÈINGUR FLYTUR H¹DEGISFYRIRLESTUR Å .ORR¾NA HÒSINU Å DAG
KLUKKAN  .Ò ERU  ¹R LIÈIN FR¹ ÖVÅ AÈ TËLF KONUR BOÈUÈU TIL FUNDAR ¹ (ËTEL
"ORG HINN  NËVEMBER  TIL AÈ KANNA UNDIRTEKTIR VIÈ FRAMBOÈ KVENNA
TIL SVEITARSTJËRNARKOSNINGA VORIÈ  &UNDURINN VAR UPPHAFIÈ AÈ STOFNUN
+VENNAFRAMBOÈS OG SÅÈAR +VENNALISTA SEM S¹TU N¾STU TËLF ¹RIN Å BORGARSTJËRN
OG SEXT¹N ¹R ¹ !LÖINGI
+RISTÅN KALLAR FYRIRLESTUR SINN (LUSTAÈU ¹ ÖÅNA INNRI RÎDD (ANN BYGGIR ¹
MEISTARARITGERÈ +RISTÅNAR Å SAGNFR¾ÈI ¥ FYRIRLESTRINUM MUN HÒN
FYRST OG FREMST GERA GREIN FYRIR TÅMABILINU  TIL
 ÖEGAR +VENNALIST
INN VINNUR SINN ST¾RSTA
SIGUR

N 2¹ÈSTEFNA

"REYTT STAÈA ¥SLANDS Å UTANRÅKISM¹LUM
!LÖJËÈAM¹LASTOFNUN (¹SKËLA ¥SLANDS EFNIR TIL R¹ÈSTEFNU FÎSTUDAGINN  NËVEM
BER UNDIR YFIRSKRIFTINNI b.Õ STAÈA ¥SLANDS Å UTANRÅKISM¹LUM p 4ENGSL VIÈ ÎNNUR
%VRËPULÎNDm 2¹ÈSTEFNAN VERÈUR HALDIN Å FUNDARSAL
¶JËÈMINJASAFNS FR¹  TIL  OG ER
AÈGANGUR ËKEYPIS OG ÎLLUM HEIMILL 3¾TAFRAM
BOÈ ER TAKMARKAÈ OG ER ÖESS ¾TLAST TIL ÖESS
AÈ AÈ FËLK SKR¹I SIG HÁR ¹ SLËÈINNI HTTP
WWWHIISAMS ¶AR ER EINNIG AÈ FINNA
N¹NARI UPPLÕSINGAR UM DAGSKR¹

N 6ERÈLAUN

"ESTU MEISTARANEMARNIR Å VERKFR¾ÈI
 ¹RSFUNDI 6ERKFR¾ÈISTOFNUNAR SEM HALD
INN VAR Å ®SKJU .¹TTÒRUFR¾ÈIHÒSI (¹SKËLA
¥SLANDS ÖANN  NËVEMBER VAR ÒTHLUTAÈ
ÒR 3TYRKTARSJËÈUM (¹SKËLA ¥SLANDS 6EITT
VORU VERÈLAUN AÈ UPPH¾È KR  ÒR
-INNINGARSJËÈI *ËNS ¶ORL¹KSSONAR VERK
FR¾ÈINGS TIL FJÎGURRA BESTU MEISTARANEMA
Å VERKFR¾ÈI ¶EIR NEMENDUR SEM FENGU
VERÈLAUNIN VORU *ËNÅNA ,ILJA 0¹LSDËTTIR
&JËLA *ËHANNESDËTTIR *ËHANNES ,OFTSSON
OG (ÎRÈUR *ËHANNSSON
%INNIG VAR VEITT VIÈURKENNING AÈ UPPH¾È KR  ÒR 3TARFSSJËÈI 6ERKFR¾ÈI
STOFNUNAR (¹SKËLA ¥SLANDS FYRIR FRAMÒRSKARANDI RANNSËKNARFRAMLAG EN HANA
HLAUT *ËN !TLI "ENEDIKTSSON PRËFESSOR

Íslensk málrækt á 100
ára tímabili umbrota
Baldur Jónsson, prófessor
emeritus, var að senda frá
sér bókina Þjóð og tunga:
Ritgerðir og ræður frá
tímum sjálfstæðisbaráttunnar. Í bókinni er að finna
átján ritgerðir eftir sextán
þjóðkunna menn frá tímum
sjálfstæðisbaráttu Íslendinga – um 1840 til 1940 – um
íslenska tungu og málrækt.

Fyrsta ritgerðin í bókinni er eftir
Konráð Gíslason Fjölnismann og
heitir „Ágrip af ræðu áhrærandi
íslenskuna“ en hún er fyrsta ritgerðin sem birt var í blaði, eða
tímariti, um íslenska tungu. „Ein
ástæða þess er sú að dagblöð og
tímarit voru ekki orðin algeng
fyrr en um þetta leyti auk þess
sem sjálfstæðisbarátta þjóðarinnar var nýhafin,“ segir Baldur en

áhuginn á varðveislu og eflingu
íslenskrar tungu magnaðist mjög
á þessum árum þegar þjóðfrelsishugmyndir fóru um lönd Evrópu í
kjölfar frönsku byltingarinnar.
Baldur segir að ein afleiðing þessara hugmynda í mörgum löndum
hafi verið aukin málrækt.
Baldur skrifar upplýsandi inngang að bókinni þar sem hann
rekur þróunina í íslenskri
málpólitík frá miðöldum og fram á
okkar daga og setur ritgerðirnar í
sögulegt samhengi, auk þess sem
hann segir lítillega frá þeim og
höfundum þeirra.
Í bókinni eru tvær ritgerðir
eftir Konráð, en þar á eftir eru ritsmíðar eftir ýmsa þekkta Íslendinga um margvísleg málefni sem
snerta íslenska tungu svo sem eins
og nýyrði, málfrelsi og ættarnöfn.
Höfundar þessara ritgerða eru
menn eins og Jón Sigurðsson, Guðmundur Kamban, Guðmundur
Finnbogason og Sigurður Nordal.

Síðasta ritgerð bókarinnar er eftir
Kristján Albertsson og er frá
árinu 1939. „Eftir því sem ég hugsaði meira um bókina þeim mun
eðlilegra fannst mér að fara ekki
fram fyrir stofnun lýðveldisins í
efnisvali.“ Baldur segir að grein
Kristjáns sé um margt söguleg.
því meðal annars notar hann orðið
„hreintungustefna“ í fyrsta sinn.
„Auk þess vekur Kristján vekur
máls á því í greininni að koma eigi
á fót stofnun sem hefði svipað
hlutverk og franska akademían,
stofnun sem hefði eflingu og varðveislu íslenskrar tungu að markmiði. Það er beinn þráður frá þessari hugmynd Kristjáns að stofnun
Íslenskrar málnefndar árið 1964
og Íslenskrar málstöðvar árið
1984,“ segir Baldur sem með bókinni vill vekja athygli á því sem
skrifað var um íslenska tungu á
þessum baráttuárum þegar þjóðin
barðist fyrir sjálfstæði sínu.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

-IKIL AÈSËKN Å KENNSLURÁTTINDAN¹M Å +ENNARAH¹SKËLANUM LEIÈIR TIL BREYTINGA

Hægt að hefja námið að vetri
Kennaraháskóli Íslands (KHÍ)
hefur ákveðið að bjóða upp á
kennsluréttindanám sem hefst í
janúar 2007. Þetta er í fyrsta skipti
sem hægt er að hefja kennsluréttindanám á þeim tíma ársins en
hingað til hefur aðeins verið hægt
að hefja nám að hausti. Að sögn
Hróbjarts Árnasonar, lektors og
forstöðumanns kennsluréttindabrautar í KHÍ, er þetta gert vegna
þess að það þurfti að vísa mörgum
frá nú í haust sem vildu hefja nám
á brautinni, en um þrjú hundruð
manns sóttu um. Hróbjartur segir
að þetta verði þó ekki tilhögunin til
framtíðar, því einungis sé verið að
reyna að svara þessari gríðarlegu
eftirspurn í þetta eina sinn. „Það er
fólk sem bíður eftir því að komast í
kennsluréttindanám og við viljum
koma til móts við þarfir þess.“

Hróbjartur segir að skólinn muni
taka við rúmlega hundrað nemendum sem geta hafið kennsluréttindanám nú í janúar.
Sigurður R. Ragnarsson er í
kennsluréttindanáminu í KHÍ og
býst við að klára í vor. Hann er afar
ánægður með námið, en samfara
því hefur hann unnið fullt starf við
kennslu í Iðnskólanum í Reykjavík. Hann býst við því að hækka
umtalsvert í launum að náminu
loknu. Aðspurður segir hann að það
gangi að vera í fullu starfi samfara
náminu en mælir þó ekki með því
nema menn virkilega þurfi.
Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð fyrir kennsluréttindanámið á heimasíðu skólans www.
khi.is, en umsóknarfrestur rennur
út 30. nóvember. Enn eru einhver
pláss laus að sögn Hróbjarts.

3)'52¨52 2 2!'.!233/. %R AÈ LJÒKA

KENNSLURÁTTINDAN¹MI FR¹ +(¥ Å VOR OG ER
AFAR ¹N¾GÈUR MEÈ ÖAÈ 6EGNA MIKILLAR
EFTIRSPURNAR HEFUR SKËLINN BRUGÈIÈ ¹ ÖAÈ
R¹È AÈ LEYFA NEMENDUM AÈ HEFJA N¹M ¹
BRAUTINNI Å JANÒAR
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„Ég vil hafa jólalykt og
jólastemningu í mánuð fyrir
jól. Mér finnst það róandi og
þægilegt í skammdeginu.”
*ËLASTEMNINGIN HJ¹ ALÖINGISKONUNNI
GENGUR V¾NTANLEGA Å GARÈ UPP ÒR
AFM¾LISDEGINUM

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Freddie Mercury staðfesti alnæmissmit

 0ERKIN 7ARBECK SEM

&REDDIE -ERCURY SÎNGVARI HINNAR
HEIMSÖEKKTU BRESKU HLJËMSVEITAR
1UEEN SENDI FR¹ SÁR TILKYNNINGU
ÖESS EFNIS AÈ HANN V¾RI SMIT
AÈUR AF ALN¾MI ¹ ÖESSUM DEGI
¹RIÈ  -ERCURY HAFÈI VERIÈ
VEIKUR Å NOKKURN TÅMA EN LAGT RÅKA
¹HERSLU ¹ AÈ HALDA SJÒKDËMNUM
LEYNDUM ¶AÈ HAFÈI HINS VEGAR
EKKI AFTRAÈ FJÎLMIÈLUM FR¹ ÖVÅ
AÈ FJALLA UM VEIKINDI HANS EN Å
TILKYNNINGUNNI SAGÈI EINMITT AÈ
EFTIR ËHEMJUMIKLA UMFJÎLLUN OG
VANGAVELTUR Å FJÎLMIÈLUM VILDI
-ERCURY NÒ STAÈFESTA AÈ HANN
V¾RI Å RAUN ALN¾MISSMITAÈUR ¶AR
SAGÈI EINNIG AÈ -ERCURY HEFÈI
VILJAÈ VERNDA EINKALÅF SITT OG SINNA N¹NUSTU MEÈ
ÖVÅ AÈ HALDA SJÒKDËMNUM LEYNDUM EN HONUM

FYNDIST TÅMAB¾RT AÈ SANNLEIKUR
INN K¾MI Å LJËS 3ÎNGVARINN D¹ÈI
SAGÈIST EINNIG VONA AÈ ALMENN
INGUR YRÈI HONUM L¾KNUM HANS
EINS OG ÎLLUM ÎÈRUM SEM BERJAST
VIÈ ALN¾MI Å HEIMINUM HLIÈHOLLUR
Å BAR¹TTUNNI
(INN  NËVEMBER  EIN
UNGIS SËLARHRING EFTIR AÈ -ERCURY
SENDI FR¹ SÁR TILKYNNINGUNA LÁST
HANN ¹ HEIMILI SÅNU Å ,ONDON AF
LUNGNABËLGU TENGDRI ALN¾MINU
(ANN VAR Ö¹  ¹RA GAMALL OG VAR
TALINN HAFA ÖJ¹ÈST AF SJÒKDËMNUM
Å UM TVÎ ¹R $AUÈI HANS ER ¹LITINN
HAFA ORÈIÈ MÎRGUM VITUNDAR
VAKNING MINNKAÈ FORDËMA Å GARÈ
ALN¾MISSMITAÈRA OG VERIÈ LIÈUR Å VITUNDARVAKN
INGU VARÈANDI ÖENNAN SK¾ÈA SJÒKDËM

RÁÈST INN Å %NGLAND 
OG HÁLT ÖVÅ FRAM AÈ HANN
V¾RI TÕNDUR SONUR *¹TVARÈS
FJËRÈA KONUNGS ER HENGD
UR FYRIR AÈ FLÕJA ÒR FANGELSI
 +IRKJUGARÈURINN VIÈ

3UÈURGÎTU Å 2EYKJAVÅK
(ËLAVALLAGARÈUR ER VÅGÈUR
OG FYRSTA GREFTRUNIN FER
FRAM
 0¹LL ¥SËLFSSON DËMORGAN

ISTI OG TËNSK¹LD ANDAST
 ¥SLENSKA ALFR¾ÈIORÈABËKIN

KEMUR ÒT
 "JÎRK 'UÈMUNDSDËTTIR

VALIN SÎNGKONA ¹RSINS AF
¹HORFENDUM SJËNVARPS
STÎÈVARINNAR -46
 +ARL 3IGURBJÎRNSSON ER

VÅGÈUR BISKUP ¥SLANDS
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Eiginmaður minn, sonur okkar og bróðir,

Pétur Magnús
Guðmundsson,
verður jarðsunginn frá Háteigskirkju, föstudaginn
24. nóvember kl. 15.00. Jarðsett verður í
Strandarkirkjugarði í Selvogi laugardaginn 25. nóvember kl. 14.00. Rúta fer á vegum Kynnisferða frá BSÍ
kl. 12.30.
Sveinn Haraldsson
Guðmundur Pétursson
Ásdís Steingrímsdóttir
Bergljót Guðmundsdóttir
Steingrímur Eyfjörð Guðmundsson.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Sigurður Heimsberg
Jónasson
(Beggi í Salnum) rakarameistari,
til heimilis að Birkiteig 22, Keflavík,

lést á Sjúkrahúsi Suðurnesja 19. nóvember.
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju föstudaginn
24. nóvember kl. 14.00.
Sigurður Jóhann Sigurðsson Dröfn Sveinsdóttir
Bergþóra Sigurðardóttir
Stefanía Sigurðardóttir
Ólöf Jóhanna Sigurðardóttir Björgvin Ólafur Gunnarsson
Óli Arelíus Sigurðsson Þorbjörg Þóra Jónsdóttir
Helgi Sigurðsson Carla S. Evans
Guðmundur Heimsberg
Andrea Kristjana Sigurðardóttir Jóhann Guðmundsson
og barnabörn

3ÅGANDI LUKKA Å ¹RATUG
Hljómsveitin Á móti sól fagnar tíu ára
starfsafmæli í ár. Í tilefni af því kemur
út ný plata í dag sem inniheldur vinsælustu lög sveitarinnar frá upphafi
en þetta er sjöunda plata hljómsveitarinnar. Útgáfunni fylgir veglegur bæklingur þar sem saga sveitarinnar er
rakin í máli og myndum. Hljómsveitin
fagnar afmælinu og útgáfunni með
sannkölluðum stórdansleik í Sjallanum
á Akureyri á laugardagskvöld.
Segja má að sveitin standi nú á
hátindi ferils síns, enn sem komið er að
minnsta kosti, því eftir frammistöðu
Magna Ásgeirssonar söngvara í þættinum Rockstar: Supernova hefur Á
móti sól notið ómældrar athygli.
„Nei, við áttum ekki von á þessu á
sínum tíma,“ segir Heimir Eyvindarson, hljómborðsleikari Á móti sól og
einn stofnenda hennar. „Hugmyndin
var bara að spila á árshátíðum og
öðrum tilfallandi samkomum. En þetta
er löngu farið úr böndunum, sérstaklega eftir Ameríkuævintýri Magna,“
bætir hann við og hlær. „En að öllu
gamni slepptu hefur þetta verið sígandi lukka hjá okkur. Fyrsta platan
seldist í 500 eintökum, sú næsta í 1.000
og áður en við vissum vorum við komnir upp í gull.“
Nýja platan, sem nefnist Á móti sól í
tíu ár, inniheldur ekki aðeins vinsælustu lög sveitarinnar heldur einnig
þrjú ný lög, sem er fyrsta frumsamda
efnið sem kemur frá þeim síðan 2004.
„Ég held að við séum orðnir þroskaðri
lagasmiðir og það heyrist á nýju lögunum, til dæmis Hvar sem ég fer, sem var

 -«4) 3«, 5PPHAFLEGA HUGMYNDIN VAR AÈ BANDIÈ MYNDI AÈALLEGA LEIKA ¹ ¹RSH¹TÅÈUM OG
ÎÈRUM TILFALLANDI SAMKOMUM EN D¾MIÈ VATT UPP ¹ SIG

í spilun í sumar. Eftir því sem tíminn
leið höfum við hins vegar viljað gefa
okkur meiri tíma í frumsömdu lögin og
leggja meiri metnað í þær. Krafan í
þessum bransa, sérstaklega sveitaballamarkaðinum er hins vegar sú að
vera með nýtt efni á hverju ári og þess
vegna brugðum við á það ráð að gefa út
tvær plötur með þekktum íslenskum
popplögum,“ segir Heimir en bætir við
að plata með nýju frumsömdu efni sé

væntanleg strax á næsta ári.
Heimir segir að þrátt fyrir að hafa
starfað saman í áratug séu strákarnir í
Á móti sól fráleitt komnir með leiða
hver á öðrum. „Þetta er merkilega
góður hópur. Hljómsveitarskipanin
hefur verið sú sama síðan Magni gekk
til liðs við okkur árið 1999 og við náum
ótrúlega vel saman. Við lítum því bara
bjarteygir til næstu tíu ára.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

FÆDDUST ÞENNAN DAG

AFMÆLI
(LÅN !GNARSDËTTIR LEIKSTJËRI ER
 ¹RA

3VANHILDUR
*AKOBSDËTTIR SÎNG
KONA ER  ¹RA

*ËHANN '
*ËHANNSSON LEIK
ARI ER  ¹RA

3TURLA "ÎÈVARSSON
SAMGÎNGUR¹ÈHERRA
ER  ¹RS

+ELLY "ROOK
LEIKKONA F¾DDIST
¹RIÈ
"ORIS +ARLOFF
LEIKARI F¾DDIST
¹RIÈ

Okkar elskulega og ástkæra

Ingibjörg Hanna Bergmann
Sveinsdóttir,
Furugrund 79, Kópavogi, áður
Skeljagranda 4, Reykjavík,

sem lést fimmtudaginn 16. nóvember, verður jarðsungin frá Neskirkju föstudaginn 24. nóvember kl. 13.00.
Jóhanna Elín Árnadóttir
Sveinn Bergmann Rúnarsson
Bjarni Bergmann Sveinsson
Úndína Bergmann Sveinsdóttir
Ásmundur Bergmann Sveinsson
Árni Bergmann Sveinsson
Rúnar Bergmann Sveinsson
Sigrún Friðgeirsdóttir
Jón Þór Bergmann Sveinsson
Róslind Bergmann Sveinsdóttir
Haukur Örn Björnsson
Sævar Birgisson
og barnabörn.

Halldóra Ólafsdóttir
Þorbjörg Kristvinsdóttir
Björn Brynjólfsson
Hallveig Finnbogadóttir
Sigríður Ólafsdóttir
Logi Úlfljótsson
Steinhildur Hjaltested
Dag Bordal
Esther Guðmundsdóttir

Leiðrétting
Í Fréttablaðinu á þriðjudag
var greint frá því að Hreiðar
Árni Magnússon væri annar
eigandi hárgreiðslustofunnar
Salon Reykjavík í Glæsibæ.

Hið rétta er að Hreiðar seldi
stofuna í ágúst síðastliðnum
og er hún nú í eigu Arnars
Tómassonar. Beðist er velvirðingar á mistökunum.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, bróðir
og mágur,

Pétur Melsteð
hárskerameistari, Rauðarárstíg 3,
Reykjavík,

varð bráðkvaddur mánudaginn 13. nóvember.
Útför hans fer fram frá Hallgrímskirkju föstudaginn
24. nóvember kl. 13.00.
Ragnheiður Melsteð
Grétar Melsteð
Jónína Melsteð
og barnabörn

Magnús Scheving
Cilje Alexandersen
Gunnar H. Gunnarsson

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

Þökkum innilega samúð, hlýhug og vináttu
við andlát og jarðarför okkar ástkæru
móður, tengdamóður, ömmu og langömmu

Aðalheiðar Unu
Sigurbjörnsdóttur
hjúkrunarheimilinu Skjóli, áður til
heimilis að Kaplaskjólsvegi 56

Bestu þakkir færum við starfsfólki á hjúkrunarheimilinu Skjóli fyrir góða umönnun.
Gyða Theodórsdóttir, Gylfi Theodórsson,
Hulda Theodórsdóttir,
Sigurbjörn Theodórsson, Theodór Theodórsson,
Steinar Engilbert Theodórsson,
tengdabörn, barnabörn, barnabarnabörn
og aðrir aðstandendur.
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Ég hef aldrei
litið á mig sem
sérlega vanafasta
manneskju. Þvert á
móti hef ég
talað
fjálglega og af
mikilli sannfæringu
um
andúð mína á rútínum,
þar
sem
hversdagurinn er svo niðurnjörvaður að það þarf að gera stundaskrá yfir allt sem koma á í verk,
og verið óopinberlega stolt af
skyndiákvörðunum mínum. Ég
hreyki mér af því, að minnsta
kosti þegar ég er ein, að hafa
ákveðið að flytjast til Dublin í

þrjá mánuði með nokkurra daga
fyrirvara og skrá mig í háskólanám eftir örstuttan umhugsunarfrest.
Ekki hætti ég heldur að rægja
rútínuna eftir að ég hóf sambúð
með manneskju af hinu kyninu.
Það eintak mannskepnunnar vill
(næstum því ýkjulaust) helst
gera ítarlega stundaskrá yfir
heimilisverk, innkaupaferðir og
því sem næst sturtuferðir. Ég hef
iðkað töluverðar hausahristingar
yfir þessari sérvisku, og legg mig
í staðinn fram um að þrífa helst
ekki nema eftir miðnætti um
helgar.
Sjálfsmynd mín sem forvarðar óskipulags og sjarmerandi
skyndihugdettna
hefur
hins

vegar sætt hörðum árásum undanfarið. Ákvörðun okkar sambýlinga um að verja jólunum ein
saman heima við hefur haft
afdrifaríkar afleiðingar í formi
eldheitra samningaviðræðna og
málamiðlana. Það rann upp fyrir
mér í vikunni, þegar ég horfðist í
augu við þá skelfilegu staðreynd
að sambýlingur minn fer ekki
ofan af því að hafa gervijólatré,
að ég er fáránlega vanaföst. Ég
berst með kjafti og klóm fyrir
alvöru jólatrénu, þrátt fyrir að
ýmislegt mæli með hinu.
Ég er hins vegar ekki enn tilbúin að gefast upp og neyðist því
til að gangast við vanafestunni.
Nema ég sé bara frek. Það gæti
svo sem líka verið.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

&YRIRAaaaaa!
Gerða?!

,EGGÈU
ÖIG OG
LÁTTU ÖIG
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

Hvenær
Slappaðu af
Það má greiða Ef þú skilur
Já! Ég þarf
flytja  gerðist
ÖIG að3KRÕTIÈ
ég kom bara %FTIR
leiguna í
ERTU AÈ
hvað égerVIKUR ¹ b,EGÈU
það?
ÖIGmégÁGbraut
ER regluna
til að ná í leigu
peningum,
SEGJA AÈ SUMIR
að fara!OG LÁTTUaftur
aftur.ÖESSARA SKYNDIKÒRA
ALVEG JAFN ÖUNG
mánaðarins.
ég hef annan
beinharðan
VIRKI EKKI
gjaldmiðil í huga!

N 'ELGJAN
Ég er
ekkiVERTU
alvegNÒviss
þaðAÈ
0ALLI
SVOmeð
V¾NN
hvortRAÈA
við eigum
að þora
að
SKËNNUM
ÖÅNUM
skilja Palla
er
*¹
eftir einan. Drengurinn
15 ára! Hann
bjargar sér.

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN
Skerðu á naflastrenginn, þú
mátt ekki halda að greyið
strákurinn sé ekki ábyrgari en
svo að hann geti ekki verið án
móður sinnar eina helgi

Hæ
Pabbi

Ég gleymdi
að skrúfa fyrir
baðkarið í morgun

Við RÎFLANDI
hringjumÅ á 10
!LLTAF
mínútna
MANNI fresti!

Ertu til í að
gera það fyrir
mig?
Ok, bæ

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

¶AÈ ER EKKI ÖAÈ
AÈ ÁG SÁ EKKI
¹N¾GÈUR MEÈ
ÖAÈ EN ÁG VAR
AÈ VONA EFTIR
EINHVERJU MEIRA 
TÎFRANDI

LLNAerHLIÈIÈ
Þetta er hann Jói,'U
hann
lesblindur!

FËLAGAR!

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
Jæja Mjási núGERA
þýðir
þetta ekki lengur, OKKUR LAXAMAUK
nú förum við
Jamm!
framúr!

,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹ !LASKA

Andfýlan
þér
HLAUT AÈúrVERA
Rófan þín liggur á ¶AÈ
flýtur
óhindrað
¹ST¾ÈA FYRIR
mínu svæði! EINHVER
til mín!
ÖVÅhingað
HVAÈ HÒN
VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

N "ARNAL¹N
.Ò SKULUM
VIÈ ÎLL SETJA ¹
Jæja krakkar
OKKUR NAFN
SPJALD SVO AÈ þetta var bjallan
okkar, takk fyrir
VIÈ GETUM
í dag!
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT ÎÈRU

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

3OLLA ÁG HELD AÈ
Er þetta
NAFNSPJALDIÈ
ÖITT allt?
SNÒI ÎFUGT

Það gleður mig
Þetta var
að heyra Solla
nú ekki svo
slæmt! Mér mín, við sjáumst á
morgun!
fannst fyrsti
bekkur bara
skemmtilegur
satt að segja!

Er meira?
Þurfum við að
-ÁRkoma
SÕNIST aftur?
ÖAÈ SNÒA
RÁTT

3OLLA

Sýrland - hönnun

ÁSAMT SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS
KARLAKÓR FÓSTBRÆÐRA, LANDSLIÐI HLJÓÐFÆRALEIKARA OG LANDSÞEKKTUM GESTUM

Einhverjir mest sóttu og glæsilegustu tónleikar
Íslandssögunnar, með ástsælasta söngvara
þjóðarinnar, í einstaklega veglegum pakka sem
inniheldur bæði DVD mynddisk og geislaplötu.
9.000 manns sóttu tónleikana og komust
mun færri að en vildu. Nú geta allir notið
þessarar mögnuðu upplifunar heima í stofu í
hámarksgæðum. Hvergi var til sparað að gera
útgáfuna jafn glæsilega og tónleikana sjálfa.
AUKAEFNI Á DVD: Heimildarmynd um undirbúning
tónleikanna, myndasafn og skyggnst bak við tjöldin
við upptökur tónleikanna.

Kemur í verslanir á laugardaginn

Góða skemmtun!
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Saga tangósins í tali og tónum

!

Kl. 20.00
Hljómsveitirnar Hress/Fresh,
Johnny and The Rest og Red Motor
Dog munu spila í Hinu húsinu á
Fimmtudagsforleik. Hress/Fresh
spilar rokkskotið fönk, Johnny And
The Rest leikur blús og Red Motor
Dog dúndrandi rokk. Athugið að
gengið er inn Austurstrætismegin.

MENNING FRETTABLADIDIS

&LAUTULEIKARINN 0AMELA
0IAZZOLLA ER FR¹ !RGENT
$E 3ENSI OG 2ÒNAR
ÅNU OG HËF ¹RIÈ  AÈ
LEIKA MEÈ HINUM ÕMSU
¶ËRISSON GÅTARLEIKARI LEIKA
Å NÕJA SAFNAÈARHEIMILI
TANGËHLJËMSVEITUM
.ESKIRKJU Å KVÎLD EN
OG AFLAÈI SÁR Å LEIÈINNI
TËNLEIKARNIR ERU LIÈUR Å
FREKARI MENNTUNAR ¹ ÖVÅ
TËNLEIKARÎÈ KIRKJUNNAR
SVIÈI HJ¹ HELSTU TANGË
LISTAMÎNNUM LANDSINS
b4ËNAÈ Å AÈVENTUm
(ANN ER Å DAG TALINN
%FNISSKR¹IN ER FJÎLBREYTT
ÖAR SEM LEIKIN VERÈA
VERA MEISTARI TANGËSINS
VERK FR¹ 3UÈUR !MERÅKU
¶ETTA KVÎLD KOMA FRAM
AUK HLJËÈF¾RALEIKARANNA
OG 3UÈUR %VRËPU &YRRI
HLUTI TËNLEIKANNA ER AÈ
LEIKARARNIR 3IGURÖËR
NOKKRU LEYTI HELGAÈUR
!LBERTSSON OG (ALLDËRA
-ALIN 0ÁTURSDËTTIR EN EITT
ALLS KYNS V¾TTUM ÖAR
SEM FLUTT ERU VERK EFTIR
AF MARKMIÈUM TËNLEIKA
4«.!¨  !¨6%.45 &JÎLBREYTT TËNLISTAR OG LEIK
*-#ORTES % "OZZA
LISTARDAGSKR¹ VERÈUR FLUTT Å TËNLEIKARÎÈ .ESKIRKJU RAÈARINNAR ER AÈ LEIKLIST
SKIPI ÖAR VEIGAMIKINN
-$ 0UJOL % #ORDERO 
SEINNI HLUTA TËNLEIKANNA Å VERKI EFTIR ! 0IAZZOLLA SESS OG ER LISTFORMUNUM STILLT UPP HLIÈ VIÈ HLIÈ
ER RAKIN SAGA TANGËSINS B¾ÈI Å TALI OG TËNUM
4ËNLEIKARNIR HEFJAST KL  Å KVÎLD

 %KKI MISSA AF c
ÒTG¹FUTËNLEIKUM -ANNAKORNA Å 3EL
TJARNARNESKIRKJU Å KVÎLD &ÁLAGARNIR KYNNA
NÕJAN JËLADISK SINN *ËL MEÈ -ANNA
KORNUM
LJËSMYNDASÕNINGU 3PESSA Å (AFNAR
BORG 6ERKIN ERU ÒR V¾NTANLEGRI BËK
SEM BERA MUN TITILINN ,OCATIONS
FRUMLEGRI SÕNINGU HÎNNUÈARINS +ATRÅNAR
0ÁTURSDËTTUR Å GALLERÅI I VIÈ +LAPP
ARSTÅG

(VERSDAGURINN HÁR OG ÖAR
Tvær ljósmyndasýningar verða opnaðar í Ljósmyndasafni Reykjavíkur í
dag. Gestir Grófarhússins
geta ferðast bæði langt og
skammt í huganum því á
sýningum danska ljósmyndarans Mogens S. Koch og
hinnar pólskættuðu Elisabeth Smolarz má finna
svipmyndir frá Íslandi,
Grænlandi og Kína.
+2)34).. 3)'-5.$33/.  &).'5

Wagnertónleikar í
kvöld með Kristni
Fullbúnir tónleikar með efnisskrá
úr smiðju Wagners bjóðast
íslenskum áhorfendum ekki á
hverjum degi. Í kvöld er Sinfóníuhljómsveit Íslands með óperutónlist eftir hann á efnisskránni að
viðbættum fjórum einsöngv-urum
og kór. Á efnisskránni er forleikurinnn að Tristan og Isold og 3.
þáttur óperunnar Parsifal, verks
sem meistarinn vann að í nær aldarfjórðung. Það er sannkallaður
hvalreki fyrir íslenska óperuunnendur að lokaþáttur þessarar
mögnuðu óperu skuli nú heyrast á
íslensku sviði í fyrsta sinn. Ekki
síður er það fagnaðarefni að
Kristinn Sigmundsson stígur á
svið með Sinfóníuhljómsveitinni
ásamt þeim Kolbeini Ketilssyni,
Wolfgang Schöne og Ruth Marie
Nicolay sem hleypur í skarðið

fyrir Petru Lang sem forfallaðist.
Karlakórinn Fóstbræður og kvenraddir úr Hljómeyki syngja á tónleikunum en kórstjóri er Árni
Harðarson. Hljómsveitarstjóri er
Johannes Fritzsch.
Parsifal er bæði óvenjuleg og
einstaklega áhrifamikil ópera. Í
henni blandast kristin trú og goðsagnir við upphafna tónlist sem
oft er varla af þessum heimi.
Parsifal er ung og saklaus
hetja. Parsifal er sá eini sem
getur læknað sár Amfortasar,
sem gætir kaleiksins sem Kristur
drakk af við síðustu kvöldmáltíðina. Með því að afneita sjálfum
sér tekst Parsifal að frelsa
Amfortas og menn hans undan
áhrifum Klingsors hins illa. Tónleikar hefjast líkt og áður sagði
kl. 19.30 í kvöld.

Heimildarmyndir
í Amsterdam
Heimildarmyndahátíðin í Amsterdam hófst í dag en hún er ein virtasta kvikmyndahátíð sinnar gerðar í heiminum. Þar verða næstu
dægrin fram til 3. desember til
sýningar heimildarmyndir víðs
vegar að úr heiminum og keppa í
nokkrum deildum. Það eitt að
komast til álita þykir mikill heiður
en Niðurlendingar eru
vandfýsnir á heimildarmyndir enda
stendur gerð heimildarmynda þar í
landi á gömlum
merg.
Samfara hátíðinni er kynningarmessa á verkum í
vinnslu og þar
mun Ólafur
Jóhannesson

kvikmyndagerðarmaður
kynna
heimildarmynd sína um stelpustráka, „ladyboys“ á Filippseyjum
sem hann hefur unnið að um skeið
og var síðast kynnt á Nordisk
Panorama í Árósum í september.
Standa vonir til að kynning myndarinnar á Forum auki enn áhuga á
verkinu sem þegar hefur fengið
blíðar viðtökur víða um lönd þótt
vinnslu hennar sé ekki lokið.
Meðal efnis á dagskrá í
Amsterdam er fjórleikur Spike
Lee um andvaraleysi stjórnvalda í New Orleans, úrval
nýrra heimildarmynda frá
Kína og nokkrar myndir frá
Norðurlöndum.
þrjár keppnir eru fyrirferðarmestar í Amsterdam og situr
Dimitri Eipides í einni þeirra
um nýja krafta og er hann
kynntur þar sem dagskrárstjóri Alþjóðlegrar
kvikmyndahátíðar
í
Reykjavík.
PBB
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NÕTUR ¹LITS OG ER MEÈ NÕTT
VERK Å VINNSLU

Mogens S. Koch ferðaðist alls tíu
sinnum til Grænlands með Hasselblad-myndavél sína. Afrakstur
ferðanna er yfir 100 þúsund myndir en aðeins örsmátt brot af þeim
er á þessari sýningu hér í Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Myndirnar sem teknar eru í svarthvítu
sýna stórbrotið landslag Grænlands þar sem andstæður ljóss og
skugga eru í öndvegi. Mogens
fléttar saman töfrandi landslagið,
íbúana og hrjóstrugt umhverfið í
myndum sínum sem gefa heildstæða og jafnframt raunsæja
mynd af landinu sjálfu.
3KR¹NING OG VARSLA

Gæði eru Mogens mjög mikilvæg.
Ljósmyndirnar eiga að endast og
mögulega verða fallegri með tímanum og er ekki vikið frá þeirri
reglu við gerð myndanna á þessari
sýningu. Mogens framkallar myndir sínar á hefðbundinn hátt á silfurgelatín fíberpappír sem gefur
mestu gæðin og eftir hið hefðbundna framköllunarferli meðhöndlar hann þær með seleníumtóner og þurrkar þær á réttan hátt.
Koch hefur í yfir 40 ár unnið
ötullega að skrásetningu með ljósmyndum og ljósmyndavarðveislu.
Hann var einn af stofnendum forvörsluskóla Konunglegu listaakademíunnar í Kaupmannahöfn þar
sem fyrst var lögð áhersla á að
byggja upp skráningu með ljósmyndum. Nokkuð fljótlega upp úr
því tók svo ljósmyndaforvarsla á
sig mynd. Á síðastliðnum 25 árum
hefur Mogens S. Koch gegnt mikilvægu hlutverki í faginu á alþjóðavettvangi. Samhliða kennslunni
hefur Mogens séð um ljósmyndun
á verkum margra fremstu og færustu arkitekta og listhandverksmanna Dana.

%).+%..),%'4 "/2'!2,!.$3,!' ,JËSMYNDIR %LISABETH 3MOLARZ FR¹ "EJING OG ¥SLANDI

ERU NÒ TIL SÕNIS Å 3KOTINU

Smolarz er af pólskum ættum
en hún útskrifaðist árið 2003 með
meistaragráðu frá State Academy
of Fine Art í Stuttgart þar sem hún
var m.a. nemandi prófessoranna
Michou og Eigenheer og einnig
Burkhard Blümlein. Að námi
loknu ákvað hún að flytjast til New
York og hefur starfað þar síðan og
aðlagast enn nýju menningarsamfélagi. Vakti það hana til umhugsunar um það hvernig umhverfi,
menning, samfélag, efnahagslíf
og stjórnarhættir móta hugmyndir okkar og upplifun.
Hún hefur haldið sýningar á
verkum sínum m.a. í Bandaríkjunum, Þýkalandi, Íslandi, Kína,
Spáni og í Danmörku Smolarz
vinnur í ólíkan efnivið; ljósmyndir, teikningar, myndbönd og teiknimyndir. Hún notar aðferðir rannsókna og fræðilegra kannana til að
afla efniviðar í verk sín.

6ÅÈFÎRULL LISTAMAÈUR

Ljósmyndarinn hefur einnig gert
margar stórfenglegar myndaraðir
í öðrum heimshlutum, þar sem
m.a. Danmörk, Eþíópía, Hong
Kong og trúarhreyfingin Shakers
í Bandaríkjunum hafa komið við
sögu. Um árabil hefur Mogens
einnig tekið virkan þátt í alþjóðlegu starfi og árið 2003 hlaut hann
Menningarverðlaun
Deutsche
Gesellschaft für Photographie
(DGPh) í Berlín ásamt hinum
þekkta leikstjóra og ljósmyndara
Wim Wenders.
-ËTANDI UMHVERFI

Sýning á ljósmyndum Elisabeth
Smolarz verður opnuð í Skotinu,
sýningarrými í anddyri ljósmyndasafnsins.

!PPELSÅNUGULUR ¹BERANDI

Á meðan hún dvaldi á Íslandi
árið 2005 tók hún fjölda ljósmynda og myndbanda og skráði
það sem henni fannst einkenna
landið og borgina Reykjavík,
landslagið í borginni og utan
hennar einnig. Sérstaka eftirtekt
hennar
vakti
gróðurleysið,
nútímalegar byggingarnar, hagnýtissjónarmið byggingarstílsins og ekki síst hin sérstaka birta,
sem annaðhvort er í of miklu
magni eða of litlu. Hægt og sígandi kom fram í myndunum
ákveðið leiðarstef og myndröðin
„Appelsínugul eyja“ varð til.
Þessi sterki og áberandi litur
virðist koma einkennilega oft
fyrir í íslensku umhverfi og sam-

-9.$%,)3!"%4( 3-/,!2:
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MEIRA EN HUNDRAÈ ÖÒSUND MYNDIR ¹ FERÈ
UM SÅNUM
-9.$+/#(

félagi. Myndröðin gæti gefið
manni þá hugmynd að óskilgreindur en metnaðarfullur yfirhönnuður landsins alls hafi útbúið framtíðarskipulag í anda tísku
áttunda áratugarins. Fólkið á
myndunum er annaðhvort íklætt
appelsínugulum klæðum eða
heldur á einhverjum hlut í þessum lit. Á vegferð í sínu umhverfi
og sínum heimi er það niðursokkið í hversdagsleg verkefni, tæplega meðvitað um að það sé ef til
vill hluti stærri myndar, hugsanlega hluti ofurraunsærrar og
óraunverulegrar
hugsýnar.
Myndaröðinni
„Appelsínugul
eyja“ verður varpað á vegg og
myndar þannig lifandi myndflæði. Á sýningunni verða aukinheldur nokkrar myndir úr myndröðinni „Fullkominn draumur og
líf“ frá borginni Beijing í Kína.
Sýningarnar eru opnar milli 1019 virka daga og 13-17 um helgar
og stendur til 4. febrúar.
KHH
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Afmælisárs Jónasar minnst í Danmörku
Í síðustu viku tilkynnti sendiráð
Íslands í Kaupmannahöfn að á tólf
mánaða tímabili fram til 16. nóvember árið 2007, þegar 200 ár
verða liðin frá fæðingu Jónasar
Hallgrímssonar, verði ráðist í átak
til að kynna Jónas Hallgrímsson í
dönsku samfélagi. Er þessi tilraun
fyrsta skipulega átakið til að koma
á framfæri þekkingu á lífsstarfi
Jónasar sem var að mörgu leyti
unnið á danskri grund og gegnsýrt
dönskum áhrifum, bæði í skáldskap, stjórnmálum og náttúruvísindum.
Örlög Jónasar hafa verið keimlík örlögum margra þegna frá
nýlendum Dana sem bjuggu og
störfuðu í Höfn: orðspor þeirra
hefur ýmist horfið alveg eða þeir

hafa verið teknir með húð og hári
inn í menningarsögu Dana og orðið
danskir. Má í því sambandi minnast bæði Holbergs og Wessels sem
voru Norðmenn. Hópur íslenskra
skálda skóp verk sín jöfnum höndum á dönsku og íslensku. Fennt
hefur í spor þeirra í Danmörku og
verk þeirra dönsk gleymd, spor
þeirra útmáð. Raunar gætir þess
víða að Danir eiga erfitt með að
horfa raunsönnum augum á sögu
sína sem nýlenduherrar.
Stofnað er til Jónasarársins af
sendiráðinu í Höfn. Samstarfsaðilar eru Hús Jóns Sigurðssonar,
bókmenntaklúbburinn
Thor,
Íslenski kvennakórinn í Kaupmannahöfn og kórinn Staka og
Dansk-Islandsk Samfund, auk fyr-

*«.!3 (!,,'2¥-33/.  $!.3+2)
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irtækjanna Phil og søn undir forystu Sørens Langvad og Kaupþings undir forystu Sigurðar
Einarssonar. Phil og søn og Kaupþing styrkja þau viðfangsefni sem

bíða eftir því sem hátíðaárinu
vindur fram. Er ætlunin að minnast Jónasar Hallgrímssonar á
margan hátt á þessu tímabili og
efna til menningarviðburða af
ýmsu tagi. Afmælisdagskráin
hefst strax á þessu ári með bókmenntadagskrá í Jónshúsi í Kaupmannahöfn á fimmtudag kl. 19.30.
Þar verður lesið úr verkum Jónasar og sungin lög við ljóð hans.
Umsjón með dagskránni hefur
Böðvar Guðmundsson skáld.
Á vordögum 2007, verður efnt
til hópferðar undir leiðsögn fararstjóra til Sorø þar sem Jónas bjó
um tíma. Einnig verður farið með
fararstjóra í gönguferð um Kaupmannahöfn á þær slóðir sem tengjast dvöl Jónasar þar. Hinn 19. maí

mun núverandi garðprófastur á
Regensen, stúdentagarðinum þar
sem Jónas bjó á námsárum sínum
ásamt fjölda annarra íslenskra
Hafnarstúdenta, Erik Skyum-Nielsen, ganga með gestum um staðinn og segja sögu hans. Haustið
2007 verður haldin ráðstefna um
Jónas Hallgrímsson og verk hans,
og Jónasarári lýkur svo á svipaðan hátt og það hófst, með bókmennta- og tónlistardagskrá í
Jónshúsi 16. nóvember. Þar verður m.a. kynnt ný bók sem nú er í
smíðum, með úrvali úr ljóðum
Jónasar Hallgrímssonar á dönsku.
Það er danska ljóðskáldið Søren
Sørensen sem þýðir ljóðin en inngang bókarinnar skrifar Matthías
Johannessen.
PBB
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T VAR AÈ KOMA NÕR DISKUR HJ¹
3MEKKLEYSU ¶EIR FÁLAGAR %INAR
*ËHANNESSON KLARINETTULEIKARI OG !TLI
(EIMIR 3VEINSSON TËNSK¹LD LEGGJA
SAMAN Å DISK SEM ÖEIR KALLA ¶ÁR HLIÈ
LYFTIÈ HÎFÈUM YÈAR   $AVÅÈSS¹LMUR
(UGLEIÈSLUVERK FYRIR KLARINETT EFTIR !TLA
(EIMI 3VEINSSON $ISKURINN GEYMIR
ÅHUGUN FYRIR EINLEIKSKLARINETT OG SEGIR
TËNSK¹LDIÈ UM VERKIÈ b-IG DREYMIR
UM MÒSIK HANDAN HUGTAKA -ÒSIK
SEM HVORKI ER LÎNG NÁ STUTT EKKI HRÎÈ
NÁ H¾G STERK NÁ VEIK .ÕST¹RLEG OG
KUNNUGLEG Å SENN SÎNGUR Å VÅÈUSTU
MERKINGU ÖESS ORÈSn %INAR GEFUR ÖESSU
SÁRSTAKT LÅF OG V¾NGI MEÈ BL¾STRI
SÅNUM ¶ETTA VERK ER HVORKI MEIRA NÁ
MINNA EN  MÅNÒTUR AÈ LENGD OG
ER BYGGT ¹  $AVÅÈSS¹LMI (LJËÈRIT
UN FËR FRAM Å +RISTSKIRKJU Å 2EYKJAVÅK
(LJËÈVINNSLA VAR Å HÎNDUM "JARNA 2ÒN
ARS "JARNASONAR OG UM HLJËMJÎFNUN S¹
(REINN 6ALDIMARSSON

3

EGÈU MÁR SÎGUNA AF *ESÒ ER NÕR
FIMMT¹N LAGA DISKUR MEÈ KRISTI
LEGUM SÎNGVUM SEM "OÈUNARKIRKJAN
GEFUR ÒT OG :ONET DREIFIR ¶AÈ ERU
SÎNGVARARNIR 0¹LL 2ËSINKRANZ 'UÈRÒN
'UNNARSDËTTIR (ALLA 6ILHJ¹LMSDËTTIR OG
&RIÈRIK «MAR SEM SYNGJA EN ÒTSETNING
AR OG UNDIRLEIK ANNAST 6ILHJ¹LMUR 'UÈ
JËNSSON ,ÎGIN ERU FLEST ERLEND TRÒARLÎG
EN TEXTARNIR EFTIR ÕMSA ÖAR ¹ MEÈAL
KENNIMENNINA HERRA 0ÁTUR 3IGURÈSSON
FYRRV BISKUP SÁRA &RIÈRIK &RIÈRIKSSON
OG ®RN "¹RÈ *ËNSSON

3

ÎNGVARARNIR -ARGRÁT %IR %IRÅKUR
(AUKSSON OG 0¹LL «SKAR (J¹LM
TÕSSON SENDU Å LIÈINNI VIKU FR¹ SÁR
GOSPELPLÎTUNA (ORFÈU TIL HIMINS ÖAR
SEM ÖAU FLYTJA VEL VALDA GOSPELS¹LMA
VIÈ NÕJA ÅSLENSKA TEXTA OG FLEIRI SÎNGVA
5NDIRLEIK ANNAST ÒRVALS HLJËÈF¾RA
LEIKARAR ¹SAMT 3INFËNÅUHLJËMSVEIT
"RATISLAVA UNDIR STJËRN $AVID (ERNADOS
OG STJÎRNUKËR TEKUR EINNIG Ö¹TT Å
FLUTNINGNUM +ARL /LGEIR /LGEIRSSON
ANNAÈIST ÒTSETNINGAR OG UPPTÎKUSTJËRN
EN ÒTG¹FUTËNLEIKAR VERÈA HALDNIR Å
'RAFARVOGSKIRKJU  DESEMBER N¾ST
KOMANDI

24

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR

AMPOP
„SAIL TO THE MOON“

25

SKÍTA-

MÓRALL
SÍÐASTI DANSLEIKUR*

3

ÎNGKONAN 'UÈRÒN RNÕ +ARLS
DËTTIR SEM HEFUR L¹TIÈ TÎLUVERT AÈ
SÁR KVEÈA UNDANFARIN ¹R GAF ÒT FYRSTU
SËLËPLÎTU SÅNA Å SÅÈUSTU VIKU .EFNIST
HÒN %ILÅFT AUGNABLIK OG INNIHELDUR
MA LAGASMÅÈAR HENNAR SJ¹LFRAR AUK
INNLENDRA OG ERLENDRA LAGA AF ÕMSUM
TOGA ¶ËRIR "ALDURSSON ANNAÈIST
ÒTSETNINGAR OG UPPTÎKUSTJËRN EN
FJÎLDI KUNNRA TËNLISTARMANNA LEIKUR ¹
PLÎTUNNI ¹SAMT 3INFËNÅUHLJËMSVEITINNI
Å "RATISLAVA 'UÈRÒN RNÕ FYLGDI ÒTG¹F
UNNI ÒR HLAÈI MEÈ VEL HEPPNUÈUM
TËNLEIKUM Å &RÅKIRKJUNNI FIMMTUDAGINN
 NËVEMBER SÅÈASTLIÈINN

HÚSIÐ OPNAR KL. 22.00
MIÐAVERÐ 1500 KR.
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

HÚSIÐ OPNAR KL. 24.00
MIÐAVERÐ 1500 KR.
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA
* Í BILI!
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Djassað í Dómó
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Fimmtu tónleikar í tónleikaröð
Jazzklúbbsins Múlans fara fram
23. nóvember nk. á DOMO bar
Þingholtsstræti 5. Trommuleikarinn Erik Qvick tekur ofan hattinn
fyrir goðsögninni Art Blakey
ásamt vaskri sveit; Erik Qvick og
Jazz sendiboðarnir.
Efnisskráin samanstendur af
nokkrum af vinsælustu lögum Art
Blakey’s and the Jazz Messengers.
Art Blakey stofnaði The Jazz
Messengers ásamt píanóleikaranum Horace Silver í kringum 1954
og starfrækti hann sveitina í stríðu
og blíðu í 37 ár. Art Blakey hélt því
fram að í gegnum árin hafi rúmlega 200 manns verið meðlimir í
The Jazz Messengers. Meðal
þeirra eru Clifford Brown, Lou
Donaldson, Hank Mobley, Kenny
Dorham, Donald Byrd, Wayne
Shorter, Lee Morgan, Freddie
Hubbard, Benny Golson ásamt
Marsalis-bræðrum, þeim Wynton
og Branford.
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Með Erik leika Snorri Sigurðarson á trompet, Ólafur Jónsson á
saxófón, píanóleikarinn Agnar
Már Magnússon og bassaleikarinn
Þorgrímur Jónsson.
Múlinn er samstarfsverkefni
Félags
íslenskra
hljómlistarmanna (FÍH), Jazzvakningar og
Heita pottsins. Klúbburinn heitir í
höfuðið á helsta djassgeggjara
þjóðarinnar, Jóni Múla Árnasyni
sem jafnframt var heiðursfélagi
og verndari Múlans. Tónleikarnir
hefjast kl. 21.00.

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, lau. 20/1 kl. 14:00, sun. 21/1 kl. 14:00.

PÉTUR GAUTUR

eftir Henrik Ibsen. Leikgerð Baltasar Kormákur.

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

SMÍÐAVERKSTÆÐIÐ aðalbyggingu Lindargötumegin, kl. 20:00
PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Fös. 24/11 örfá 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.

Draumasmiðjan
og

Hafnarfjarðarleikhúsið

KÚLAN Lindargötu 7
UMBREYTING – brúðusýning fyrir fullorðna eftir Bernd Ogrodnik.
Fös. 24/11 kl. 20:00 uppselt. Aukasýningar sun. 26/11 kl. 17:00, fös. 1/12 kl. 20:00.

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 örfá sæti laus og kl. 16:00
uppselt, 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 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00, lau. 16/12 kl. 13:00 og kl. 14:30,
sun. 17/12 kl. 13:00 örfá sæti laus og kl. 14:30.

VIÐTALIÐ
Sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu

23. nóvember kl. 20:00
SÍÐASTA SÝNING

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

DJAMMIÐ UM HELGINA:
KÁTUSTU KRÁRNAR Í BÆNUM

DUBLINER
KÓNGULÓARBANDIÐ
föstudags- og laugardagskvöld

CELTIC CROSS
Hljómsveitin

PUBLICK
föstudags- og laugardagskvöld
B>Á6E6CI6C>G/
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Framúrstefnurit

Indíánaleikur Jóns
Jón Gnarr er kunnur af gamanmálum sínum. Hann hefur einkum
unnið á vettvangi hljóðvarps og
sjónvarps sem sketsahöfundur, gaf
út skáldsögu og textasafn fyrir
fáum árum, en hefur í seinni tíð
snúið sér að skrifum fyrir dagblöð
og gaf í fyrra út hugleiðingasafn.
Nú vindur hann sínu kvæði í kross
og sendir frá sér skáldsögu með
sterku ævisögulegu ívafi. Hann
leggur á það ríka áherslu í eftirmála að minning sérhvers mann
lúti lögmálum skáldskaparins,
færð í orð verði minningin skálduð.
Indíáninn er prýðilega skrifað
verk. Höfundurinn hefur lagst í
áhrifamikla sjálfskoðun sem ber
sterkan svip af sjálfhverfri upplifun barns sem honum tekst að koma
til skila í einföldum og skýrum
myndum af þroskaferli drengs sem
er utan
við hið hefðbundna
í
umhverfi
sínu
að

honum finnst. Greiningin á þroskastigum einföruls krakka á sér samt
hliðstæður í mörgu barninu, hann
er ekki einn heldur hluti af stóru
mengi þeirra sem stöðugt reyna að
falla inn í en hafa bæði einlyndi og
einþykkni til að standa á eigin
fótum, lifa utan við hið stóra mengi
barna og unglinga. Sérstöðu sína
skýrir hann ekki einungis með
aldri foreldra og samsetningu fjölskyldu heldur líka líkamlegum einkennum.
Sagan af dreng á mörkum Fossvogs og Kópavogs er keimlík sögu
margra sem ólust upp í hverfum í
byggingu. Að því leyti felllur hún
saman við aðrar þroskasögur
drengja af Reykjavíkursvæðinu.
En hún hefur yfir sér grárri gamansemi, sögumaðurinn lifir sem
úthýstur og tjáir sögu sína með
stærri harmrænni dæmum en sést
hafa í háa herrans tíð, raunar frá
því Guðrún Mínervudóttir skrifaði
sína persónuþróunarsögu í Albúmi.
Nú kemur það engum á óvart
sem þekkir til verka Jóns að hann
hefur næmt auga og skýra frásögn;
sá sem er þjálfaður í kröfuhörðu
formi gamanmála kann að stilla
vogir harms og hláturs og leikur
gjarna á þeirri fínu línu að allt er í
senn grátlegt og fyndið. Þegar
athygli þess háttar sagnamanns er
snúið að sárum bernskuárum verður úr merkilegur texti. Hann dugar
samt ekki til að byggja heildstætt
skáldverk. Þannig verður strjálara
í sögum er líður á bernskuna þó
höfundurinn dragi verkið í
glæsilegan lokaþátt
á skólaskemmtun þar sem
diskó
ræður
ríkjum. Verkið
vitnar raunar
allt um að Jón
er alvarlega
þenkjandi
höfundur og
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.ÎTURLEG OG FYNDIN UPPLIFUN BARNS
SEM UPPLIFIR SIG UTANGARÈS

enn sumpart sér á báti.
Líkingin við indíánann er sótt í
hugarheim drengjaleikja, líkast til
hugarheim sem nú er byggður
öðrum verum en frumbyggjum
Ameríku. Kábojleikir eru líklega
liðin tíð. Mér þótti hún veikasti
hlekkurinn í verkinu og ekki ná að
halda því saman, nánast óþarfa
umgerð. Lesendum er margsinnis
skemmt í þessari vel hugsuðu sögu,
þeir finna sárt til aðstæðna drengsins – ef það má orðið í textum. Jón
hefur fullan sóma af þessu verki
sínu.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

Ritið 1/2006 er komið út og er heftið helgað framúrstefnu. Þar er að
finna sjö greinar og tvær þýðingar
sem
fást
við
félagslega
og fræðilega þýðingu
þeirra róttæku listastefna
tuttugustu
aldar sem
kenndar
hafa verið
við avantgarde auk
ljóðaþýðinga og myndverka.
Meðal efnis að þessu sinni eru
greinar eftir Ástráð Eysteinsson
um tengsl módernismans og framúrstefnunnar með sérstakri skírskotun til verka Kafka, grein um
tengsl Íslands og hinnar sögulegu
framúrstefnu eftir Hubert van
den Berg og umfjöllun um mótunaráhrif evrópsku framúrstefnunnar hér á landi á millistríðsárunum
eftir Benedikt Hjartarson.
Þýðingarnar í heftinu eru á
tveimur lykiltextum um framúrstefnuna eftir þá Peter Bürger og
Hal Foster, en þessir höfundar
hafa haft mikil áhrif á umfjöllun
um róttækar listastefnur tuttugustu aldar.
Auk hins fræðilega efnis birtast í Ritinu ljóðaþýðingar og
myndverk sem tengjast framúrstefnunni. Auk texta um framúrstefnu tekur Gauti Kristmannsson
upp þráðinn um íslenska málpólitík
og svarar grein Kristjáns Árnasonar sem birtist í öðru hefti Ritsins 2005.
Ritstjórar eru Gunnþórunn Guðmundsdóttir og Ólafur Rastrick.
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Stend ég oft einn hjá Stjörnu,
Stjarna mín vill það gjarna.
Stjörnu ann ég nú einni,
indælt barn er hún Stjarna.
Það stirnir á hana Stjörnu,
Stjarna er vökur á hjarni.
Stjörnu strákarnir girnast,
þó Stjarna mín sé með barni.
!LÖÕÈUSK¹LDIÈ 0¹LL «LAFSSON ORTI MIKIÈ AF HESTAVÅSUM OG
Ö¹ SÁR Å LAGI UM HRYSSUNA 3TJÎRNU OG AFKV¾MI HENNAR
,JËNSLÎPP

Lesið upp úr jólabókunum
2ITHÎFUNDAR VERÈA ¹ FARALDSF¾TI Å DAG OG MUNU
VÅÈA HEFJA UPP RAUSTIR SÅNAR OG KYNNA VERK SÅN ¥
BËKASAFNI +ËPAVOGS VERÈUR LESIÈ UPP ÒR ÖREMUR
NÕÒTKOMNUM SPENNUSÎGUM EN ÖANGAÈ M¾TA
*ÎKULL 6ALSSON VAR ®RN *ËSEPSSON OG ÖEIR FÁLAG
AR RNI ¶ËRARINSSON OG 0¹LL +R 0¹LSSON $AGSKR¹IN
ÖAR HEFST KL  OG STENDUR Å RÒMAN KLUKKUTÅMA
%FTIR KVÎLDMATINN ER SÅÈAN UM TVO UPPLESTRA
AÈ R¾ÈA &JÎLBREYTILEG DAGSKR¹ FYRIR UNGA SEM
ALDNA VERÈUR ¹ KAFFIHÒSINU 3ÒFISTANUM ,AUGA
VEGI  EN ÖAR LESA 'ERÈUR +RISTNÕ +RISTÅN (ELGA
'UNNARSDËTTIR +RISTÅN 3TEINSDËTTIR OG %INAR -¹R
'UÈMUNDSSON ÒR VERKUM SÅNUM
 SAMA TÅMA VERÈUR BËKMENNTADAGSKR¹
IN MEÈ YFIRSKRIFTINNI b+YNSTRIN ÎLLm Å "ËKASAFNI
(AFNARFJARÈAR ,ESARAR ÖAR VERÈA RITHÎFUNDARNIR
¶ËRHALLUR (EIMISSON 3ÒSANNA 3VAVARSDËTTIR
%IRÅKUR 'UÈMUNDSSON "JÎRN 0ÁTURSSON OG %GILL
¶ËRÈARSON EN AUK ÖESS LEIKUR TRÅËIÈ &URAN NOKKUR
LJÒFS¹R LÎG

 "ËK VIKUNNAR
5MSKIPTIN $IE 6ERWANDLUNG ER AÈ
ÎLLUM LÅKINDUM FR¾GASTA SAGA &RANZ
+AFKA EN HÒN KEMUR NÒ ÒT Å NÕRRI
ÖÕÈINGU STR¹ÈS %YSTEINSSONAR
OG %YSTEINS ¶ORVALDSSONAR
3AGAN ER GEFIN ÒT Å TVÅM¹LA ÒTG¹FU
¹ ÅSLENSKU OG ÖÕSKU ¥ FORM¹LA ER
FJALLAÈ UM HÎFUNDINN OG VERKIÈ OG Å
BËKARAUKA ERU
ATHUGUNAREFNI
¾TLUÈ ÖEIM
SEM VILJA
NÕTA SÎGUNA
Å KENNSLU OG
N¹MI
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SÅNA  EIGIN VEGUM ¹ UPPLESTRARKVÎLDI %DDU ÒTG¹FU
¹ 3ÒFISTANUM
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RÈTAKA
/
SAFNIÈ
-ERGUR M¹LS
INS EFTIR *ËN '
&RIÈJËNSSON
MEÈ MYNDLÕS
INGUM «LAFS
0ÁTURSSONAR
ER NÒ LOKSINS
F¹ANLEG AFTUR ¥
ÖESSARI NÕJU OG
ENDURSKOÈUÈU
ÒTG¹FU AF -ERG
M¹LSINS ER FJALLAÈ UM LIÈLEGA 
FÎST ORÈASAMBÎND EINKUM ÖAU SEM
HÎFUNDUR NEFNIR ORÈATILT¾KI &YRSTA
ÒTG¹FA BËKARINNAR VAR ENDURSKOÈUÈ
FR¹ GRUNNI JAFNT D¾MASAFNIÈ SEM
SKÕRINGARB¹LKURINN ¥ MÎRGUM TILVIKUM
ER TEFLT FRAM NÕJUM SKÕRINGUM EÈA
LEITAST VIÈ AÈ AUKA ELDRI SKÕRINGAR OG
SKERPA Ö¾R OG L¾TUR N¾RRI AÈ NÕTT
EFNI NEMI UM ÖRIÈJUNGI BËKARINNAR
.OTKUN UPPRUNA OG SÎGU ORÈATIL
T¾KJA ER LÕST MEÈ VÎNDUÈUM SKÕRING
UM OG FJÎLDA D¾MA ÒR NÒTÅMAM¹LI
OG ELDRI HEIMILDUM *ËN &RIÈJËNSSON
ER PRËFESSOR Å ÅSLENSKU VIÈ (¹SKËLA
¥SLANDS &YRRI ÒTG¹FA -ERGS M¹LSINS
HLAUT ¥SLENSKU BËKMENNTAVERÈLAUNIN
ÖEGAR HÒN KOM ÒT ¹RIÈ 
KOP
3
MYNDA
BËK
(ALLDËRS
"ALDURSSON
AR ¥ GRËFUM
DR¹TTUM ER
KOMIN ÒT
HJ¹ 3POTT
ÒTG¹FUNNI
¶ESSI VAND
AÈA BËK INNIHELDUR HINAR UMTÎLUÈU
SKOPMYNDIR (ALLDËRS "ALDURSSONAR
SEM BIRST HAFA Å "LAÈINU FR¹ ÖVÅ Å SEPT
EMBER Å FYRRA AUK BESTU .EÈANM¹LS
MYNDA HANS ÒR 6IÈSKIPTABLAÈINU .Ò
ERU MYNDIRNAR ALLAR KOMNAR ¹ EINA
BËK SEM ER ¾TLUÈ ÖEIM FJÎLMÎRGU
SEM HAFA ¹HUGA ¹ ÖJËÈM¹LUM STJËRN
M¹LUM VIÈSKIPTALÅFI OG MENNINGU
-IKIL ¹HERSLA ER LÎGÈ ¹ VANDAÈAN
FR¹GANG OG UPPSETNINGU MYNDANNA
SVO Ö¾R NJËTI SÅN SEM BEST OG FÅNUSTU
BL¾BRIGÈI SKOPSKYNS (ALLDËRS SKILI SÁR
ENDA MARGSLUNGIN SAMFÁLAGSRÕNI SEM
BRAGÈ ER AÈ
BËKINNI
¥STAÈUR
¶AÈ ER
Å
HELVÅTI FYRIR
KONUR SEM
HJ¹LPA EKKI
HVER ANNARRI
EFTIR ,IZU
-ARKLUND
OG ,OTTU
3NICKARE ER
FJALLAÈ UM
JAFNRÁTTISM¹L
Å VÅÈU SAMHENGI ¶AÈ ER ERFITT AÈ VERA
MANNESKJA SEGJA Ö¾R ,IZA -ARKLUND
OG ,OTTA 3NICKARE !È VERA KONA ER
ENN VERRA ¶¾R ERU B¾ÈI HNYTTNAR
OG SKEMMTILEGAR ÖEGAR Ö¾R LÕSA ÖVÅ
HVERNIG VIÈ GERUM STÒLKUR AÈ KONUM
OG DRENGI AÈ KÎRLUM ¶¾R VITA VEL
HVERNIG bJAFNRÁTTIÈm ER Å REYND OG
AFHJÒPA ÕMSAR B¹BILJUR AF ÖEKKINGU
OG INNS¾I "ËKIN ER ÖVÅ HOLL B¾ÈI
KONUM OG KÎRLUM ¥ LOKIN GEFA Ö¾R
EINFÎLD HÒSR¹È SEM M¾TTU KOMA
B¹ÈUM KYNJUM AÈ GAGNI 3ÁRSTAKLEGA
ÖË UNGU FËLKI ¹ UPPLEIÈ %RNA '
RNADËTTIR ÖÕDDI EN !RI ÒTG¹FA GEFUR
VERKIÈ ÒT

.ÅTJ¹NDA ÎLDIN KOMIN ÒT
Í gær kom út hjá forlaginu
JPV útgáfu stórbókin Ísland
í aldanna rás 1800–1899 en
á árunum 2000–2002 gaf
forlagið út sögu 20. aldarinnar í sama bókaflokki og
naut hún fádæma vinsælda
meðal almennings og seldist
í þúsundum eintaka, fyrst
í þremur bindum og loks í
einu.
Nýja ritröðin var í stóru broti,
ríkulega myndskreytt en dró dám
af stórvirkinu Aldirnar en útgáfa
þeirra var að renna sitt skeið á
forlagi Iðunnar þegar nýja ritröðin hóf göngu sína. Það var Valdimar Jóhannsson sem stóð að þeirri
útgáfu í upphafi og hafði hún gríðarlegt uppfræðslugildi um sögu
fyrri tíðar meðal almennings í
nokkrar kynslóðir.
Það var síðan sonur Valdimars,
Jóhann Páll, sem tók sig til og gaf
*«(!.. 0,, 6!,$)-!233/. ²4'%&!.$) 'EFUR EKKI B¾KUR ÒT MEÈ ÒTREIKNINGI Å
%XCEL
út nýju ritröðina: spurður um
stærð þessa útgáfuverks sagði
Jóhann í viðtali við Fréttablaðið í
burðum og merkistíðindum, náttíE18. öldina áður en langt um líður
gær: „Fyrsta prentun bókarinnar
úruhamförum, skipssköðum og
en hver bók á sér mjög langan
er 5.000 eintök en þetta er stærsta
sakamálum. sjálfstæðisbaráttu og
aðdraganda í vinnslu þó hann sé
og dýrasta útgáfa sem ég hef
þjóðfrelsismálum Íslendinga og
ótrúlega skammur miðað við
nokkru sinni lagt út í. Um 540
kvenréttinda- og verkalýðsbaráttu
umfang verksins. Kannski auðnblaðsíður í stóru broti
eru gerð góð skil, sagt er frá mennast mér að gefa út
með yfir 1.000 myndingu, listum og þróun íslenskunnum. Það dytti engum
ar, baráttunni við fátækt
útgefanda í hug að
og hungur, sérkennilegráðast í svona verk ef
um skoðunum og deilhann
óraði
fyrir
um. Í upphafi hvers árs
hversu mikil vinna og
er atburðaannáll auk
kostnaður er því samveðurlýsingar
ársins.
fara en ég kann sem
Einnig er gerð grein
betur fer ekki á Excel
fyrir helstu fréttum frá
og hef aldrei gert
útlöndum.
kostnaðaráætlun
um
Gríðarleg vinna var
nokkra bók í þau rúmu
lögð í að gera bókina sem
30 ár sem ég hef fengist
best úr garði og eftirtaldvið
bókaútgáfu.
Við
ir sérfræðingar rituðu
höfum ekki tekið saman
yfirlitsgreinar um þróun
útgáfukostnaðinn
við
mála á ýmsum sviðum á
þessa bók en hann hleyp19. öld: Ragnheiður Gyða
ur á tugum milljóna en ég
Jónsdóttir, Jón Þ. Þór,
vona að þjóðin taki bókLýður Björnsson, Andrés
inni fagnandi enda kærArnalds, Ari Trausti Guðkomin bók öllum sem vilja
mundsson, Árni Daníel
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Júlíusson,
Bjarki
Sveinum hvaðan þeir koma.   %R Å SAMA BROTI
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Hönnun bókarinnar og efn- OG FYRSTU BINDIN ÖRJÒ UM AÈ HÁR ER VANDAÈ TIL ÒTLITSHÎNN björnsson, Fríður Ólafsdóttir, Guðjón Friðriksson, Guðistök eru með þeim hætti SÅÈUSTU ÎLD
UNAR Å HVÅVETNA
mundur Andri Thorsson,
að reynt er að fanga tíðarHrafnhildur Schram, Ingiandann hverju sinni þannig
mar Jónsson, Kristín Ástgeirsí söguna alla áður en ég set upp
að upplifun lesandans verði
dóttir, Loftur Guttormsson, Már
tærnar.“
meiri.“
Jónsson, Páll V. Bjarnason, Silja
Í bókinni er saga íslensku þjóðLesendur fyrri bóka í ritröðinni
Aðalsteinsdóttir, Sveinn Einarsarinnar rakin ár frá ári. Fjöldi sérsem kunnugir eru Öldunum sem
son og Trausti Jónsson. Í bókinni
fræðinga ritar yfirlitsgreinar um
Valdimar faðir Jóhanns gaf út
eru fleiri myndir frá 19. öld en
margvísleg efni og er víða drepið
hljóta að spyrja hvort fyrirhugað
áður hafa birst á einum stað, bæði
niður í umfjöllun um daglegt líf og
sé að halda áfram útgáfu af þessu
ljósmyndir eftir að sú tækni
sögulega atburði. Um eitt þúsund
tagi? „Það hefur lengi verið
kemur fram um miðja öldina,
myndir opna lesendum horfinn
draumur minn að feta í fótspor
stungumyndir, teikningar og málheim, þar sem lífsbaráttan var
föður míns sem gaf á sínum tíma
verk, auk nýrri mynda af gripum
gríðarlega hörð en nútíminn samt
út Aldirnar. Mig langar að gefa út
og stöðum. Öflun þeirra var mikið
innan seilingar.
vandaðri og fyllri bækur um sögu
verk og leitaði Margrét víða fanga,
Aðalhöfundur þessa bindis er
þjóðarinnar frá upphafi til okkar
bæði í einkasöfnum og opinberum
Bjarki Bjarnason sem hefur á
daga. Aldirnar hafa opnað tugþússöfnum. Ýtarlegar mynda-, nafnaundanförnum árum viðað að sér
undum Íslendinga horfinn heim
og atriðisorðaskrár eru í bókinni
miklu efni í verkið. Aðalritstjóri
en þær voru auðvitað barn síns
og gera hana þar með mjög
Íslands í aldanna rás 1800–1899 er
tíma og kröfurnar á öllum sviðum
aðgengilega fyrir fróðleiksfúst
Sigríður Harðardóttir og myndamiklu meiri en áður og bókargerð
fólk á öllum aldri.
ritstjóri Margrét Tryggvadóttir.
hefur tekið stórstígum framförum
Ísland í aldanna rás 1800–1899
Um hönnun bókarinnar, útlit og
frá þeim tíma sem faðir minn
er prentuð og bundin í Prentumbrot sá Jón Ásgeir Hreinsson
réðst í útgáfu fyrstu Aldarinnar.
smiðjunni Odda. Hún er seld á séren Guðmundur Þorsteinsson gekk
Hann lagði allt undir og ég ákvað
stöku kynningarverði til áramóta.
frá umbrotinu til prentunar.
að gera það líka núna löngu seinna.
Í bókinni er greint frá stórviðVonandi hef ég kjark til að ráðast
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ENDURSÎGN
¶ËRARINSDËTTUR
MEÈ MYND
SKREYTINGUM
-ARGRÁTAR %
,AXNESS ER
KOMIN ÒT HJ¹
-¹LI OG MENN
INGU ,AXD¾LA
p SAGAN AF +JARTANI 'UNNARI OG "OLLA
p HEFUR ALLA TÅÈ VERIÈ EIN VINS¾LASTA
¥SLENDINGASAGAN ¥ HENNI SEGIR FR¹
FR¾NDUNUM OG FËSTBR¾ÈRUNUM +JART
ANI OG "OLLA VINKONU ÖEIRRA 'UÈRÒNU
«SVÅFURSDËTTUR OG ¹STARÖRÅHYRNINGI
SEM LEIÈIR TIL BLËÈUGS UPPGJÎRS
¶ESSI ÖEKKTA SAGA ER HÁR Å KNAPPRI
ENDURSÎGN "RYNHILDAR ¶ËRARINSDËTTUR
EN BËKINA PRÕÈA GL¾SILEGAR MYNDIR
-ARGRÁTAR % ,AXNESS &JÎLMARGIR FRËÈ
LEIKSMOLAR OG LJËSMYNDIR GREIÈA LEIÈ
LESENDA INN Å SÎGUSVIÈIÈ ÈUR HAFA
KOMIÈ ÒT Å SAMA FLOKKI .J¹LA OG %GLA
J¹ -¹LI OG
(
MENNINGU
ER KOMIN ÒT
BARNABËKIN %YJA
GULLORMSINS
EFTIR 3IGRÒNU
%LDJ¹RN ¶EGAR
µMIR OG 'UÈRÒN
¹KVEÈA AÈ RËA
ÒT ¹ TJARNAR
HËLMANN MEÈ
BÎRNIN SEM ÖAU
ERU AÈ PASSA GRUNAR ÖAU EKKI HVERS
KONAR H¾TTUFÎR BÅÈUR ÖEIRRA &YRIRVARA
LAUST BREYTIST LITLI HËLMINN Å DULARFULLA
¾VINTÕRAEYJU ÖAR SEM FURÈULEGIR
ATBURÈIR GERAST %YJA GULLORMSINS ER
FYRSTA SAGAN Å NÕJUM ¾VINTÕRAÖRÅLEIK
EFTIR 3IGRÒNU %LDJ¹RN MARGVERÈ
LAUNAÈAN HÎFUND SEM ÖEKKT ER FYRIR
ËVIÈJAFNANLEGA BLÎNDU AF SPENNU OG
SKEMMTUN
J¹ -¹LI OG MENNINGU ER KOMIN
(
ÒT &ÅASËL ¹ FLANDRI EFTIR +RISTÅNU
(ELGU 'UNNARSDËTTUR OG (ALLDËR
"ALDURSSON &ÅASËL
ER ¹TTA ¹RA GAMALL
FERÈALANGUR OG
ËSKABARN SEM
LENDIR Å EINHVERJU
FJÎRUGU ¹ HVERJUM
DEGI (ÁR ÒTVEGAR
HÒN FJÎLSKYLDUNNI
EINKAÖJËN KALLAR
SAMAN NOKKRA
VIÈSKIPTARISA TIL
STYRKTAR GËÈU
M¹LEFNI HITTIR N¾STUM ÖVÅ FORSETANN
OG BREGÈUR SÁR Å ¾VINTÕRAFERÈ TIL
ÒTLANDA (RESSILEGAR SÎGUR +RISTÅNAR
(ELGU 'UNNARSDËTTUR OG BR¹ÈFYNDNAR
MYNDIR (ALLDËRS "ALDURSSONAR GERA
&ÅUSËL AÈ EFTIRL¾TI ÅSLENSKRA BËKA
ORMA ¹R EFTIR ¹R ²TGEFANDI ER -¹L OG
MENNING
ARGIR
KRAKKAR
HAFA FARIÈ ¹
HESTBAK OG
SUMIR JAFNVEL
SEST UPP ¹ FÅL
EN HVERNIG V¾RI
AÈ TAKA SÁR FAR
MEÈ NASHYRNINGI GÅRAFFA EÈA KENGÒRU
¶AÈ PRËFAR LÅTILL DRENGUR Å ÖESSARI BËK
OG KEMST AÈ SKEMMTILEGRI NIÈURSTÎÈU
3ÎGUNA SAMDI "RIAN 0ILKINGTON Å
ORÈUM OG MYNDUM EN ¶ËRARINN %LD
J¹RN LJËÈSKREYTTI ¹ ÅSLENSKU ²TGEFANDI
ER -¹L OG MENNING
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#ASINO 2OYALE *AMES "OND HEFUR SJALDAN EÈA
ALDREI VERIÈ BETRI EN Å MEÈFÎRUM $ANIELS #RAIG
&R¹B¾R SPENNUMYND SEM ¾TTI AÈ HÎFÈA TIL
FËLKS LANGT ÒT FYRIR HEFÈBUNDIN AÈD¹ENDA
HËP NJËSNARANS
¶ETTA ER EKKERT M¹L (EIMILDAR
MYNDIN UM *ËN 0¹L ER KOMIN ¹ $6$
3KYLDUGL¹P
 3PENNAN Å FIMMTU SERÅUNNI UM
¾VINTÕRI *ACKS "AUER ER LITLU
MINNI EN ÖEIRRI FYRSTU
2ÅGHELDUR FR¹ UPPHAFI
TIL ENDA
&UTURAMA ¶ESSIR KOSTU
LEGU TEIKNIMYNDAÖ¾TTIR
ÒR RANNI HÎFUNDAR 4HE
3IMPSONS SVÅKJA EKKI

Elvis mesta hjartaknúsarahetja allra tíma
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST Å BÅË
"ORAT (ÒN VAR ËGEÈSLEGA FYNDIN
SÁRSTAKLEGA ÖEGAR HANN SAGÈI b)S IT A
CAT IN THE HATm UM SKJALDBÎKUNA
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST ¹ MYND
BANDI
!ROUND THE "END MEÈ #RISTOPHER
7ALKEN ¡G M¾LI MEÈ HENNI ¶AÈ
FËR KANNSKI EKKI MIKIÈ FYRIR HENNI
EN #RISTOHPER 7ALKEN ER ALLTAF MJÎG
FLOTTUR
(VAÈA KVIKMYND HEFUR HAFT MEST
¹HRIF ¹ ÖIG
)RREVERSIBLE HÒN ER FRÎNSK (ÒN VAR
MJÎG ËÖ¾GILEG OG SAT OFSALEGA Å MÁR
¶ETTA ER EIN AF ÖESSUM MYNDUM ÖAR
SEM MAÈUR SITUR OG HORFIR ¹ TEXTANA
RÒLLA ALVEG LAMAÈUR

(EFUR ÖÒ GR¹TIÈ Å BÅË
*¹ EITTHVERT T¹R HEFUR ÎRUGGLEGA
LAUMAST ÒT ¡G HEF SAMT EKKI GR¹TIÈ
UPPH¹TT
5PP¹HALDS ÅSLENSKA PERSËNAN
TLI ÖAÈ SÁ EKKI 6ALDIMAR &LYGENRING Å
STARFLEYINU .EI ¶ORSTEINN "ACH
MANN Å ¥SLENSKA DRAUMNUM
-ESTA KVIKMYNDASTJARNA ALLRA
TÅMA
6¹ ÖETTA ER ERFITT ¡G SEGI BARA 3TEVE
Å "EVERLY (ILLS
-ESTA HETJA HVÅTA TJALDSINS
%LVIS (ANN VAR ALLTAF SVO MIKIL HJARTA
KNÒSARAHETJA
-ESTI SKÒRKURINN
¶AÈ VERÈA AÈ VERA SKÒRKARNIR Å (OME
!LONE

(VER ER VERSTA KVIKMYND SEM ÖÒ
HEFUR SÁÈ
&UNKY -ONKEY ÖAÈ ER EINHVER
GRÅNMYND SEM ÁG HÁLT AÈ V¾RI
ËGEÈSLEGA FYNDIN EN VAR EIGIN
LEGA FYRIR BÎRN
%F ÖÒ FENGIR AÈ VELJA ÖÁR
KVIKMYND TIL AÈ LEIKA Å
HVERNIG V¾RI SÎGUÖR¹ÈUR
INN HVER V¾RI LEIKSTJËRI OG
HVER MYNDI LEIKA ¹ MËTI
ÖÁR
(ÎFUM ÖAÈ ÅSLENSKT ¡G
MYNDI L¹TA %INAR 3NORRA LEIK
STÕRA SÎGUÖR¹ÈURINN V¾RI
EINHVER ÅSLENSK D¾GURFLUGA
OG MËTLEIKARI V¾RI 3IGGA
"OSTON
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Hvar er klassinn?
Þegar maður horfir yfir þann gellufans sem stelur allri athygli í
Hollywood og leggur undir sig slúðurdálka bæði heimspressunnar og
íslenskra dagblaða getur maður ekki annað en horft með söknuði til
þeirra tíma þegar leikkonur höfðu klassa og persónulegan stíl.
Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Ingrid Bergman,
Sophia Loren, Lauren Bacall, Bette Davis, Brigitte Bardot, Greta
Garbo og jafnvel Marilyn Monroe höfðu eitthvað við sig. Einhvern
óræðan og seiðandi stíl og hafa allar, hver á sinn hátt, orðið ógleymanlegar og ódauðlegar. Þær eru með öðrum orðum klassískar.
Það fer ekki mikið fyrir fágun og stíl í því innantóma freyðibaði sem
sviðsljósið er í dag. Hvorki hjá körlum né konum og ekkert í fari
Pamelu Anderson, Hillary Duff, Önnu Nicole Smith, Lindsay Lohan,
Parisar Hilton og jafnvel sjálfrar Angelinu Jolie bendir til þess að
minning þeirra muni lifa um ókomna tíð.
Þær eiga ekkert í þær heiðurskonur sem lýstu hvíta tjaldið upp þó
þær væru í svart/hvítu á árum áður enda vantar þessar konur allan
klassa.
Kvikmyndastjörnur hafa alla tíð látið öllum illum látum og hneykslismál eru ekki ný af nálinni í heimi þeirra en það var eitthvað ekta við
bramboltið í gömlu stjörnunum. Ef til vill felst
skýringin í því að fólk varð fullorðið fyrr á
árum áður. Bacall var til dæmis fullsköpuð
stjarna 19 ára gömul og var laus við stælana
sem einkenna Lohan og Hilton.
Bægslagangurinn í þessum plássfreku
skvettum gerir það að verkum að manni finnst
stundum eins og klassakonan sé horfin á braut
en þegar froðunni er skolað burt þá leynast
þær þarna auðvitað. Cate Blanchett, Monica
Bellucci, Kate Winslet og Audrey Tautou eru
sem betur fer á réttu og markvissu róli á toppinn.
Þær eru alvöru leikkonur sem munu fyrst og
fremst í krafti raunverulegra hæfileika
fylla flokk gömlu stjarnanna þó það
skemmi auðvitað ekki fyrir að þær hafa
allar sinn sérstaka klassa.
Það er þó auðvitað umhugsunarefni
að allar eru þær evrópskar. Þær voru
það vissulega líka margar hverjar í
gamla daga en ný Bacall, Hayworth
eða Kelly virðast síður en svo í
sjónmáli í höfuðvígi bíóbransans.

Ítölsk veisla í Háskólabíói
Ítölsk kvikmyndahátíð hófst í
Háskólabíói í gær með sýningu
myndarinnar Il cuore altrove, Með
hjartað á öðrum stað, eftir leikstjórann Pupi Avati.
Lítið hefur farið fyrir ítölskum
myndum í kvikmyndahúsum á
Íslandi á undanförnum árum þannig
að hátíðin er hvalreki fyrir þá sem
hafa áhuga á því sem ítalskt kvikmyndagerðarfólk er að fást við.
Hátíðin stendur til 3. desember
og á þeim tíma verða alls tíu myndir sýndar. Fimm þeirra eru úr
smiðju Avatis sem er í hópi þekktustu leikstjóra Ítalíu. Með hjartað
á öðrum stað er frá árinu 2002 og
er nýjasta mynd Avatis sem sýnd
er á hátíðinni. Aðrar myndir Avatis á hátíðinni eru Hefnd hinna
dauðu, Húsið með hlæjandi
glugga,
Útskriftarveislan
og
Strákar og stelpur.
Hinar myndirnar fimm á hátíðinni eru eftir unga og upprennandi
leikstjóra sem hafa getið sér gott
orð í heimalandinu á síðustu árum.
Þetta eru myndirnar Honum er
ofaukið, eftir Paolo Sorrentino,
Frá einum upp í tíu, eftir Luciano
Ligabue, Gerið eins og við, eftir
Francesco Apolloni, Kraftaverkið,
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ER UNDIR MIKLUM ÖRÕSTINGI FR¹ FÎÈUR
SÅNUM UM AÈ FINNA SÁR KONU OG EIGNAST
ERFINGJA EN ÖAÈ VEKUR LITLA K¹TÅNU Å
FÎÈURHÒSUM ÖEGAR .ELLO FELLUR FYRIR HINNI
BLINDU !NGELU

eftir Edoardo Winspeare og Staður
sálarinnar eftir Riccardo Milani.
Að jafnaði verða sýndar tvær
til þrjár myndir á dag á meðan
hátíðin stendur yfir.
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(ANN FÁKK HEIÈURS
ËSKARINN FYRR ¹ ÖESSU
¹RI FYRIR FRAMLAG SITT
TIL KVIKMYNDANNA
EN ER ÖAR FYRIR UTAN
MARGVERÈLAUNAÈUR

5TANGARÈSMAÈUR KVEÈUR
Bandaríski leikstjórinn
Robert Altman lést á mánudaginn og er flestum sem
unnið hafa með honum og
fjölmörgum aðdáendum
harmdauði enda er með
honum genginn einn frumlegasti og áhrifamesti leikstjóri nýliðinnar aldar.
Altman var 81 árs þegar hann lést
af völdum krabbameins hinn 20.
nóvember. Meinið hafði þjakað
hann síðustu 18 mánuði en á því
tímabili gerði hann sína síðustu
mynd, A Prairie Home Companion.
Þrátt fyrir veikindin kom andlát
hans öllum í opna skjöldu enda var
hann þegar byrjaður að leggja drög
að sinni næstu mynd og hugðist
hefja tökur í febrúar á næsta ári.
Altman gerði sína fyrstu mynd í
fullri lengd, The Delinquents, árið
1957 og gerði rúmlega þrjátíu bíómyndir, auk sjónvarpsþátta og auglýsinga, á löngum ferli sínum.
Hann gegndi herþjónustu í
bandaríska flughernum í seinni
heimsstyrjöldinni en þegar hann
hætti í hernum varð hann heltekinn af kvikmyndum og fluttist til
Hollywood þar sem hann haslaði
sér völl meðal annars sem handritshöfundur.

-IST¾KUR MEISTARI
Altman er margverðlaunaður og á
að baki eðalmyndir á borð við MA-S-H, Nashville, The Player og
Short Cuts. Hann er einn þeirra
leikstjóra sem hafði efni á því að
vera mistækur og óhætt er að
segja að honum hafi brugðist
bogalistin af og til. Hann var líka
óhræddur við að fara ótroðnar
slóðir og flakkaði hiklaust á milli
kvikmyndagreina. Hann sneri upp
á vestrana í McCabe og Mrs. Miller, bófamelódramað með Thieves
Like Us og harðsoðnu spæjarahefðina með The Long Goodbye
sem byggðist á samnefndri skáldsögu Raymonds Chandler.
Þá snaraði hann leikritum eins
og Fool For Love, eftir Sam Shepard, og The Room eftir Pinter yfir

á hvíta tjaldið og gerði mynd um
Stjána bláa með Robin Williams í
titilhlutverkinu.

HRIFANNA G¾TIR VÅÈA
Altman var gjarn á að gefa leikurum sínum lausan tauminn og gerði
óspart út á spuna þeirra í ýmsum
verkum sínum og er sannkallaður
leikstjóri leikaranna. Hann hefur
haft mikil áhrif á fjölda kvikmyndagerðarfólks og þar eru
Íslendingar engin undantekning.
„Ég er undir miklum áhrifum frá
Altman, eins og svo margir,“ segir
Ragnar Bragason, leikstjóri Barna.
„Hann er einn af þessum stóru
leikstjórum sem hafði gríðarleg
áhrif í áratugi. Myndir hans eru
fyrst og fremst um fólk og snúast
gjarnan um margar persónur, enda
kaótíkin eitt af hans höfundareinkennum. Hann treysti aldrei á
brellur, heldur fyrst og fremst
góða persónusköpun.“
Áhugi Altmans á spuna og hinu
óvænta er meðal þess sem höfðar
til Ragnars. „Hann var ótrúlega
naskur að draga fram það besta úr
leikurum, lagði áherslu á spuna og
gaf þeim mikið frjálsræði. Enda
kepptust þeir um hlutverk í myndum hans, þótt hann væri í rauninni
utangarðsmaður í Hollywood, og
flestir sem léku fyrir hann lýsa því
sem hápunkti ferils síns.“

2!'.!2 "2!'!3/. ,EIKSTJËRINN NEFNIR

3HORT #UTS SEM MEISTARAVERK !LTMANS
EN HEFUR .ASHVILLE Å MIKLUM METUM

.ASHVILLE Å UPP¹HALDI
„Altman var – eins og flestum –
mislagðar hendur en er merkilegur fyrir þær sakir að ferill hans
var geysilangur og allt til loka
komu fram meistarastykki með
reglulegu millibili,“ segir Ragnar.
„Það er ekki hægt að finna neitt
sérstakt tímabil á ferli hans þar
sem hann var bestur, þetta kom
jafnt og þétt. Sjálfur hef ég alltaf
haldið mikið upp á Nashville og MA-S-H er auðvitað klassísk, en ef
ég ætti að nefna eina mynd myndi
ég segja að Short Cuts væri hans
meistaraverk. Að minnsta kosti er
það sú mynd Altmans sem hefur
haft mest áhrif á mig. Hún byggist
líka á sögum Raymonds Carver,
sem er séní í persónusköpun og að
draga fram litlu hlutina í lífinu. En
ég horfi reglulega á myndir Altmans og finnst hann alltaf jafn
skemmtilegur.“
4REGAFULL KVEÈJUORÈ
Fjöldi leikara, ekki síst þeir sem
unnið hafa með Altman í gegnum
tíðina, hafa kvatt leikstjórann með
fögrum orðum en þar á meðal eru
Tim Robbins, Meryl Streep, Bob
Balaban, Richard Gere, Kenneth
Branagh og John C. Reilly.
Reilly lék í svanasöng Altmans,
A Prarie Home Companion, og
hann fór lofsamlegum orðum um
hann í viðtali við Fréttablaðið í
vor: „Hann er frábær. Mér fannst
ég ekki geta gert mistök alveg
sama á hverju gekk vegna þess að
Robert er alltaf að leita að mistökum. Hann er að sækjast eftir því
óvænta og leggur mikið upp úr
spuna. Hann leyfði okkur að fara
langt út fyrir handritið.“
Reilly kvaddi Altman með þessum orðum í gær: „Mikilmenni
hefur gengið af sviðinu. Fengi
hann einhverju ráðið er ég viss
um að hann vildi að ræðurnar um
hann yrðu stuttar og hnitmiðaðar.
Á þeim allt of stutta tíma sem ég
þekkti hann virtist líf hans aðeins
snúast um tvennt, að segja hlutina
hreint út og að skemmta sér. Við
eigum öll margt ólifað ef við
ætlum okkur að fara að dæmi
hans.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS
THORARINN FRETTABLADIDIS
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Fékk fullkomið crème brûlée í Prag

 0RËFAÈU 
... að búa til kryddaðan sykur.
Settu kanilstangir eða vanillustangir ofan í fallega
krukku og helltu sykri yfir.
Hann geturðu svo notað í baksturinn eða
hvað sem þér dettur
í hug.

(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N
¡G HELD ÖAÈ SÁ BRAUÈ OG OSTUR %F MANN
LANGAR Å EITTHVAÈ AÈ MAULA BJARGAR RISTAÈ
BRAUÈ OG OSTUR ALLTAF M¹LUNUM
"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
¶AÈ VAR M¹LTÅÈ SEM ÁG FÁKK Å 0RAG ®ND Å
AÈALRÁTT OG CRÀME BRÓLÁE Å EFTIRRÁTT ¶AÈ VAR
BESTA CRÀME BRÓLÁE SEM ÁG HEF FENGIÈ ¹ ¾VI
MINNI MÁR FANNST ÁG BARA GETA D¹IÈ EFTIR
ÖAÈ ÖETTA VAR SVO FULLKOMIÈ
%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST VONDUR
3ALTKJÎT /G SKATA 3VONA GAMLAR GEYMSLUAÈ
FERÈIR ERU EKKI MITT M¹L VIÈ EIGUM ÅSSK¹P OG
FRYSTIKISTU Å DAG OG ÖURFUM EKKI ÖETTA SÒRA

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM
¶AÈ VERÈUR AÈ VERA VANILLUDROPAR OG SOJA

6ÅNVIÈURINN
%INAR ,OGI 6IGNISSON

Hátíðarvín og Beaujolais
Á fimmtudaginn í síðustu viku hófst sala á Beaujolais nouveau en
leyfilegt er að setja vínið á markað þriðja fimmtudag í nóvember. Mikil
hátíðarhöld eru þennan dag í Frakklandi og siðurinn hefur breiðst út
um heim hin síðari ár og hér á landi gjarnan markað upphaf jólahlaðborðavertíðarinnar. Sama dag hófust þemadagar í vínbúðunum en þar
verða „hátíðarvín“ á kynningarverði fram yfir áramót. Var ágætlega
tilfundið að láta þemadagana hefjast þennan mikla stemningsdag þótt
minna fari fyrir nouveau-veislum hérlendis en stundum áður enda
tískusveiflur í þessu eins og öðru. Beaujolais nouveau þetta árið þykir
alveg ágætt, þykkara og dýpra en í meðalári enda sumarið sólríkt í
Frakklandi og berin þroskuðust snemma. Einhverjir veitingastaðir og
svo auðvitað Frakkar og menningarfélög tengd þeim hérlendis fögnuðu
Beaujolais nouveau í síðustu viku en almenningur getur nálgast
flöskur í vínbúðunum nú undir helgina. Flöskurnar fyrir þá sem eru
óþolinmóðir eru sendar í flugi en u.þ.b. viku seinna leggja skipin að
með flöskur sem rata í almenna sölu.
Á þemadögum vínbúðanna eru fjölmörg vín á lækkuðu verði eins og
venjan er. Lækkunin nemur að jafnaði um 100 kr. en þó þykja mér
óvenju mörg dæmi þetta skiptið um meiri lækkun, dæmi er Santa Rita
Cabernet Sauvignon Reserva sem lækkar um 300 kr. Í mínum huga er
það þó ekki verðlækkunin sem skiptir mestu máli heldur framsetningin í vínbúðunum og þær upplýsingar sem neytendur fá um samsetningu matar og víns. Stílhreinn bæklingur liggur frammi í búðunum þar
sem hátíðarvínin eru kynnt og flokkuð eftir því með hvaða mat þau
passa einna best.
Úrval vína á sérlista eykst einnig á þessum árstíma, dýrari tegundir
fá aukið pláss og vín frá svæðum sem hafa orðið útundan í kvótakerfi
búðanna.
Einnig má oft fá vín í skemmtilegum pakkningum til
gjafa og fylgja stundum glös og upptakarar með.
Koníak og líkjörar koma í hátíðarklæðum eins og hinn
vinsæli líkjör Grand Marnier sem listamenn setja
árlega í nýjan búning. Í þetta sinnið er retro-fílingur
yfir hönnuninni sem sækir stemminguna til hirðarinnar
á Versölum. Flaskan heitir einfaldlega „Andi Versala“
og einhver eintök af henni læddust hingað upp á
Klakann í vínbúðir og á veitingastaði.
 "/4.).. (6/,&4

/FT ER H¾GT AÈ GERA PRÕÈILEG KAUP Å VÅNUM Å GJAFAPAKKN
INGUM ÖVÅ INNFLUTNINGSAÈILARNIR LEGGJA OFTAST LÅTIÈ AUKALEGA
¹ VÎRURNAR ¶EIR LÅTA FREMUR ¹ ÖETTA SEM KYNNINGARKOSTNAÈ

SËSA ¡G NOTA SOJASËSUNA MIKIÈ Å STAÈINN
FYRIR SALT OG FINNST ALLT MEÈ VANILLU GUÈDËM
LEGT

KYNS ¶¹ T¾KI ÁG MEÈ MÁR MATVINNSLUVÁL
SEM AUÈVITAÈ GENGI FYRIR RAFHLÎÈUM EÈA SËL
ARORKU SVO ÁG GETI GERT EITTHVAÈ ÒR GOTTERÅNU
SEM ÖAR ER AÈ FINNA

(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA
BETUR
¡G VEIT EKKI HVORT ÖAÈ L¾TUR MÁR LÅÈA
BETUR EN SEM MUNNLEG S¾LA ER ÖAÈ
GOTTERÅ ¡G ER REYNDAR EKKI SÒKKULAÈI
KERLING ÁG ER FREKAR Å KRAKKANAMMINU
BLAND Å POKA HLAUP OG SVONA
(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å ÅSSK¹PNUM
¡G ¹ ALLTAF TIL MJËLK OG OST

(VAÈ ER ÖAÈ SKRÅTNASTA SEM
ÖÒ HEFUR BORÈAÈ
¡G HEF MJÎG SKRÅTINN MAT
ARSMEKK SVO ÖAÈ ÖYKIR F¹TT
SKRÅTIÈ HJ¹ MÁR TLI ÖAÈ SÁ
EKKI HELST HVERNIG ÁG BLANDA
SAMAN MAT ¡G BORÈA TIL D¾MIS
BRAUÈ MEÈ MAJËNESI OG KAVÅAR

%F ÖÒ YRÈIR FÎST ¹ EYÈIEYJU
HVAÈ T¾KIRÈU MEÈ ÖÁR
¡G REIKNA MEÈ AÈ ÖAR SÁ
VATN OG ÕMISLEGT MATAR

3KYNDIBITI 4HORSTENS
Ljósmyndarinn Thorsten
Henn nýtur þess að elda
í fallegu eldhúsi, en hann
hannaði og smíðaði eldhúsinnréttinguna sína sjálfur.
„Lóa konan mín sér um reddingarnar. Hún kíkir í ísskápinn þegar
ekkert er til og reddar málunum.
Þegar ég elda fer ég hins vegar í
Hagkaup og kaupi inn fyrir tíu
þúsund krónur. Ég er voðalega
týpískur karlmaður í þessu, fyrst
ég er að þessu á annað borð geri
ég það almennilega,“ segir
Thorsten og hlær.
Uppskriftin sem Thorsten deilir
með lesendum Fréttablaðsins er
skyndibiti á hans mælikvarða.
„Humarsúpan mín þarfnast allt að
sjö klukkutíma viðveru í eldhúsinu,“ segir Thorsten, en eins og
við má búast þykir honum afar
skemmtilegt að halda matarboð.
„Svo er ég með nokkra heimalninga líka, einhleypa karlmenn sem
ég fóðra reglulega,“ bætir hann
við og hlær.

Tagliatelle með kjúklingi
tómatsósu og dvergspergli

í

(Fyrir 4)
3-4 kjúklingabringur
500 g eggjatagliatelle, ferskt
2 dósir af tómötum
1 kúrbítur
250 ml rjómi
Tær kjúklingasúpa, t.d. Maggi
Fersk basilika
250 g dvergspergill
Nóg af smjöri
Sjávarsalt
Nýmalaður svartur pipar
Ólífuolía
Parmesanostur
Skerið
kjúklingabringurnar
í
strimla. Kryddið með salti og pipar
og steikið í vel heitri ólífuolíu, svo
kjötið lokist strax. Skerið kúrbít-

4(/234%. ¥ %,$(²3).5 '«¨! %LDAR EINS OG TÕPÅSKUR KARLMAÈUR FYRIR FJÎLSKYLDU OG

HEIMALNINGA

inn langsum og sneiðið. Saltið kúrbítinn áður en honum er bætt á
pönnuna. Látið steikjast í smá
stund og bætið kjúklingasúpunni í.
Látið malla aðeins, saxið tómatana
og bætið þeim út í. Sósan má sjóða
í um 30 mínútur, eða þar til hún er
orðin hæfilega þykk. Bætið rjómanum út í, sjóðið upp og bætið svo
basilikulaufunum út í rétt áður en
maturinn er borinn fram.
Sjóðið nóg af vatni, bætið sjávarsalti og pasta út í þegar suðan er
komin upp. Þegar pastað er tilbúið
er vatninu hellt af og 2-3 matskeiðum af smjöri hent í pottinn. Hitið
smjörið og bætið pastanu í. Bland-

&2¡44!",!¨)¨34%&.

ið, og pastað er til. Þetta er best að
gera rétt áður en sósan er tilbúin,
því ferskt pasta þarf bara um fjórar mínútur til að verða „al dente“.
Sperglinum er hent í sjóðandi vatn,
sem hefur verið bragðbætt með
smá sítrónu-ólífuolíu og sjávarsalti. Sjóðið í tíu mínútur, bræðið
svo smjör á sama hátt og með pastað og veltið sperglinum upp úr því.
Ef vill má rúlla sperglinum inn í
prosciutto.
Setjið pastað fyrst á diskinn,
því næst sósuna, leggið spergilinn
ofan á og skreytið með parmesan
osti og nokkrum basilikulaufum.
Voilá!

Elduðu fyrir sendiherra SÞ
Fjórir þriðja árs matreiðslunemar úr Hótel- og matvælaskólanum
dvöldu í New York í síðustu viku,
þar sem þeir kynntu íslenska matreiðslu fyrir innlendum. Ferðin
var til komin fyrir tilstilli meistarakokksins Hilmars B. Jónssonar, sem vinnur hjá fyrirtækinu
og matvælaskólanum og fyrirtækið Aramark, sem er einn
stærsti kaupandi íslensks fisks í
Bandaríkjunum.
„Aramark rekur mötuneyti í
stórfyrirtækjum úti, og við kynntum íslenskar afurðir þar sem
gestakokkar,“ sagði Ívar Þórðarson, einn nemanna fjögurra, en
með honum í för voru þeir Hinrik
Carl Ellertsson, Jóhannes H.
Proppé og Guðjón Kristjánsson.
„Við vorum með bás úti í sal og
elduðum beint ofan í fólkið,“
sagði Ívar, en nemarnir hlutu
allir góðar viðtökur. „Það seldist
upp hjá flestum okkar,“ sagði
Ívar.
Nemarnir framreiddu einnig

%LDUÈU FYRIR STARFSMENN FYRIRT¾KJA OG SENDIHERRA 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA Å .EW 9ORK
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kvöldverði
fyrir
sendiherra
Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum, Hjálmar W. Hannesson, og
aðra sendiherra samtakanna.
„Það var aðeins formlegra,“ sagði

Ívar og hló við. Í ljósi góðrar
reynslu gæti vel verið að svipuð
ferð verði farin aftur, að sögn
Ívars. „Ég færi hiklaust aftur,“
sagði hann.
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Mills segir skilnaðinn hafa verið helvíti
„Ég myndi frekar láta höggva af
mér hinn fótinn heldur en að ganga
í gegnum svonalagað aftur,“ sagði
Heather Mills í bandaríska spjallþættinum Extra sem nú sýnir
hluta úr viðtalinu á hverju kvöldi í
þessari viku.

(%!4(%2 -),,3 3EGIST ALDREI ¾TLA AÈ

GANGA Å GEGNUM ÖAÈ HELVÅTI AFTUR AÈ
SKILJA
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

Mills hefur átt undir högg að
sækja í breskum fjölmiðlum en
þeir hafa verið duglegir við að
mála hana sem skrattann á vegginn í hjónabandi hennar og Pauls
McCartney. Mills vísaði öllum
ásökunum á bug um að hún væri
eingöngu á eftir peningum bítilsins fyrrverandi og sagðist hafa
verið gerð að þorpara fyrir það
eitt að falla fyrir átrúnaðargoði
bresku þjóðarinnar. „Ég gerði ekkert rangt af mér annað en að verða
ástfangin,“ sagði Mills í tilfinningaþrungnu viðtali.
Fyrirsætan fyrrverandi lýsti
því yfir að skilnaðurinn og fjölmiðlasirkusinn hefði verið það
skaðlegur fyrir sig að hún ætlaði
aldrei aftur að gifta sig. „Ég myndi

frekar vilja missa annan útlim en
að ganga í gegnum þetta. Staðreyndin er sú að þegar þú missir
til dæmis fótinn þá færðu annan í
staðinn og það er ljós í myrkrinu,“
sagði Mills.
Heather vildi ekki tjá sig um
þær ásakanir að hún hefði verið
vændiskona á sínum yngri árum.
Svaraði því til að það sem hefði
komið fyrir í hennar lífi væri
hennar mál. „Og hverjir eru þeir
sem kasta steinum úr glerhúsi?“
sagði Heather.
(2%).!34! (%,6¥4)

(EATHER -ILLS SEGIST EKKI HAFA FENGIÈ
AÈ NJËTA SANNM¾LIS Å ÎLLU ÖEIM FJÎL
MIÈLASIRKUS SEM RÅKT HEFUR Å KRINGUM
SKILNAÈ HENNAR OG 0AUL -C#ARTNEY

Glæsilegt tónlistarkvöld í Los Angeles
-!$/..! &ÁKK EKKI AÈ ¾TTLEIÈA STÒLK

UNA FR¹ -ALAVÅU EINS OG HÒN ¾TLAÈI SÁR

Völdu ekki
Madonnu
Söngkonan Madonna sem hefur
verið mikið í fjölmiðlum vegna
ættleiðingar sinnar á afríska
drengnum David er þegar búin að
undirbúa ættleiðingu númer tvö.
Söngkonan heimsfræga hafði
heillast af telpunni Jessicu sem er
frá Malaví en foreldrar stúlkunnar höfðu ákveðið að leyfa trúboða
í Ástralíu að ættleiða hana. „Við
vissum af áhuga Madonnu á Jessicu en ferlið tekur svo langan tíma
að við völdum hina fjölskylduna í
staðinn,“ sögðu foreldrarnir við
fjölmiðla. Madonna hefur þó sagt
að hún sé ekki hætt við að bæta
börnum í fjölskyldu sína en hún á
þrjú börn með manni sínum Guy
Richie.

Asísk áhrif
Franski rafdúettinn Air gefur út
næstu
plötu
sína,
Pocket
Symphony, 6. mars á næsta ári.
Auk meðlima Air,
þeirra
J.
B.
Dunckel
og
Nicolas
Godin,
syngja á plötunni
þeir Jarvis Cocker úr Pulp og Neil
Hannon úr Divine
Comedy.
Upptökustjóri
var
Nigel Godrich,
sem m.a. stjórnaði upptökum á OK
Computer með Radiohead.
Asísk hljóðfæri koma mikið við
sögu á plötunni og játar Duncel að
Air hafi breytt svolítið um stefnu
en hinn sérstæði hljómur sveitarinnar sé þó enn til staðar.

Bandarísku tónlistarverðlaunin voru veitt á þriðjudaginn var í Los Angeles.
Að venju fjölmenntu helstu
stjörnur tónlistarbransans
og víðar á hátíðina og skörtuðu sínu fegursta.
Stjörnur kvöldsins voru tvímælalaust hljómsveitin Black Eyed Peas
sem sópaði til sín þremur verðlaunum, fyrir bestu rapp- og hiphopplötuna, sem besta rapp og hiphophljómsveitin
og
besta
sálarhljómsveitin. Hún vann til
flestra verðlauna af öllum öðrum
á hátíðinni en Red Hot Chili Peppers, Mary J. Blige og Kelly Clarkson fylgdu fast á hæla þeirra með
tvenn verðlaun hver.
Leikarinn Jamie Foxx var valinn besti sálartónlistarmaðurinn en
hann er betur þekktur fyrir leikhæfileika sína. Beyonce, Gwen
Stefani og Nelly Furtado tróðu upp
við mikinn fögnuð áhorfenda.

4(% 05339#!4 $/,,3 %IN AF VINS¾LUSTU STÒLKNASVEITUNUM Å "ANDARÅKJUNUM Å DAG LÁT
SIG AÈ SJ¹FSÎGÈU EKKI VANTA

*!-)% &/88 ,EIKARINN OG SÎNGVARINN TËK
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INNAR FËR EKKI TËMHENT HEIM AF H¹TÅÈINNI
ENDA EIN AF ÖEIM BESTU
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SIG VEL ÒT Å HVÅTUM BUXUM
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"%9/.#% 3TAL SENUNNI ÖEGAR HÒN M¾TTI

TIL LEIKS Å ÖESSUM FALLEGA GR¾NBL¹A KJËL

BÅLFÎRMUM UM ÖESSAR MUNDIR OG SÎNG
HÒN FYRIR GESTI

'WEN 3TEFANI OG 'AVIN 2OSSDALE VORU
M¾TT EN 3TEFANI VAR MEÈ TËNLISTARATRIÈI
¹ H¹TÅÈINNI

Langholtsskóli sigraði Ljótur skilnaður í vændum
Hæfileikakeppni
grunnskóla
Reykjavíkur hefur skipað sér fastan sess í félagslífi grunnskólanema undanfarin ár en þetta er í
sautjánda sinn sem keppnin er
haldin. Á þriðjudaginn var úrslitakvöld keppninnar og voru það
Álftamýrarskóli,
Árbæjarskóli,
Hagaskóli,
Hvassaleitisskóli,
Langholtsskóli og Seljaskóli sem
kepptu til úrslita. Keppnin var
haldin í Borgarleikhúsinu og er
óhætt að segja að það hafi verið
fullt út úr dyrum.
Það var Langholtsskóli sem bar
sigur úr býtum en þetta er í fyrsta
sinn sem skólinn vinnur. Í atriði
þeirra var mörgum ólíkum dansstílum blandað saman við frumlega búninga. Hagaskóli lenti í
öðru sæti og Álftamýrarskóli í því

,!.'(/,433+«,) "AR SIGUR ÒR BÕTUM Å

FYRSTA SINN Å SÎGU SKËLANS OG VORU KRAKK
ARNIR AÈ VONUM ¹N¾GÈIR MEÈ SINN HLUT
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þriðja. Hljómsveitin Á móti sól
skemmti áhorfendum milli atriða
en þeir eiga einmitt heiðurinn að
Skrekkslaginu sem þeir sungu við
gífurlegan fögnuð viðstaddra. ¹P

Kevin Federline gefur ekkert eftir
í skilnaðarmáli sínu og Britney
Spears en hann hyggst beita öllum
brögðum til að fá forræði yfir
strákunum þeirra tveimur.
The Sun greinir frá því að Federline muni upplýsa að Britney
Spears sé tvíkynhneigð og hafi
oftar en ekki grátbeðið hann um að
fá stúlku til að slást í hópinn með
þeim í kynlífinu. Federline mun
jafnframt greina frá því að Spears
hafi margoft trúað honum fyrir
því að hún þráði konur engu síðri
en karla. Fjölmiðlasérfræðingar
segja þetta vera lymskufullt bragð
hjá rapparanum til að koma höggi
á fyrrverandi eiginkonu sína og
tryggja sér smá forskot í þeim
ljóta skilnaði sem virðist vera í
uppsiglingu.
Fjölmiðlar
bíða

spenntir eftir útspili frá herbúðum
Spears en hún hefur verið þögul
sem gröfin og virðist njóta þess að
vera laus við eiginmann sinn.
Náinn fjölskyldumeðlimur Federline lét hafa eftir sér í samtali
við The Sun að rapparinn og dansarinn væri tilbúinn til að láta allt
flakka í dómsölum um samband
sitt og Britney. Þá er orðrómur um
að Federline sé að skrifa bók um
sambandið og þar verði síst dregið
undan lýsingum á vanhæfni Spears
sem móður. Federline er sagður
ætla að gera miklar kröfur um
framfærslueyri vegna skilnaðarins en K-Fed, eins og hann er jafnan kallaður, frétti af honum í gegnum sms-skeyti sem Britney sendi
honum fyrir tveimur vikum.
The Sun greinir jafnframt frá

6),, 0%.).'! +EVIN &EDERLINE ER SAGÈUR

¾TLA AÈ BEITA ÎLLUM BRÎGÈUM TIL AÈ
F¹ SEM MEST ÒT ÒR SKILNAÈI SÅNUM VIÈ
SÎNGKONUNA

því að þrátt fyrir þessar yfirlýsingar muni hjónakornin fyrrverandi berjast hart gegn þeim orðrómi
að
þau
hafi
gert
kynlífsmyndband en það gengur
nú kaupum og sölum á netinu. FGG

LITLU HLUTIRNIR GERA MIKIÐ

SNILLDARLAUSNIR FYRIR LÍTIL RÝMI

LJÓSMYNDARAR MEÐ NÆMT AUGA

NÝTT BLAÐ KOMIÐ ÚT!
SKIPULAG ER FALLEGT

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5000 | WWW.VISIR.IS
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Beckham kennir börnum Toms Cruise

*534). (!7+).3 &YRRUM SÎNGVARI 4HE

$ARKNESS ER EKKI AF BAKI DOTTINN ÖR¹TT
FYRIR ERFIÈLEIKA AÈ UNDANFÎRNU

Vill gera
sólóplötu
Justin
Hawkins,
fyrrverandi
söngvari bresku hljómsveitarinnar The Darkness, ætlar að hefja
vinnu við sína fyrstu sólóplötu á
næstunni.
„Ég ætla að taka mér gott frí og
gera hluti sem ég hef gaman af
eins og að fara á skauta. Síðan
ætla ég að byrja á sólóplötu,“ sagði
hann.
Hawkins er nýkominn úr meðferð vegna áfengis- og eiturlyfjanotkunar og ætlar að láta að sér
kveða í tónlistarbransanum á
nýjan leik.

-!..!+/2. (LJËMSVEITIN -ANNAKORN

Meðal þeirra gjafa sem Tom Cruise og
Katie Holmes fengu í brúðargjöf var
knattspyrnukennsla frá sjálfum David
Beckham en frá þessu er greint í
breska blaðinu The Sun. Þau Connor
og Isabella sem Cruise ættleiddi
ásamt fyrri eiginkonu sinni, Nicole
Kidman, eru miklir aðdáendur
Beckhams og greinir heimildarmaður The Sun frá því að David
hlakki mikið til að sýna þeim nokkur velvalin brögð. Sjálfur hefur
knattspyrnukappinn vísað þeim
orðrómi á bug að hann ætli
sér að verða leikari þegar
ferlinum á sparkvellinum
lýkur.
Slúðurblöðin hafa lagt
nótt við dag til þess að grafa
upp hvað fram fór bak við

luktar dyr 15. aldar kastalans í ítalska
smábænum Bracciano á laugardaginn
þegar Cruise og Holmes gengu í hjónaband. Slúðursíðan Contactmusic.
com greinir frá því að Cruise
hafi endurskapað atriði úr kvikmyndinni Top Gun fyrir sína
heittelskuðu þegar plötusnúðurinn Mark Ronson lék sígildu
ballöðuna You‘ve lost that
Lovin‘ Feelin með Righteous
Brothers. Maverick söng þetta
fyrir ástkonu sína Charlie í myndinni og sagði leikkonan Leah
Rimini að Holmes hefði
flissað eins og smástelpa
en notið hvers augnabliks.
"%#+(!- 'AF #RUISE OG (OL

MES KNATTSPYRNUKENNSLU

"2²¨+!503-9.$). ,EIKARINN #RUISE ENDURSKAPAÈI ATRIÈI ÒR KVIK

MYND SINN 4OP 'UN FYRIR SÅNA HEITTELSKUÈU (OLMES
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(INAR ÕMSU MYNDIR -ËÈUR JARÈAR
Fatahönnunarkeppni grunnskólanna, Stíll 2006, var
haldin um síðustu helgi og
er ekki hægt að segja annað
en að hugmyndaauðgi hafi
verið þar áberandi.
Þema keppninnar var Móðir jörð
og þurftu keppendur að hanna
fatnað, förðun og hárgreiðslu.
Keppnin var haldin í íþróttahúsinu í Smáranum og tóku þátt í
henni unglingar frá 44 félagsmiðstöðvum.
Það var félagsmiðstöðin Friður
í Skagafirði sem bar sigur úr
býtum og fékk einnig verðlaun
fyrir bestu hárgreiðsluna. Hóllinn
í Kópavogi lenti í öðru sæti og
fékk aukaverðlaun fyrir bestu
vinnumöppuna.
Ljósmyndari Fréttablaðins var
staddur á keppninni og festi
nokkra búninganna á filmu. Það er
greinilegt að það leynast nokkrir
efnilegir hönnuðir í grunnskólunum.

"%¨)¨ ¶ESSAR UNGU DÎMUR VORU ALDEILIS GL¾SILEGAR ÖAR SEM Ö¾R BIÈU SPENNTAR EFTIR AÈ KOMAST UPP ¹ SVIÈ

HEFUR GEFIÈ ÒT PLÎTUNA *ËL MEÈ -ANNA
KORNUM

Mannakorn
spila í kirkju
Hljómsveitin Mannakorn heldur
tónleika í Seltjarnarneskirkju á
fimmtudagskvöld til að kynna plötuna Jól með Mannakornum.
Mannakorn, sem er skipuð
Magnúsi Eiríkssyni og Pálma Gunnarssyni ásamt góðum gestum, mun
halda tónleika í nokkrum kirkjum
víða um land og verður Seltjarnarnes fyrsti viðkomustaðurinn.
Á plötunni eru sígildar jólaperlur í útgáfu Mannakorna, þar á
meðal lagið Gleði- og friðarjól sem
vann huga og hjörtu landsmanna
þegar það kom út fyrir tuttugu
árum. Hugljúf jólastemning svífur
því yfir vötnum á þessari fallegu
plötu.
Tónleikarnir í Seltjarnarneskirkju hefjast klukkan 20.00 og er
miðaverð 2.500 krónur.

*«,!+²,52 ®LL SM¹ATRIÈI VORU VANDLEGA ÒTF¾RÈ
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&ALLEG HÎNNUN ÖAR SEM ÖEMAÈ
ER TÒLKAÈ ALVEG BËKSTAFLEGA

0,!34 &LOTT HÎNNUN OG MIKIL

HUGMYNDAVINNA LEYNDI SÁR EKKI
HJ¹ KRÎKKUNUM (ÁR ER KVÎLD
KJËLL MEÈ PLASTÅVAFI

Silver á Akureyri
Söngkonan Védís Hervör og
Bandaríkjamaðurinn Seth Sharp
koma fram á tónleikum undir
yfirskriftinni Silver á Græna
hattinum á Akureyri á laugardag.
Silver, sem er í anda „Aint Misbehavin“ og „Smokey Joe´s Cafe“,
er dagskrá með bæði íslenskum
og amerískum dægur- og þjóðlagaperlum sem tvinnast saman
og segja sögu af von, ást, skemmtan og fleiru. Þar er m.a. að finna
fallega blöndu af Sofðu unga ástin
mín og Summertime ásamt fönkí
útgáfu af lagi Fats Waller Viper´s
Drag/Reefer Song í bland við
lagið Í bláum skugga sem Stuðmenn eiga heiðurinn að.
Miðaverð á tónleikana er 1.500
kr. og byrjar miðasala klukkutíma fyrir tónleika, eða klukkan

3),&52,)4!¨ -ËÈIR JÎRÈ ER GREINILEGA SILFURLITUÈ
AÈ MATI ÖESSARA KEPPENDA EN H¹RGREIÈSLAN ER
EINKAR GL¾SILEG
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6ÁDÅS OG 3HARP HALDA TËNLEIKA ¹ !KUREYRI
¹ LAUGARDAG

20.00. Lokatónleikar þeirra Védísar og Seths verða svo með hátíðlegum blæ í Salnum í Kópavogi
16. desember kl.20.30. Frekari
upplýsingar er að finna á www.
salurinn.is en þar er einnig hægt
að kaupa miða.

&*®,"2%94),%)+) &ÎRÈUNIN VAR EKKI VANR¾KT Å KEPPNINNI EINS OG SJ¹ M¹ ¹ ÖESSUM STÒLKUM

Járnmaðurinn ekki hórkarl hjá Fleiss
Heidi Fleiss, hórumamman
þekkta,
vísar á bug fréttum
breska blaðsins Daily
Star um að Mike Tyson
gæti hugsanlega orðið
næsti vændiskarl hjá
henni. Fleiss hefur keypt
sextíu hektara land fyrir
utan Las Vegas þar sem hún
hyggst stofna Heidi Stud
Farm eða Folabúgarð Fleiss og
Daily Star greindi frá því að Mike
Tyson yrði hugsanlega einn af þeim sem
kostur væri á að kaupa. Talsmaður Fleiss,
Charles Lago, sagði í samtali við Las Vegasblaðið Rewiev að fréttir Daily Star um
Tyson væru bölvað rugl.
(«25-!--!. (EFUR KEYPT SEXTÅU
*2.-!¨52).. 4YSON VERÈUR EKKI EIN AF ÖJËNUSTU

KÎRLUM (EIDI &LEISS

HEKTARA LANDS UNDIR HËRMANG SITT
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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

SKU OG
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EN
ÍSLE
MEÐ ÍSL
" 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

U TALI
SK
KU
EN
ENS

"...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
- 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

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

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

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

Bölvunin breiðist út Kveður niður kaupæðið
Árið 2004 endurgerði japanski
leikstjórinn Takashi Shimizu hryllingsmynd sína, The Grudge, með
Sarah Michelle Gellar í aðalhlutverkinu. Þótt bandarískir leikarar
væru í mörgum aðalhlutverkum
endurgerðarinnar hélt Shimizu sig
við Tókýó sem sögusvið og þar
lenti Gellar í mögnuðum hremmingum þegar hún tók að sér heimahjúkrun í húsi þar sem illur andi í
hefndarhug fór mikinn.
Framhald myndarinnar, The
Grudge 2, ratar í kvikmyndahús á
Íslandi á morgun en nú hefur bölvunin heldur betur sótt í sig veðrið,
er sloppin út úr húsinu fordæmda
og leggst á nokkurn fjölda fólks
bæði í Japan og Bandaríkjunum.
Persóna Gellar liggur þungt
haldin á sjúkrahúsi í Tókýó eftir
að bölvunin helltist yfir hana í
fyrri myndinni og nú kemur það í
hlut yngri systur hennar að fljúga

$2!5'!'!.'52 "ÎLVUNIN SEM TËK

PERSËNUR 4HE 'RUDGE ¹ TAUGUM MAGNAST
VERULEGA Å FRAMHALDINU OG FËRNARLÎMB
UNUM FJÎLGAR Å SAMR¾MI VIÈ ÖAÈ

yfir hafið og flytja stóru systur
sína heim.
Hún sleppur vitaskuld ekki við
bölvunina og eftir því sem staða
hennar verður tvísýnni leggur hún
sig harðar fram um að rekja uppruna bölvunarinnar í veikri von
um að geta í það minnsta aflétt
óværunni af sjálfri sér.

2!--34%). (LJËMSVEITIN 2AMMSTEIN HEFUR GEFIÈ ÒT $6$ MYNDDISKINN 6ÎLKERBALL

Völkerball á DVD
Þýska rokksveitin Rammstein
hefur gefið út DVD-mynddiskinn
Völkerball. Hefur hann að geyma
DVD-mynddiska með upptökum
frá tónleikaferð sveitarinnar frá
nóvember 2004 til júlí 2005. Þá
ferðaðist Rammstein með 140 tonn
af tækjum og tólum í farteskinu á
milli 21 lands og spilaði fyrir samtals eina milljón aðdáendur.
Diskurinn, sem er í vönduðum

11.
HVER
VINN
UR!

umbúðum, kemur bæði út í hefðbundinni útgáfu og í viðhafnarútgáfu. Í hinni hefðbundnu eru 140
mínútna upptökur frá tónleikum
sveitarinnar auk 75 mínútna
geisladisks, einnig með tónleikaupptökum. Í viðhafnarútgáfunni
er einnig 90 mínútna löng heimildarmynd. Á meðal laga á útgáfunni
eru Links 2 3 4, Du Hast, Sonne og
Stripped.

SENDU SMS JA
OSF Á 1900
OG ÞÚ GÆTIR
U
NNIÐ MIÐA
VINNINGAR ER
U BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR OG

TÖLVULEIKIR,
MARGT FLEIRA
!

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

„Kaupum ekkert“-dagurinn er á laugardaginn og
í tilefni af því ætlar hin
franska Aude Busson að
opna ókeypis búð í kjallaranum á kaffi Hljómalind
að Laugavegi 21. Tilgangur búðarinnar er að vekja
athygli á kaupæðinu sem
grípur landann sérstaklega
á þessum tíma árs þegar
jólavertíðin nálgast.
„Ég sá svona búð í Belgíu og heillaðist af hugmyndafræðinni á bak
við þetta,“ segir Aude en hún
hefur búið hérlendis í tvö ár og er
að læra íslensku ásamt því að
vinna á Gráa kettinum. Í búðinni
getur viðskiptavinurinn tekið það
sem hann vill án þess að borga eða
komið með eitthvað frá sér og
skipt fyrir eitthvað annað. Úrvalið
verður ekki mikið til að byrja með
en Aude er búin að safna dóti frá
sjálfri sér og vinum til að hafa
fyrst um sinn í búðinni þangað til
fólk fer að skipta sínu dóti.
Aðspurð hvort henni finnist
Íslendingar vera með meira kaupæði en Frakkar svarar hún tvímælalaust játandi. „Íslendingar
kaupa mjög mikið enda er fjárhagurinn hér betri en gengur og
gerist annars staðar í heiminum.
Það er svo sorglegt að sjá að sumir
eru hættir að njóta þess að kaupa
sér eitthvað og verðið er ekki farið
að skipta máli lengur. Hlutir bara
hækka og hækka í verði án þess að
nokkur segi neitt heldur borga
bara allir þegjandi og hljóðalaust.“
Aude segir að hún sé að vekja
athygli á að því meira sem fólk á,
því meira kaupir það. Að kaupa
hluti er ákveðið form af græðgi.
„Það hafa allir gott af því að hugsa
aðeins nánar um þetta fyrir
jólin.“
Aude segir að fólk fari hins
vegar að hugsa þegar það kemur
inn í búð þar sem allt er ókeypis.
„Þá hugsar fólk um hvort þeir virkilega þurfi á hlutnum að halda eða

!5$% "533/. -UN OPNA «KEYPIS BÒÈINA ¹ LAUGARDAGINN EN ÖAR ER ÎLLUM FRJ¹LST AÈ
KOMA OG TAKA ÖAÈ SEM ÖEIR VILJA ËKEYPIS ¹SAMT ÖVÅ AÈ GETA KOMIÈ MEÈ SITT EIGIÈ DËT
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hvort einhver annar þurfi kannski
meira á honum að halda,“ segir
Aude og bætir því við að Ókeypis
búð sé góð leið fyrir alla til að losna
við slæmar kaupvenjur.
Búðin, sem heitir Ókeypis
búðin, verður opnuð eins og fyrr

segir á laugardag klukkan fjögur
og verður opin alla daga til jóla.
„Ég efast ekki um að Íslendingar
eigi eftir að taka vel í þessa búð,
ég vona að hún eigi eftir að efla
samfélagsandann hérna,“ segir
Aude.
ALFRUN FRETTABLADIDIS

www.haskolabio.is

FORSÝND Í SAMBÍÓUNUM KRINGLUNNI Í KVÖLD

Nú er komið að framhaldi bölvunarinnar
ÚR SMIÐJU SAM RAIMI

THE GRUDGE 2
GREMJAN 2

EEEE

Varðveitt líf mitt
fyrir ógnum óvinarins

EMPIRE

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Þorir þú aftur ?

(ROFIN PERSÓNUVERND)

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

- Ítölsk kvikmyndahátíð 23. nóv - 3. des.

(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

(
/ KRINGLUNNI

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

kl. 8
kl. 10:10

HINIR

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

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

Íslenskara en áður
Rapparinn Bent gefur í næstu
viku út sína fyrstu sólóplötu sem
nefnist Rottweilerhundur. Í tilefni
þess heldur hann útgáfutónleika á
Prikinu í kvöld.
„Þessi plata er ekki ósvipuð
Rottweilerplötunum sem hafa
komið út áður. Lúlli úr Rottweiler
gerir megnið af töktunum og
Erpur rappar í tveimur lögum,“
segir Bent. „Þetta er dálítið
íslenskara sánd undir áhrifum frá
íslenskri „folk“ tónlist og meira í
átt frá bandarískri glæpatónlist.
Þetta er rökrétt skref í átt að því
að Ísland eigið sitt eigið íslenska
sánd,“ segir hann. „Rottweiler var
náttúrulega íslensk en samt ennþá
með sömu formerkjum og í Bandaríkjunum. Ef fyrsta platan með
Rottweiler var fyrsta skrefið þá
er þetta annað skrefið, en við erum
ekki komin þangað ennþá. Ef fólk
hefði stokkið beint inn í það sem
er í gangi núna hefði því bara
fundist það skrítið.“

(FRÁFÖLLNU (

CUORE ALTROVE, IL (með hjartað á öðrum stað)
ZEDER(hefn hinna dauðu)

B.i.16
B.i.12
Leyfð
B.i.12
Leyfð

THE DEPARTED
THE GRUDGE 2 forsýnd.
JÓNAS M/- Ísl tal.
ADRIFT
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
MATERIAL GIRLS

kl. 8 - 10:10
kl. 8
kl. 6
kl. 8 - 10:10
kl. 6
kl. 6
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,EIKKONAN #AMERON $IAZ
VIÈURKENNIR AÈ HÒN ÖJ¹IST AF
SAMBANDSF¾LNI ¹ H¹U STIGI
OG EIGI ERFITT MEÈ AÈ HUGSA
SÁR AÈ EIGNAST FJÎLSKYLDU OG
BÎRN $IAZ ER BÒIN AÈ VERA
Å FJÎGUR ¹R MEÈ HINUM
VINS¾LA TËNLISTARMANNI
*USTIN 4IMBERLAKE OG ER
NÒ ORÈIN  ¹RA GÎMUL
b¡G GET EKKI EINU SINNI
HUGSAÈ MÁR AÈ EIGNAST
HUND EÈA Ö¹ SAGT HVAR

B.i.16
B.i.16

kl. 7 - 10
kl. 8 - 10

B.i. 12
B.i. 16

Leyfð
B.i.12
Leyfð
Leyfð

VEGGIE TALES M/- Ísl tal. kl. 6
THE DEPARTED
kl 8
BÖRN
kl 6 - 8

ÁG VERÈ EÈA HVAÈ ÁG VERÈ AÈ GERA
EFTIR ÖRJ¹ M¹NUÈI m SEGIR $IAZ

'ULAG /RKESTAR
"EIRUT

((((
6EL ÒTF¾RÈ PLATA UNGS PILTS SEM
HEILLAÈIST AF TËNLIST !USTUR %VRËPU
(LJËMAR FR¹B¾RLEGA OG YFIR HENNIR RÅKIR
Ö¾GILEG NOSTALGÅUSTEMNING

Zach Condon er piltur um tvítugt
sem er frá Santa Fe í Nýju Mexíkó. Þegar Zach var sextán ára
gamall ferðaðist hann um Evrópu
og komst að því að heimstónlist er
ekkert grín og almenningur var í
alvörunni að hlusta á tónlist frá
Balkanskaga og öðrum afviknum
stöðum en ekki eingöngu gamalt
fólk frá þessum svæðum. Hjá
vinum sínum í París kynntist Zach
hljómsveitum á borð við Boban
Markovic Orchestra sem hann
heillaðist af og fór því heim til
Bandaríkjanna þar sem hann tók

&YRIRS¾TAN 4YRA "ANKS OG
*ANET *ACKSON HAFA MANAÈ
HVOR AÈRA UPP Å AÈ VINNA Å
HEILAN DAG Å BÅLALÒGUNNI
¹ -C$ONALDS OG
SJËNVARPSFRAM
LEIÈENDUR Å
ENGLABORGINNI
GRIPU HUG
MYNDINA ¹ LOFTI
OG VILJA GERA

Útgáfutónleikar Bents hefjast
um níuleytið og verður nýja platan til sölu bæði með afslætti og í
viðhafnarútgáfu með aukalagi.
Dóri DNA mun einnig koma fram.
FB

3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

B.i.12
B.i.12

UM ÖAÈ RAUNVERULEIKAÖ¹TT
*ACKSON BAR ÖETTA UPP
Å SPJALLAÖ¾TTI ÖEIRRAR
FYRRNEFNDU OG TËK "ANKS
VEL Å ATVINNUTILBOÈIÈ b¡G
HELD AÈ VIÈ VERÈUM
MJÎG GËÈAR Å ÖESSU
OG ÁG VIL GJARNAN
PRËFA m SEGIR 4YRA

Nostalgían í hámarki

4«.,)34

Leyfð

Munið afsláttinn

&2¡44!",!¨)¨34%&.

upp hljómsveitarnafnið Beirut.
Og útkoman er ein smekklegasta, sérstæðasta og flottasta plata
ársins 2006. Nostalgíustemningin
er algjör og ekki þarf annað en að
nefna lagaheitin því til stuðnings.
Prenzlauerberg
(hippsterhverfi
Berlínar), Postcards from Italy
(án efa eitt af bestu lögum ársins)
og Bratislava (höfuðborg Slóvakíu) eru aðeins fá lagaheiti sem gefa
það til kynna að Zach hafi skemmt
sér ágætlega í Evrópu. Til þess að
toppa þetta allt þá fann Zach myndirnar á umslagi plötunnar inni í
bók á bókasafni í Leipzig.
Zach fékk síðan Jeremy
Barnes,
fyrrverandi
meðlim
Neutral Milk Hotel, til þess að
vera sér innan handar við vinnslu
á plötunni. Barnes fékk einnig
Heather Trost til þess að aðstoða
en þau tvö skipa sveitina A Hawk
and a Hacksaw sem er kannski
það eina á árinu sem hljómar eitthvað í líkingu við Beirut.
Hinn
sérstæði
bandaríski
brass-balkanhljómur plötunnar
er einstaklega vel útfærður og
hljómur plötunnar er nær óaðfinnanlegur. Rödd Zachs er ekki
síður seiðandi og eykur enn á
áhrif plötunnar. Minnir hressilega á Jens Lekman og þannig
einnig Stephin Merritt en Zach
tekst að vera skemmtilega evrópskur í söng sínum. Zach nær
þannig að skapa þægilegt andrúmsloft en ekki verður annað
sagt en að honum hafi tekist ágætlega upp með þessum frumburði
sínum sem Beirut.

B.i.12

Munið afsláttinn

"%.4 2APPARINN "ENT ER AÈ GEFA ÒT SÅNA

FYRSTU SËLËPLÎTU

B.i. 12

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
CASINO ROYALE
BORAT

kl. 6
kl. 6 - 8

Piparkökur (fígúrur,

kökuhú

s)
150 g smjör
150 g púðursykur
1 1/2 dl síróp
engifer á hnífsoddi
3 tsk. kanill
1/2 tsk. negull
2 tsk. natron
1 egg
5-600 g hveiti
Setjið öll hráefni í pott
nema egg og hveiti.
Hrærið stöðugt í þar til
suðan kemur upp.
Dragið pottinn af hell
unni. Blandið eggi og
hveiti út í. Setjið deigið
á borð, hnoðið og fletjið
síðan út á bökunarplö
tu. Leggið sniðin ofan
á og skerið út. Bakið við
200
Takið af plötunni á með °C í u.þ.b. 10 mín.
an kökurnar eru
volgar. Skreytið me
glassúr. Límið húsið
saman með bræddum
syk
er tilvalin í myndakök ri. Þessi uppskrift
ur.
Glassúr: Setjið 1 eggjahv
ítu í skál og sigtið
flórsykur út í smátt og
smá
til glassúrinn verður seig tt. Hrærið vel þar
fljótandi og drýpur
hægt af tannstöngli.

 +¹RI ORÈAÈUR VIÈ LASUND
,ANDSLIÈSMAÈURINN +¹RI RNASON
HEFUR VERIÈ ORÈAÈUR VIÈ NORSKA
ÒRVALSDEILDARLIÈIÈ LASUND SEM
(ARALDUR &REYR 'UÈMUNDSSON LEIKUR
MEÈ +¹RI ER SAMNINGSBUNDINN
S¾NSKA LIÈINU $JURG½RDEN TIL 
b-ÁR LÅST ¹G¾TLEGA ¹ FÁLAGIÈ EN ¾TLA
AÈ BÅÈA Å NOKKRAR VIKUR ÖANGAÈ TIL
ÁG TEK ¹KVÎRÈUN n SAGÈI HANN VIÈ
NORSKT STAÈARBLAÈ Å G¾R «LÅKLEGT
VERÈUR ÖË AÈ TELJAST AÈ +¹RI VILJI
FARA FR¹ $JURG½RDEN ÖAR SEM
3IGURÈUR *ËNSSON GAMLI ÖJ¹LFARI HANS
HJ¹ 6ÅKINGI ER TEKINN VIÈ LIÈINU

SPORT FRETTABLADIDIS
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Þurfum að fá fullt hús af áhorfendum
+EFLAVÅK TEKUR ¹ MËTI S¾NSKA LIÈINU .ORR
KÎPING Å %VRËPUKEPPNINNI Å KÎRFUBOLTA Å
KVÎLD +EFLVÅKINGAR HAFA TAPAÈ TVEIMUR FYRSTU
LEIKJUM SÅNUM Å %VRËPUKEPPNINNI FYRST GEGN
TÁKKNESKA LIÈINU -LEKARNA +UNIN ¹ ÒTIVELLI
  OG SÅÈAN TAPAÈI LIÈIÈ NAUMLEGA FYRIR
RÒSSNESKA LIÈINU "# $NIPRO HÁR ¹ LANDI
 
&RÁTTABLAÈIÈ R¾DDI VIÈ 3VERRI ¶ËR 3VERRIS
SON LEIKMANN +EFLAVÅKUR OG ÖAÈ VAR AUGLJËST
HVERT MARKMIÈIÈ ER HJ¹ +EFLAVÅK b6IÈ ERUM
BÒNIR AÈ TAPA TVEIMUR FYRSTU LEIKJUNUM
OG TÎPUÈUM MJÎG NAUMT SÅÈAST SEM VAR
MJÎG SL¾MT .Ò ER ÖAÈ BARA ÖANNIG AÈ VIÈ
VERÈUM AÈ VINNA ÖENNAN LEIK TIL AÈ EIGA
EINHVERN MÎGULEIKA Å ÖESSARI KEPPNI ¶AÈ
VERÈUR HREINLEGA ALLT LAGT UNDIR ¹ MORGUN OG
VIÈ ¾TLUM OKKUR SIGURm

OKKAR SJÎTTI MAÈUR OG VIÈ EIGUM MJÎG GËÈA
STUÈNINGSMENN 4ROMMUSVEITIN OKKAR ER
ËMETANLEG EN ÖAÈ HINS VEGAR MUNAR MIKLU
FYRIR TROMMARANA AÈ F¹ FULLT HÒS MEÈ SÁR
¶¹ ER GRÅÈARLEGA ERFITT AÈ SPILA ¹ MËTI
OKKUR Å +EFLAVÅK m SAGÈI 3VERRIR ¶ËR
3VERRIR ¶ËR BJËST VIÈ AÈ .ORRKÎP
ING V¾RI MJÎG SVIPAÈ AÈ STYRKLEIKA
OG $NIPRO LIÈIÈ SEM +EFLAVÅK
M¾TTU UM DAGINN b¶ETTA SNÕST
BARA UM ÖAÈ Å %VRËPULEIKJUNUM
AÈ VIÈ ÖURFUM AÈ EIGA GËÈAN
LEIK ¶EGAR VIÈ HÎFUM ¹TT GËÈA
LEIKI Å %VRËPUKEPPNINNI SÅÈ
USTU ¹R Ö¹ HÎUM VIÈ UNNIÈ
LEIKINA m SAGÈI 3VERRIR ¶ËR OG
B¾TTI VIÈ AÈ LIÈIÈ ¾TTI
MIKIÈ INNI

3VERRIR ¶ËR HAFÈI EKKI TRÒ ¹ ÖVÅ AÈ
TAPIÈ GEGN $NIPRO UM DAGINN ¾TTI
EFTIR AÈ SITJA Å LEIKMÎNNUM +EFLAVÅK
UR b6IÈ VORUM KLAUFAR AÈ KL¹RA EKKI
LEIKINN UM DAGINN OG MENN VILJA
BARA B¾TA FYRIR ÖAÈ ¶AÈ ER MIKILL
HUGUR Å MÎNNUM FYRIR ÖENNAN
LEIK m SAGÈI 3VERRIR ¶ËR OG
B¾TTI VIÈ AÈ GËÈUR STUÈN
INGUR V¾RI NAUÈSYNLEGUR Å
LEIKNUM Å KVÎLD
b¡G VONA BARA AÈ FËLK
SÁ EKKI BÒIÈ AÈ GEFAST
UPP ¹ OKKUR OG M¾TI TIL AÈ
STYÈJA VIÈ BAKIÈ ¹ OKKUR ¶AÈ
MYNDI AUKA MÎGULEIKANA ¹
SIGRI EF VIÈ FENGJU N¹L¾GT FULLU HÒSI Å
ÖESSUM LEIK 3TUÈNINGSMENNIRNIR ERU

$AVÅÈ ¶ËR SKRIFAR UNDIR
NÕJAN SAMNING VIÈ &(
'5¨"*®2' '5..!23$«44)2 (EFUR

SKRIFAÈ UNDIR NÕJAN TVEGGJA ¹RA SAMNING
VIÈ 6AL
&2¡44!",!¨)¨3)'52¨52 *®+5,,

+VENNALIÈ 6ALS Å FËTBOLTA

Guðbjörg
framlengir
&«4"/,4) Guðbjörg Gunnarsdóttir

hefur komist að samkomulagi við
Valsmenn um nýjan tveggja ára
samning, en Guðbjörg hefur
staðið í marki félagsins undanfarin ár og er einn besti markvörður
landsins.
Guðbjörg, sem er 21 árs
gömul, hefur spilað 67 leiki með
Val auk þess að hafa spilað alls 33
landsleiki með yngri landsliðum
Íslands. Guðbjörg á einnig þrjá Alandsleiki að baki fyrir Íslands
hönd.
DSD

Davíð Þór Viðarsson mun í vikunni skrifa undir nýjan samning við Íslandsmeistara FH sem bindur hann við félagið næstu þrjú árin. Núverandi samningur hans rennur út eftir rúmt ár en hann er óðum að jafna sig eftir meiðsli.
&«4"/,4) Davið Þór Viðarsson, miðvallarleikmaðurinn sterki hjá
Íslandsmeisturum FH, mun á
næstu dögum skrifa undir nýjan
þriggja ára samning við félagið.
Þetta staðfesti hann í samtali við
Fréttablaðið í gær. Núverandi
samningur hans á að renna út í lok
næsta árs.
„Það er í raun allt klappað og
klárt. Við höfum átt í viðræðum
undanfarið og samningurinn hefur
verið að fara fram og til baka á
milli okkar. En það á bara eftir að
skrifa undir og þarf eitthvað mikið
að gerast ef ekki á að verða af
því,“ sagði Davíð. „Það er ágætt að
þessu máli sé lokið og gott að vita
hvað ég er með í höndunum.“
Hann meiddist í leik í forkeppni
Meistaradeildar Evrópu fyrr í
sumar og missti af þeim sökum af
síðari hluta tímabilsins. Hann
meiddist á hásin á vinstri fæti
þegar hann lenti illa eftir að hafa
hoppað upp í skallaeinvígi. Hann
er þó óðum að jafna sig. „Ég get
byrjað að skokka í næsta mánuði
og ætti að geta byrjað að spila
aftur í febrúar eða mars. Ég var
búinn að vera slæmur í hásininni
og beið raunar eftir því að eitthvað þessu líkt myndi gerast. Það
getur stundum verið erfitt að
stoppa sjálfan sig af.“
Davíð Þór býst við spennandi
tímabili næsta sumar og á von á að
þeir yfirburðir sem FH hefur

34*!2.!. "IKARMEISTARARNIR FR¹ ÖVÅ ¹
SÅÈUSTU LEIKTÅÈ M¾TA ¥"6 Å %YJUM
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

33 BIKARINN

Haukar mæta
Stjörnunni
(!.$"/,4) Í gær var dregið í átta

$!6¥¨ ¶«2 6)¨!233/. (ÁR Å BAR¹TTU GEGN 'ARÈARI *ËHANNSSYNI Å LEIK &( OG +2 SÅÈAST

LIÈIÈ SUMAR

verið með í deildinni undanfarin
tvö ár verði ekki nú. „Maður býst
reyndar aldrei við þessum yfirburðum og ég neita því ekki að það
er skemmtilegt að vera með tíu
stiga forystu þegar mótið er hálfnað. En það er líka gaman að hafa
smá spennu í þessu og ég held að
það sé einnig skemmtilegra fyrir
hinn
almenna
fótboltaáhuga-

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

mann.“
Hann segir þó að FH-ingar
verði með sterkara lið næsta
sumar en á liðnu tímabili. „Við
förum auðvitað í hvern leik til að
vinna hann og við ætlum okkur að
halta bikarnum í Hafnarfirði. En
KR og Valur hafa einnig styrkt sig
mikið gera lífið erfiðara fyrir
okkur.“ EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

%NSKA GÎTUBLAÈIÈ 4HE 3UN FJALLAR MIKIÈ UM KAUPIN ¹ 7EST (AM

The Sun vill gefa lesendum sínum kex
&«4"/,4) Enska götublaðið The
-,).5 %++) ,/+)¨ FRÕJUNARDËMSTËLL

¥3¥ ¾TLAR AÈ TAKA M¹LIÈ UPP Å N¾STU VIKU
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

FRÕJUNARDËMSTËLL ¥3¥

Mál Þórs/KA og
ÍR tekið fyrir
&«4"/,4) Í gær var það gefið upp

að áfrýjunardómstóll ÍSÍ ætlar
sér að fjalla um kæru Þórs vegna
leiks Þórs/KA gegn ÍR sem lögð
var fram í september. Áfrýjunardómstóll ÍSÍ mun taka málið fyrir
30. nóvember nk.
Málið snýst um það að
Hólmfríður Magnúsdóttir lék í
marki ÍR í leiknum en hún hafði
áður leikið með KR og Fjölni á
þessu ári, en reglur segja til um
að leikmaður megi eingöngu spila
með tveimur liðum á hverju ári.
Upphaflega var Þór/KA dæmdur
sigur í leiknum en síðar komst
dómstóll KSÍ að þeirri niðurstöðu
að úrslit leiksins skyldu standa,
en ÍR vann leikinn.
DSD

Sun hefur fjallað um yfirtöku
Íslendinganna á West Ham og um
Eggert Magnússon í heldur skoplegu ljósi. Fyrir næsta leik West

Ham ætlar blaðið að þýða stuðningsmannalag West Ham á
íslensku svo að áhorfendur á pöllunum geti sungið fyrir Eggert auk
þess sem blaðið vill gefa lesend-

um sínum kex.
Eggert var um tíma eigandi
kexverksmiðjunnar Frón og er
þekktur í Bretlandi sem kexbaróninn.
ES¹

liða úrslit í SS-bikar karla og
kvenna í handbolta. Stærsti leikur
átta liða úrslita hjá konunum er
tvímælalaust leikur Hauka og
Stjörnunnar sem fram fer á
Ásvöllum í Hafnarfirði en hjá
körlunum er stærsti leikurinn
milli Akureyrar og Fram á
Akureyri.
Það er aðeins einn annar leikur
milli úrvalsdeildarliða hjá
konunum en það er leikur Vals og
FH. Leikur Akureyrar og Fram
hjá körlunum er hins vegar eini
leikurinn milli úrvalsdeildarliða í
átta liða úrslitum en hins vegar
verður áhugavert að fylgjast með
leik Hafnarfjarðarliðanna FH og
Hauka.
33 ")+!2 +!2,!
!+52%92) &2!&( (!5+!2
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+OBE "RYANT SKORAÈI FJÎRUTÅU STIG Å SIGRI ,AKERS ¹ N¹GRÎNNUM SÅNUM Å #LIPPERS

Cleveland efst á austurströndinni
."! Cleveland Cavaliers er með

besta vinningshlutfallið af þeim
liðum sem leika á austurströnd
Bandaríkjanna í NBA-deildinni í
körfubolta. Í fyrrinótt vann Cleveland nauman heimasigur á Memphis Grizzlies, 97-94, þar sem
Damon Jones var hetja liðsins.
Jones skoraði ellefu af sautján
stigum Cleveland í síðasta leikhlutanum og þar af skoraði hann
úr tveimur vítaskotum á lokasekúndum leiksins og tryggði þar
með sigur Cleveland í leiknum, en
liðið hafði á tímabili 20 stiga forskot í síðari hálfleiknum. Alls
skoraði Jones 21 stig en Cleveland
hefur nú unnið átta leiki og tapað

þremur það sem af er leiktíðinni.
Drew Gooden var þó stigahæstur í liði Cleveland með 22 stig en
auk þess tók hann 15 fráköst í
leiknum og þá skoraði LeBron
James 15 stig í leiknum.
Peja Stojakovic skoraði 23 stig
þegar New Orleans Hornets lagði
meistarana í Miami Heat, 101-86.
Miami Heat hefur farið illa af stað
og aðeins unnið fjóra af tíu fyrstu
leikjum tímabilsins. Ekki bætir úr
skák að Shaquille O‘Neal verður
frá keppni næstu 4-6 vikurnar
vegna meiðsla en á sunnudaginn
fór hann í aðgerð vegna hnémeiðsla.
Los Angeles Lakers lögðu

nágranna sína í Los Angeles Clippers að velli í fyrrinótt, 105-101,
þar sem Kobe Bryant skoraði 40
stig, þar af tíu á síðustu sex mínútum leiksins. Bæði liðin hafa unnið
átta leiki og tapað þremur á þessari leiktíð.
Dallas átti ekki í neinum vandræðum með að vinna Washington
Wizards, 107-80. Þjóðverjinn Dirk
Nowitzki skoraði 30 stig og tók
fjórtán fráköst en þetta var sjöundi sigur Dallas í röð.
Þá lagði Detroit Philadelphia að
velli, 97-87, á heimavelli Philadelphia, Denver bar sigurorð af
Chicago, 113-109, og Indiana vann
Milwaukee, 93-88.
DSD

+/"% "29!.4 3KORAÈI FJÎRUTÅU STIG Å
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Frábær leikur Hauka á Ítalíu

Þriðja tap
Njarðvíkinga
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fyrir Parma í Evrópukeppni
kvenna í körfubolta á Ítalíu, 10286. Þrátt fyrir tapið stóðu Haukastúlkur sig gífurlega vel og eru
þetta langbestu úrslit þeirra í Evrópukeppninni frá upphafi, hvað þá
á útivelli. Hefur liðið aldrei skorað jafn mörg stig í sama leiknum.
Haukastúlkur
komu
mjög
ákveðnar til leiks og voru yfir í
stöðunni 10-8 en þá hafði Unnur
Tara Jónsdóttir skorað öll stig liðsins. Parma er taplaust enn sem
komið er á Ítalíu og því um gríðarlega sterkt lið að ræða.
Staðan var 56-43 í hálfleik en
aftur komu Haukarnir grimmir til
leiks og skoruðu fyrstu sjö stig
fjórðungsins. Í fjórða leikhluta
náðu þær svo aftur góðum leik-
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Evrópuk. karla í körfub.:
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&«4"/,4) Chelsea tryggði sig áfram
í næstu umferð Meistaradeildarinnar í gær þrátt fyrir tap í Þýskalandi fyrir Werder Bremen. Liverpool tryggði sér sigur í sínum riðli,
sigraði PSV 2-0. Hið sama gerði
Valencia í sínum riðli.
Leikurinn byrjaði ágætlega í
Þýskalandi þar sem Michael Essien og John Obi Mikel áttu ágætar
tilraunir að marki. Það kom reyndar á óvart að sá síðarnefndi var í
byrjunarliðinu en Jose Mourinho
ákvað að hvíla Andryi Shevshenko.
En leikmenn Werder Bremen
gerðu sig líklega til að skora fyrsta
mark leiksins og það kom svo á 27.

3TIG .JARÈVÅKUR &RIÈRIK 3TEF¹NSSON  *EB )VEY
 'UÈMUNDUR *ËNSSON  )GOR "ELJANSKI 
"RENTON "IRMINGHAM  *ËHANN «LAFSSON 
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  FR¹K  STOÈS +RISTRÒN 3IGURJËNSDËTTIR  
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'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON SKORAÈI  MÎRK
2ËBERT 'UNNARSSON SKORAÈI  FYRIR 'UMMERS
BACH OG 'UÈLAUGUR !RNARSSON STËÈ Å VÎRNINNI
*ALIESKY 'ARCIA LÁK EKKERT MEÈ 'ÎPPINGEN VEGNA
MEIÈSLA

Danska úrvalsdeildin
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6IGNIR 3VAVARSSON SKORAÈI FIMM MÎRK FYRIR 3KJERN
*ËN ¶ORBJÎRN *ËHANNSSON EITT EN 6ILHJ¹LMUR
(ALLDËRSSON EKKERT 'UNNAR "ERG 6IKTORSSON LÁK
EKKI FYRIR 4EAM 4VIS

mínútu. Per Mertsacker var þar
að verki með skalla eftir hornspyrnu Torstens Fring sem átti
reyndar afmæli í gær.
Þegar um stundarfjórðungi var
lokið af síðari hálfleik liðanna
leiddist Mourinho þófið og skipti
inn Shevchenko og Arjen Robben
fyrir Drogba og John Obi Mikel.
Það bar þó engan árangur og fögnuðu Þjóðverjarnir dýrmætum
sigri. Chelsea er engu að síður
komið áfram í 16-liða úrslit en það
verður mikið undir í leik Barcelona
og Werder Bremen í byrjun næsta
mánaðar.
Eiður Smári Guðjohnsen var í
byrjunarliði Barcelona eins og
búist var við og byrjuðu Evrópumeistararnir á besta mögulega
máta er Ludovic Giuly kom
Börsungum yfir strax á fimmtu
mínútu. Eiður Smári átti svo nokkur ágæt færi í upphafi síðari hálfleiks en tókst ekki að skora. Það
kom þó ekki að sök þar sem Andres Iniesta skoraði annað mark
Börsunga á 65. mínútu. Fylgdi
hann eftir góðu skoti Deco sem
markvörður Levski varði. Eiður
fékk fleiri góð tækifæri til að
skora en heppnin var ekki með
honum í þetta skiptið.
Ekkert mark var skorað í fyrri
hálfleik Liverpool og PSV Eindhoven í leik toppliðanna í C-riðils.
Þar var helst að frétta að tveir
leikmenn Liverpool fóru meiddir
af velli, þeir Mark Gonzales og
Xabi Alonso. Sá síðarnefndi

«(%00).. %IÈUR 3M¹RI FÁKK NOKKUR GËÈ F¾RI Å G¾R EN N¹ÈI EKKI AÈ SKORA
./2$)# 0(/4/3!&0

meiddist á mjöðm en Gonzales
reif vöðva aftan í læri.
PSV hafði ekki fengið á sig
mark í næstum tólf klukkustundir
í öllum keppnum þegar Steven
Gerrard kom Liverpool yfir í síðari hálfleik. Peter Crouch bætti
svo um betur og tryggði Liverpool
sigurinn og þar með toppsætið í
riðlinum.
Bordeaux fór létt með Galatasaray í hinum leik riðilsins og
vann 3-1 sigur en fyrir leikinn
höfðu Frakkarnir ekki skorað
mark í riðlinum. Þeir fara því í
UEFA-keppnina.
Valencia tryggði sér sigur í Driðli með 2-0 sigri á Olympiakos.
Roma er í ágætri stöðu í öðru sæti

en eiga reyndar Valencia í síðustu
umferðinni.
Fyrsti leikur kvöldsins var í
Moskvu þar sem heimamenn í
Spartak gerðu 2-2 jafntefli við
þýska stórveldið Bayern München.
Radoslav Kovac jafnaði metin
fyrir heimamenn eftir að Claudio
Pizzaro kom Þjóðverjunum yfir.
Þetta var annað stig Spartak í riðlinum sem á veika von um að ná í
þriðja sæti riðilsins.
Í hinum leik B-riðils vann Inter
lið Sporting frá Lissabon og eru
þar með Bayern og Inter komin
áfram í 16-liða úrslit en liðin mætast í Þýskalandi í lokaumferð
riðlakeppninnar.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIIS

&R¹B¾R KAFLI Å FYRRI H¹LFLEIK TRYGGÈI ¥SLANDSMEISTURUM &RAM SIGUR ¹ !KUREYRI Å $(, DEILD KARLA Å HANDBOLTA

Fram gerði út um leikinn í fyrri hálfleik
(!.$"/,4) „Síðustu fimmtán mín-

 

kafla þegar þær skoruðu tólf stig í
röð.
Ifeoma Okonwo var stigahæst
Haukanna með 25 stig en þar af
komu 16 þeirra í síðasta fjórðungnum. Tveir ungir leikmenn,
Unnur Tara og Sigrún Ámundadóttir áttu einnig góðan leik en

Fimmtu umferð Meistaradeildarinnar lauk í gær með átta leikjum. Werder Bremen sigraði slakt lið Chelsea
1-0 og Barcelona vann sinn leik auðveldlega. Liverpool vann PSV Eindhoven, 2-0.

(%4*!. 3TEVEN 'ERRARD KOM ,IVERPOOL ¹
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+®2&5"/,4) Njarðvík tapaði í gær
sínum þriðja leik í jafnmörgum
leikjum í sínum riðli í Áskorendakeppni Evrópu. Í þetta sinn gegn
Tartu Rock frá Eistlandi og höfðu
gestirnir sigur, 82-78.
Njarðvík var yfir stærstan
hluta úr leiknum en leikmenn
Tartu Rock höfðu betur á
lokasprettinum. Friðrik Stefánsson var stigahæstur Njarðvíkinga
með 22 stig og tók hann 17
fráköst. Jeb Ivey skoraði
sömuleiðis 22 stig.
Aðeins sex leikmenn skoruðu
fyrir Njarðvík í gær og munaði
um minna að Brenton Birmingham átti ekki sinn besta leik fyrir
liðið. Hann skoraði fimm stig í
leiknum.
ES¹

#HELSEA KOMST ¹FRAM ÖR¹TT FYRIR TAP

-ÎRK &RAM *ËHANN %INARSSON   3IGFÒS
3IGFÒSSON   (ARALDUR ¶ORVARÈARSON  
3TEF¹N 3TEF¹NSSON   !NDRI (ARALDSSON  
¶ORRI 'UNNARSSON   2ÒNAR +¹RASON   
6ARIN SKOT -AGNÒS %RLENDSSON  "JÎRGVIN 'ÒST
AVSSON 
(RAÈAUPPHLAUPSMÎRK  3IGFÒS  3TEF¹N 
!NDRI  (ARALDUR 
&ISKUÈ VÅTI  (ARALDUR 3TEF¹N %INAR 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK !KUREYRAR 'ORAN 'UCIS   !LEX
+UZMINS   !NDRI 3TEF¹NSSON   (ÎRÈUR
3IGÖËRSSON   SBJÎRN &RIÈRIKSSON   ¶OR
VALDUR ¶ORVALDSSON   2ÒNAR 3IGTRYGGSSON 
 !IGALS ,AZDINS   
6ARIN SKOT (REIÈAR 'UÈMUNDSSON 
(RAÈAUPPHLAUPSMÎRK  !NDRI (ÎRÈUR !IGALS
!LEX 
&ISKUÈ VÅTI  (ÎRÈUR  !IGALS  !NDRI  -AGN
ÒS  !LEX SBJÎRN 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
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FYRIR (AUKA Å G¾R

Haukar voru án tveggja byrjunarliðsmanna sem gátu ekki ferðast
með liðinu.
„Þetta var hörkuleikur og við
spiluðum vel,“ sagði Ágúst Björgvinsson þjálfari Hauka eftir leik.
„Við vorum í rútu í tíu klukkutíma í gær en samt léku þær af
miklum krafti. Þetta er klárlega
einn af betri leikjum sem við
höfum spilað. Dómarinn var til að
mynda ekki að hjálpa okkur í
kvöld, þeir voru ef til vill ekki tilbúnir í svona leik.“
Haukar eiga nú tvo heimaleiki
eftir og einn útileik. Ágúst segir
að það verði þó erfitt að ná í stig í
riðlinum.
„Markmiðið er að bæta sig með
hverjum leik og ef heppnin er með
okkur getum við stolið sigri.“ ES¹

úturnar í fyrri hálfleik voru ömurlegar og maður fer að setja spurningarmerki við okkar leik þessar
fimmtán mínútur. Ekki er það þrekið. Menn fara bara að spila eins og
einstaklingar og ef menn fara ekki
að gera sér það ljóst núna að menn
geta ekkert sem einstaklingar heldur bara sem lið, þá töpum við bara
einu sinni í viðbót,“ sagði Rúnar
Sigtryggsson þjálfari Akureyrar
eftir leikinn gegn Fram í gær en
Fram gerði út um leikinn á síðustu
mínútum fyrri hálfleiks.
Leikurinn endaði 32-29, fyrir
Fram og Rúnar var ekki í vafa um
að þessi kafli hafi gert útslagið.
„Þetta er þriðji leikurinn í röð sem
svona gerist. Ég veit ekki hvort
menn fá svona mikið álit á sjálfum
sér. Menn halda að þeir geti þetta
einir og það fer bara allt í rugl. Við
höfum því miður ekki það sterka
leikmenn sem geta borið þetta lið
uppi en við gerum þetta helvíti vel
þegar við vinnum saman.“
Leikurinn fór fjörlega af stað í
Safamýrinni í gær og það var jafnt
á öllum tölum í upphafi. Um miðjan
fyrri hálfleik komst Akureyri yfir í
leiknum, 8-9, en þá breyttu Framar-

ar um varnarleik og tóku við það
góðan kipp. Fram skoraði fimm
mörk í röð og breyttu stöðunni í 139. Eftir það varð ekki aftur snúið og
Fram náði mest átta marka forskoti
í leiknum, 19-11.
Akureyringar skoruðu síðasta
mark hálfleiksins og staðan í hálfleik var 19-12, Fram í vil.
Akureyri byrjaði síðari hálfleikinn betur og náði að saxa á forskot
heimamanna. Það gekk þó erfiðlega hjá gestunum að minnka muninn um meira en fjögur mörk.
Framarar slökuðu hins vegar mikið
á þegar á leið síðari hálfleikinn og
leikur þeirra virkaði á köflum hálf
kæruleysislegur. Leikurinn endaði
þó 32-29 fyrir Fram og sigur liðsins
var í raun nokkuð öruggur.
„Þetta var alltof tæpt miðað við
hvað við vorum með góða stöðu.
Við slökuðum of fljótt á og það var
kæruleysi í okkar leik. Við breyttum vörninni í fyrri hálfleik og ég
held að það hafi skilað okkur sigri
hér í kvöld. Sóknarleikurinn var
líka mjög góður í fyrri hálfleik og
fyrstu tíu mínúturnar í síðari hálfleik. Við vorum að spila gegn einni
bestu vörn í deildinni, við skulum
ekki gleyma því.“
DSD
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¥SLENSKUR MEIRIHLUTI Å STJËRN ENSKA ÒRVALSDEILDARFÁLAGSINS 7EST (AM

Þrír Íslendingar í stjórn með Eggerti

$!2)/ 3),6! ,ÁK MA MEÈ 0ORTSMOUTH
OG 3EVILLA ¹ FERLINUM ./2$)# 0(/4/3'%449

$ARIO 3ILVA

Stefnir á Ólympíuleikana
&«4"/,4) Dario Silva, fyrrum

landsliðsmaður Uruguay sem
missti hægri fótinn í umferðarslysi fyrir tveimur mánuðum,
hefur látið hafa eftir sér að hann
hafi mikinn áhuga á að taka þátt á
ólympíuleikunum.
Silva, sem er 33 ára gamall,
var mikill markaskorari og segist
ekki alveg til í að kveðja íþróttaheiminn og stefnir á að snúa sér
að róðri. „Ég hef mikinn tíma
núna til að einbeita mér að róðri.
Ég veit svo sem ekkert hvort ég
get unnið en ég ætla að keppa.
Það væri mjög erfitt fyrir mig
keppa á ólympíuleikunum árið
2008 en ég stefni á leikana í
London árið 2012,“ sagði Silva.
DSD

&«4"/,4) Þrír íslenskir viðskiptamenn verða í stjórn enska úrvalsdeildarfélagsins West Ham sem
Björgólfur Guðmundsson og Eggert Magnússon hafa fest kaup á.
Þeir eru Guðmundur Oddsson
hæstaréttarlögmaður, Sighvatur
Bjarnason forstjóri og Þór Kristjánsson hjá Samson.
Sighvatur er ötull stuðningsmaður West Ham og fær nú veigamikið
hlutverk innan félagsins. Hann var
þó ekki með Björgólfi og Eggerti í
WH Holding, eignarhaldsfélaginu
sem var komið á fót til að gera tilboð í félagið. Guðmundur og Þór
eru hins vegar hluthafar í félaginu.
„Jú, þetta mun vera rétt,“ sagði
Guðmundur sem hefur sjálfur
verið þekktur fyrir knattspyrnuiðkun en hann býr nú í Lundúnum
þar sem hann er útibússtjóri lögmannaskrifstofunnar Logos. Hann
lék með Keflavík til loka tímabilsins 1999 þegar hann hætti, 24 ára
gamall. Hann hefur þó leikið
nokkra leiki með Deiglunni í 3.

&«4"/,4) Varnarmaður West Ham,
Anton Ferdinand, var í gær ákærður af lögreglu vegna slagsmála en
fyrr um daginn höfðu borist fregnir af því að Roy Carroll, markvörður liðsins, væri farinn í meðferð
vegna áfengis- og spilafíknar.
Gærdagurinn var fyrsti dagurinn eftir að tilkynnt var að WH
Holding, eignarhaldsfélag í eigu
Björgólfs Guðmundssonar og Eggerts Magnússonar, hefði keypt 83
prósent hlutabréfa í félaginu. Eggert verður næsti stjórnarformaður félagsins en hann er sjálfur
mikill reglu- og bindindismaður.
Hann er varla hrifinn af slíku hátterni hjá sínum leikmönnum.
Ferdinand var í síðasta mánuði
handtekinn eftir að hann lenti í
slagsmálum fyrir utan skemmti-

-ANCHESTER 5NITED

Saha hefur beðist afsökunar
&«4"/,4) Louis Saha bað samherja

3(!5. 72)'(4 0(),,)03 !LAN 0ARDEW

sína hjá Manchester United
afsökunar fyrir að hafa klúðrað
vítaspyrnunni gegn Celtic á
miðvikudaginn. Frakkinn knái
klúðraði einnig dauðafæri í
leiknum þegar hann hélt að hann
væri rangstæður en svo var ekki.
„Ég bað félaga mína afsökunar, en þetta tilheyrir allt fortíðinni núna og því verður ekki
breytt hér eftir. Þúsund afsökunarbeiðnir breyta því ekki. Ég er
líka mjög leiður yfir frammistöðu
minni. Við vorum hins vegar
mjög hissa á að dómarinn hafi
dæmt aukaspyrnuna sem réð
úrslitum,“ sagði Saha.
DSD

ER SAGÈUR VILJA KAUPA HANN Å JANÒAR
N¾STKOMANDI
./2$)# 0(/4/3'%449

¥¶2«44)2 Bretar urðu margir

hverjir hvumsa yfir þeim
fregnum sem bárust af því að
kostnaður vegna Ólympíuleikanna í London árið 2012 sé nú
þegar langt yfir áætlun. Ken
Livingstone borgarstjóri segir þó
að ekkert sé að óttast, leikarnir
munu skila hagnaði.
„Þetta er allt samkvæmt
áætlun,“ sagði hann en bygging
Ólympíuleikvangsins er nú talin
kosta 10 milljarða punda eða 1330
milljarður króna.
ES¹

'5¨-5.$52 /$$33/.

deildinni síðan þá.
„Þetta verður afar skemmtilegt
verkefni enda er algjörlega bannað að gera eitthvað í þessa veruna
í London án þess að ég fái að vera
með,“ sagði hann og hló. Hann er
eðli málsins samkvæmt mikill
knattspyrnuáhugamaður.
„Ég er West Ham-maður í dag.
Var reyndar hér áður fyrr stuðningsmaður Liverpool en hef ákveð-

ið að leggja „púllarann“ í dvala.
Nú mun fjölskylda mín sjálfsagt
afneita mér.“
Hann segist þegar búinn að
skreyta skrifstofu sína með West
Ham-varningi. „Ég fór upp á
Upton Park fyrr í dag þar sem ég
hitti Eggert og fór aftur heim
klyfjaður varningi.“
Það verða því fjórir Íslendingar
í stjórn félagsins auk tveggja

Breta sem gegna trúnaðarstörfum
hjá félaginu.
„Á endanum er þetta eins og að
stýra hverju öðru fyrirtæki. Það
eru þó ýmis sérsjónarmið sem eiga
við knattspyrnufélög en ef maður
nær árangri í íþróttinni gerir maður
það líka á fjármálasviðinu. Menn
hafa miklar væntingar og metnað
til að gera vel enda er ekki verið að
tjalda til einnar nætur.“
ES¹

Fyrsti dagur Eggerts Magnússonar eftir að kaupin á West Ham voru tilkynnt var skrautlegur. Í gær var sagt
frá því að Roy Carroll glímdi við áfengis- og spilafíkn og Anton Ferdinand hefði verið ákærður af lögreglu.
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ÓL 2012 mun
skila hagnaði
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%INN Å MEÈFERÈ OG ANNAR ¹K¾RÈUR
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staðinn Faces í Ilford-hverfinu í
austurhluta Lundúna, þar sem
West Ham er staðsett. Honum var
svo birt ákæra um líkamsárás og
ofbeldisfulla hegðan í gær og mun
fara fyrir dómara á föstudaginn
kemur.
Hann er sem kunnugt er yngri
bróðir Rio Ferdinand, landsliðsmanns og liðsmann Manchester
United. Sjálfur leikur Anton með
landsliði Englands skipuðu leikmönnum 21 árs og yngri.
Roy Carroll er landsliðsmarkvörður Norður-Írlands og hefur
undanfarið glímt við samskonar
vandamál og einn frægasti landi
hans, George Best. Báðir léku þeir
með Manchester United í drjúgan
tíma en Carroll kom frítt frá United í fyrra.
Carroll mun vera vafinn veðmálaskuldum og er sagður meira
að segja skulda liðsfélaga sínum
hjá West Ham dágóða upphæð. Þá
hafa einnig borist fregnir af því að
hann hafi drukkið stanslaust í tvo
sólarhringa. Hann hefur undanfarið verið til meðferðar á stofnun
sem sérhæfir sig í slíkum vandamálum en hann er væntanlegur
aftur til æfinga hjá félaginu á
morgun.
„Við erum meðvitaðir um
vandamál Roy og styðjum hann á
hvern þann hátt sem við getum,“

&!,,.)2 !NTON &ERDINAND OG 2OY #ARROLL LIGGJA Å GRASINU EFTIR AÈ !NDREA #ARACCIOLO

FYRIRLIÈI 0ALERMO SKORAÈI SIGURMARKIÈ Å LEIK LIÈANNA Å 5%&! BIKARKEPPNINNI ¹ 5PTON
0ARK 0ALERMO VANN SÅÈARI LEIKINN  
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sagði Alan Pardew, knattspyrnustjóri West Ham.
Annars var það að frétta af
West Ham að Hayden Mullins
hefur skrifað undir nýjan fjögurra
ára samning við félagið. Þá halda
nokkrir fjölmiðlar því fram að
Pardew hyggist leggja fram tilboð

í Shaun Wright-Phillips, leikmann
Chelsea, nú þegar nýtt fjármagn
er komið inn í félagið. Hann reyndi
að fá Wright-Phillips lánaðan frá
Chelsea í haust en þeirri bón var
hafnað. Chelsea mun þó vera tilbúið að taka á móti tilboðum í leikmanninn. EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

3TUÈNINGSMENN 7EST (AM VIRÈAST VERA ¹N¾GÈIR MEÈ KAUP %GGERTS OG "JÎRGËLFS ¹ ,UNDÒNALIÈINU

Eggert var skynsamari lausnin á málinu
&«4"/,4) Þegar spjallsíður breskra
fjölmiðla eru skoðaðar má sjá að
stuðningsmenn West Ham eru
flestir hverjir ánægðir með að
Eggert Magnússon og Björgólfur
Guðmundsson hafi keypt meirihluta í félaginu. Flestir virðast
þeir gera sér grein fyrir að Eggert
hefur góðan bakgrunn í knattspyrnuheiminum. Margir hverjir
virðast einfaldlega vera ánægðari
með að Eggert að hafi keypt félagið en ekki íranski kaupsýslumaðurinn Kia Joorabchian sem flestir
eru sammála um að hafi verið ansi
skuggalegur náungi.
Á heimasíðu BBC, bbc.co.uk, er
hægt sjá viðbrögð margra stuðningsmanna West Ham og annarra
félaga við þessum kaupum og þar
segir einn West Ham-maður m.a.:
„Við vorum aldrei líklegir til að
vinna neitt með gömlu stjórnina
við lýði, þrátt fyrir að hafa
tryggustu stuðningsmenn í landinu. En nú getum við risið úr eldinum eins og Fönix,“ og vitnar stuðningsmaðurinn þar í fuglinn forna.
Annar stuðningsmaður bætti

við: „Eftir viku af angist fannst
loksins skynsamleg lausn á málinu. Ég óttaðist að Joorabchian
myndi kaupa félagið en sem betur
fer tók Brown skynsamari kostinn. Ég get ekki beðið eftir leiknum á laugardaginn, við skulum
þakið rifna af vellinum í söng.“
Ásjóna Eggerts er mörgum
stuðningsmönnum hugleikin og
einn stuðningsmaður West Ham
komst að orði: „Ég er ekki frá því
að nýi eigandi liðsins líti út eins og
geimvera, en ef hann kemur með
pening inn í félagið og nær árangri
þá má hann vera frá Betelgeuse
mín vegna,“ og bætti við: „Mér
finnst að hann ætti að skaffa fríu
kexi fyrir stuðningsmenn í hálfleik.“ The Guardian gekk einnig
svo langt í að líkja Eggerti við
bresku
teiknimyndapersónuna
Mekon.
Blaðamaður rakst ekki á neinn
stuðningsmann West Ham sem
var óánægður með nýju eigendur
félagsins og af þeim tveimur kostum sem voru í boði, Eggert og
Joorabchian, virðast flestir ef ekki

%''%24 -!'.²33/. 6IRÈIST FALLA VEL Å KRAMIÈ HJ¹ STUÈNINGSMÎNNUM 7EST (AM
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allir vera sammála um að Eggert
hafi verið betri kostur. Einn tók
það þó fram að hann hefði viljað
að Tony Cottee, gamla West Ham
kempan, hefði keypt félagið en
það var lengi vel orðrómur um að

hann ætlaði sér það.
Við þetta má svo bæta að Eggert var upphaflega í samvinnu við
Tony Cottee en snemma slitnaði
upp úr því samstarfi í viðskiptaferlinu.
DSD
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Eiríkur afhendir heiðursverðlaun Gullkindar

…fær Yesmine Olsson, sem
setti það ekki fyrir sig að
skrifa bók og sinna nýfæddu
barni samtímis, og gefur nú
út matreiðslubókina Framandi og freistandi.
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öllum. Heiðursverðlaunin. Í fyrra
fékk Eiríkur Jónsson blaðamaður
þau og þá var hann búinn að fá alla
þjóðina upp á móti sér.“
Og það verður einmitt Eiríkur
sem afhendir heiðursverðlaunin,
alveg ófeiminn við að mæta.
„Hann sagði að það væri í góðu
lagi svo framarlega sem við
dræpum hann ekki.“
Líkt og Fréttablaðið greindi frá í
gær verður kynnir
Stjáni 3000, betur
þekktur
sem
Stjáni
Stuð,
ásamt

alheimsfegurðardrottningunni
Unni Birnu. Kvöldið leggst vel í
kappann. „Ég hef nú kynnt hlustendaverðlaun X-ins. Nei, nei, ekkert stressaður. Ég verð ánægður
ef ég fæ dagskrána klukkan hálf
sex. Þá læri ég þetta. Ef ég fæ
dagskrána ekki fyrr en átta, þá
verð ég stressaður.“
Stjáni er ánægður með samkynni sinn og segir að þau
muni stilla saman strengi sína.
Hann harðneitar því að
Soffía eiginkona sín
hafi af sér áhyggjur í
svo heillandi félagsskap.
%)2¥+52 *«.33/.

!FHENDIR HEIÈURSVERÈ
LAUNIN EN HANN HLAUT ÖAU
EINMITT Å FYRRA
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VERÈLAUNIN EN SEGIR AÈ S¹ HAFI LOFAÈ AÈ M¾TA
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,2¡44  SKIPAL¾GI  SL¹  R¹  K¾R
LEIKUR  MJÎÈUR  ROK AF HAFI  BASI
 GUÈ  ÎRN  K¾LA  TVEIR EINS 
EINING
,«¨2¡44  ATLAGA  MANNÖVAGA 
ËGLATT  TIL SAUMA  GIRNAST  TRAUST
 POTA  SKRIFA  H¾KKAR  SAM
TÎK
,!53.
,«¨2¡44  ¹R¹S  ÎS  FLÎKURT  N¹L
 ¹S¾LAST  TRÒ  OTA  RITA  RÅS
 AA
,2¡44  HÎFN  R¹  SL¹  ¹ST 
ÎL  S¾ROK  LÒTUR  RA  ARI 
ÅSA  TT  STAK

Nóvember–mars

GOLF SHERATON
REAL DE FAULA
Glænýtt og stórglæsilegt golfhótel með öllum
þægindum: Rúmgóð herbergi með háhraðanettengingu, útsýni yfir hafið eða golfvöllinn, þrír
veitingastaðir og tveir barir. Áhugaverð svæði
allt um kring. Tveir frábærir golfvellir, annar er
par 72 og hinn par 62. Breiðar brautir, krefjandi
flatir og glæsilegt útsýni yfir Miðjarðarhafið.
Einstök lífsreynsla fyrir alla golfara, reynda sem
byrjendur.

"!''!,²452 3TEIG TRYLLT SPOR Å !USTURB¾ VIÈ LAGIÈ 'AML¹RSPARTÅ

3TÅGA ERËTÅSKAN DANS Å
SÁRSNIÈNUM JAKKAFÎTUM
„Þetta eru aðkeyptir búningar frá
stórborginni London, sérsniðin
jakkaföt með glæsilegum silfurþræði sem er ofinn inn í fötinn. Ég
held að svona búningar hafi aldrei

86.487 kr.
12.–15. janúar

FULHAM–
MAN. UTD.
"*®2.3$452 "IRNA OG 'UÈFINNA
"JÎRNSD¾TUR SÎMDU DANS FYRIR DRENG
INA SEM ÖEIR ¹TTU Å LITLUM ERFIÈLEIKUM
MEÈ AÈ L¾RA ENDA ÖAULVANIR DANSARAR

Verð á mann í tvíbýli:

49.900 kr.

PAKKAFERÐIR

VIÐ ALLRA HÆFI
Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
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Verð á mann í tvíbýli í viku:

Nú mæta stórstjörnurnar í Manchester United á
Craven Cottage og ætla sér að sjálfsögðu
ekkert annað en sigur. Augljóslega ætla heimamenn í Fulham sér öll stigin þrjú en gestirnir hafa
verið illviðráðanlegir á þessu tímabili. En það er
eins og alltaf í boltanum: Allt getur gerst!
Miðarnir sem við bjóðum eru í hlutlausri stúku og
þess vegna hægt að halda með hvoru liðinu
sem er!

AÈ 3OFFÅA EIGINKONA SÅN VERÈI ¹ STAÈN
UM OG ÖURFI ÖVÅ EKKI AÈ HAFA ¹HYGGJUR AF
OF N¹NUM KYNNUM HANS OG 5NNAR "IRNU

„Nei, nei, hún er komin með smá
vinnu í tengslum við hátíðina. Hún
verður baksviðs og skammtar
bjóra fyrir hina gestina. Þetta verður söguleg stund. Og ég verð með
grín inn á milli kynninga.“
JBG

"JÎRGVIN (ALLDËRSSON HÁLT Å HAUST
RÎÈ VEL HEPPNAÈRA STËRTËNLEIKA ÖAR
SEM EKKERT VAR TIL SPARAÈ ENDA ER
"JÎRGVIN ANN¹LAÈUR FYRIR
KRÎFUHÎRKU SEM JAÈRAR
VIÈ SM¹MUNASEMI
¶ANNIG TËK HANN TIL
D¾MIS EKKI ANNAÈ
Å M¹L EN AÈ SYNGJA Å
FORL¹TA 3ENHEISER HLJËÈ
NEMA ¹ TËNLEIKUNUM OG
VORU TVEIR SLÅKIR FENGNIR
L¹NAÈIR TIL LANDSINS SÁR
STAKLEGA FYRIR SÎNGVAR
ANN 4ËNLEIKARNIR VORU AÈ SJ¹LFSÎGÈU
TEKNIR UPP OG GEISLAPLATA OG $6$
MYNDDISKUR MEÈ HERLEGHEITUNUM
KOMA ÒT ¹ MORGUN
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Í kvöld verður Gullkindin, skammarverðlaunahátíð skemmtanaiðnaðarins, haldin á Klassík Rokk.
Mikil spenna er í tengslum við
hver hreppir hvaða verðlaun, ekki
síst
heiðursverðlaunin.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
eru nokkrir sem koma til greina
og má þar nefna þá Árna Johnsen,
Runólf Ágústsson, fyrrv. rektor,
Einar Ágúst söngvara og Harald
Johannessen ríkislögreglustjóra.
Andri Freyr Viðarsson, sem
hefur með framkvæmd Gullkindarinnar að gera, harðneitar eðlilega að gefa upp hver hlýtur þau.
„Þetta eru einu verðlaunin sem
má túlka sem jákvæð. Af þeim

áður sést á Íslandi,“ segir Guðmundur Pálsson, einn söngvara
stórhljómsveitarinnar Baggalúts.
Hljómsveitin hertók Austurbæ við
Snorrabraut í allan gærdag fyrir
tökur á myndbandi við lagið Gamlárspartí og er víst að aðdáendur
sveitarinnar sjá hljómsveitarmeðlimina ekki í sama ljósi
þegar það verður frumsýnt.
„Myndbandið er stórglæsilegt
með eldglæringum og sprengingum,“ segir Guðmundur, augljóslega móður eftir allan hamaganginn. Fyrstu tökur eru
búnar en nóg er eftir.
Baggalútsmenn
fengu systurnar Birnu
og Guðfinnu Björnsdætur til að semja dans
við lagið og segir Guðmundur að þeir félagar
hafi átt auðvelt með að
tileinka sér tignarlegar
hreyfingar enda allir

þaulvanir hvers kyns dansi. „Þetta
eru svona erótískar hreyfingar að
hætti Kevins Federline sem hefur
haft mikil áhrif á okkur og við
berum mikla virðingu fyrir sem
fagmanni í bæði tónlist og dansi,“
segir Guðmundur. „Þetta lagðist
mjög vel í okkur, við hituðum vel
upp og létum síðan slag standa,“
bætir Guðmundur við. Hins vegar
verður lítið um fáklæddar stúlkur
eins og svo oft þekkist í tónlistarmyndböndum enda segir söngvarinn að þeir hefðu ekki viljað að
þær drægju athyglina frá smekklegum danssporum sveitarinnar.
Gamlárspartí er upprunalega
þýskt lag sem ber þann skemmtilega titil Molotov Kokteil Party og
er hálfgerður óður til hryðjuverka.
Varla tilviljun að það skuli vera
valið fyrir lag um daginn þar sem
Íslendingar skjóta upp rakettum
fyrir hundruð milljóna.

"JÎGGI FYLGDIST N¹IÈ MEÈ FR¹GANGI
DISKANNA OG VAR RÁTT EINS OG Å
UNDIRBÒNINGI TËNLEIKANNA MEÈ
PUTTANA Å ÎLLU +RAFA SÎNGVARANS VAR
EINFALDLEGA SÒ AÈ ÒTG¹FAN YRÈI JAFN
GL¾SILEG OG SJ¹LFIR TËNLEIKARNIR OG
ÖVÅ VAR LEGIÈ YFIR HVERJUM EINASTA
TËNI OG MYNDRAMMA OG EF ALLT VAR
EKKI N¹KV¾MLEGA EINS OG "JÎGGI
VILDI HAFA ÖAÈ VORU HLJËÈF¾RALEIK
ARAR OG KËRAR KALLAÈIR ÒT OG FENGNIR
TIL AÈ SPILA EÈA SYNGJA NOKKRAR
SEKÒNDUR OFAN Å HLJËÈR¹SINA ¶ETTA
KOSTAÈI ÖAÈ AÈ ENGU MUNAÈI AÈ
EKKI T¾KIST AÈ KL¹RA VERKIÈ Å T¾KA
TÅÈ OG ÖANNIG ÖURFTI HER MANNS AÈ
LIGGJA YFIR VERKEFNINU ¹ ENDASPRETT
INUM 5MSLÎG DISKANNA ÖYKJA EINN
IG MEÈ GL¾SILEGRA MËTI OG UMBÒÈ
IRNAR KOSTUÈU SITT EN Ö¾R ERU ÒR
H¹LFGEGNS¾JUM GLANSPAPPÅR OG
HEILDARPAKKINN ER H¹GLANSLAKKAÈUR
MEÈ SILFURFËLÅU ¶AÈ GILDA ÖVÅ SÎMU
LÎGM¹L UM DISKANA OG MANNINN
SJ¹LFAN 5MBÒÈIRNAR ERU GL¾SILEGAR
EN INNIHALDIÈ ER ENN BETRA
5NDIRBÒNINGUR FYRIR ÒTG¹FU FYRSTU
PLÎTU 3ILVÅU .¾TUR STENDUR SEM
H¾ST 5PPTÎKUR HAFA GENGIÈ VEL OG
HEFUR FJÎLDI ÅSLENSKRA SEM ERLENDRA
TËNLISTARSPEKÒLANTA VERIÈ KALLAÈIR Å
STÒDÅËIÈ TIL DÅVUNNAR -IKIÈ VERÈUR
SÎMULEIÈIS LAGT Å FYRSTA MYND
BANDIÈ SEM 3ILVÅA HYGGST TAKA UPP
SKÎMMU EFTIR ¹RAMËTIN ÖVÅ KOSTN
AÈAR¹¾TLUN HLJËÈAR UPP ¹
NOKKRAR MILLJËNIR -YND
BANDIÈ VERÈUR TEKIÈ UPP
¹ ¥SLANDI JAFNVEL ÖËTT
3ILVÅA .ËTT HYGGIST FYRST
OG FREMST EINBEITA
SÁR AÈ ERLENDUM
MARKAÈI Å FRAMTÅÈINNI

FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

Gefur út myndabók með kærastanum
Jón Þór Birgisson, betur þekktur
sem Jónsi í Sigur Rós, og Alex
Somers, kærasti hans, gefa út
myndabókina Riceboy Sleeps á
morgun. Samhliða útgáfunni verða
þeir með sýningu í Galleríi Turpentine, þar sem gefur að líta myndir úr bókinni ásamt vídeóverkum.
Sýningin stendur yfir um helgina
og ýtir bókinni þannig úr vör.
„Við erum búnir að vinna að
þessu verkefni í svona eitt og hálft
ár og okkur þykir frekar vænt um
bókina,“ sagði Jónsi í samtali við
Fréttablaðið. „Við söfnuðum gömlum bókum og myndum sem við
fundum á flóamörkuðum og á netinu. Og svo teiknuðum við alls
konar myndir sjálfir,“ sagði Jónsi,
sem kveðst hafa teiknað frá því að
hann var smábarn. Jónsi og Alex

hafa ásamt öðrum meðlimum
Sigur Rósar einnig teiknað og
hannað ýmislegt tengt hljómsveitinni.
Jónsi segir ekkert sérstakt
þema einkenna bókina. „Þetta kom
bara svona, afar eðlilega. Við erum
örugglega með einhvern ákveðinn
stíl sem við vinnum út frá, en það
gerðist bara án þess að við ræddum það neitt sérstaklega,“ sagði
Jónsi, sem sagði þá Alex ákveðna í
að halda áfram á þessari braut.
Myndir úr bókinni má einnig sjá á
síðunni www.riceboysleeps.com.
SUNI
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¶EIR GEFA ÒT MYNDABËK OG HALDA SÕNINGU
Å 'ALLERÅI 4URPENTINE UM HELGINA
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LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands

ÏNH\SLVO|JIU èLDèVWRèDOOD¿mmtudaga
milli 19:30 - 22:00 í síma 551-1012
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Við förum hraðar
á lægra verði
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Aldur

T

engdaforeldrar mínir komu
heim frá Vesturheimi á dögunum með þetta forláta og flúnkunýja eintak af tímaritinu Fólk (e.
People). Í tímaritinu voru kynntir
til sögunnar kynþokkafyllstu núlifandi karlmenn alheimsins. Mér til
nokkurrar ánægju er niðurstaða
Fólks sú að stjörnuleikarinn og
hjartaknúsarinn George Clooney
sé sá allra kynþokkafyllsti í heimi
hér í dag.

¶%44! er sérlega ánægjuleg staðreynd fyrir mig persónulega því
George er heilum fjórum árum
eldri en ég. Það er því ekki bara að
hallærislegri ungmennadýrkuninni
sé gefið á baukinn með þessu vali
heldur er mér líka gefin smá von.
Eftir fjögur ár, hver veit, kannski
verð ég þá orðinn jafn kynþokkafullur og George Clooney. Fjögur ár
eru langur tími og allt getur gerst
ef ég einbeiti mér að því.
-%..

tönnlast oft á því að aldur
sé afstæður, að maður sé jafn gamall
og maður vill og að aldur sé bara
hugarástand. Þetta er hárrétt og það
er haugur af dæmum sem styðja
þetta. Samkvæmt manntalinu er
alþingismaðurinn Birkir J. Jónsson
til dæmis heilum 14 árum yngri en
ég. Mér hefur samt alltaf fundist
hann hljóta að vera miklu eldri.
Þegar hann talar finnst mér hann
alveg geta verið 65. Mér líður allavega eins og ég sé orðinn 65 þegar
ég verð fyrir því óláni að heyra hann
og flesta aðra alþingis-, embættisog fjársýslumenn opna munninn.

¶6¥

er ég ekkert svo þjakaður af
þeirri hörmulegu staðreynd að ég
á 26 ár eftir í opinberan eftirlaunaaldur. Það er jafn langur tími og
aftur á bak til ársins 1980. Ég held
ég verði alveg jafn ungur í anda
þá. Svo trúi ég bara ekki öðru en
auglýsingarnar um fólkið sem
hleypur út úr túristarútu og leikfimitíma af því fólkinu datt sísvona
í hug að hætta að vinna séu byggðar á staðreyndum. Að skyldulífeyririnn og viðbótarlífeyrissparnaðurinn muni gera mig að
lúxusgamalmenni lifandi lúxuslífi
í lúxusheimi. Og það án framtíðarhryllingsins sem alltaf er verið að
segja okkur frá.

¡' trúi því alveg jafn mikið og að
eftir fjögur ár verði ég orðinn jafn
kynþokkafullur og George Clooney.

F í t o n / S Í A

¶%'!2 ég var tuttugu og eins,
sem er sá aldur sem oft er haldið
fram að sé sá eftirsóknarverðasti,
hugsaði ég stundum um sjálfan
mig eftir tuttugu ár. Að þá hlyti ég
að vera farinn að hlusta á klassík,
spila golf og safna þjóðbúningadúkkum, eins og Þursarnir sungu.
Ekkert af þessu hefur ræst, svo ég
tel mig enn nokkuð ferskan.

Vodafone leitar sífellt leiða til að bæta þjónustu viðskiptavina sinna. ADSL plús er ný
leið til að fá meiri hraða og afkastagetu á netinu án þess að auka kostnað.
Hraði

Gagnamagn

Verð

Hámark

1 Mb/s

1 GB

2.990 kr.

6.480 kr.

6 Mb/s

2 GB

3.990 kr.

7.480 kr.

8 Mb/s

ótakmarkað

4.990 kr.

4.990 kr.

12 Mb/s

ótakmarkað

5.990 kr.

5.990 kr.

Greitt er fyrir umframgagnamagn að verðþaki. Fylgstu með notkun þinni á www.vodafone.is.
Stofngjald 6000 kr. Ekkert stofngjald ef gerður er 12 mánaða samningur.

Komdu í næstu Vodafone verslun, smelltu þér á www.vodafone.is
eða hringdu í 1414 til að fá nánari upplýsingar.

