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¶INGMENN 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS

Kópavogur kaupir
863 hektara land

Óttast fylgistap
vegna Árna

Þorsteini Hjaltested. „En það er
bara tímaspursmál hvenær bærinn
eignast þennan kraga líka,“ segir
Ómar. „Þetta er hluti af því að við
erum að taka yfir öll þau lönd sem
eru innan bæjarmarkanna svo bærinn hafi eignarhald á því landi sem
hann skipuleggur.“
Hafsteinn Karlsson, bæjarráðsfulltrúi Samfylkingarinnar, segist
ekki hafa lýst afstöðu til væntanlegra viðskipta á bæjarráðsfundinum. „Við eigum eftir að reikna þetta
út. Kannski er þetta mjög hagstæður samningur fyrir Kópavog,“ segir
Hafsteinn.
Þorsteinn Hjaltested segir að
nýju svæðin verði skipulögð á sama
hátt og fyrri svæði. „Það eina sem
ég veit er að það verður tekið meira
tillit til útivistar,“ segir Þorsteinn.

34*«2.-, Víðtæk og hörð andstaða
mun vera meðal þingmanna Sjálfstæðisflokksins við að Árni Johnsen verði á framboðslista í kosningunum í vor.
Herma heimildir Fréttablaðsins að þingmennirnir óttist mjög
að
flokkurinn
muni tapa stuðningi
kjósenda
um allt land
bjóði hann Árna
fram. Jafnvel sé
2.) */(.3%.
farsælla að Árni
bjóði fram sér í Suðurkjördæmi
þótt hann kunni að draga eitthvað
úr fylgi flokksins í því kjördæmi.
Eftir úrslit prófkjörsins þar
sem Árni hlaut 2. sæti virðist Sjálfstæðisflokknum ekki stætt á öðru
en að stilla Árna upp í því sæti.
Árni Johnsen segir orðalag sitt
um „tæknileg mistök“ hafa verið
klaufalegt en að listinn liggi fyrir.
Enginn hafi rætt við sig um breytingar og að sjálfur hafi hann engin
áform um að víkja af listanum.

GAR

GARBÖSSJ¹ SÅÈU 

Bæjaryfirvöld í Kópavogi hyggjast taka 863 hektara af Vatnsendajörðinni eignarnámi. Samkomulag er um verð sem mun hlaupa á milljörðum króna.
3+)05,!'3-, „Þetta er framtíðarbyggingarland
Kópavogs
til
margra ára,“ segir Ómar Stefánsson, formaður bæjarráðs Kópavogs.
Bæjaryfirvöld í Kópavogi ætla
að leita heimildar fyrir eignarnámi
á 863 hekturum af Vatnsendajörðinni.
Drög að samkomulagi um viðskiptin milli bæjarins og eiganda
óðalsjarðarinnar Vatnsenda, Þorsteins Hjaltested, liggja fyrir en
þar sem kvaðir heimila ekki að
jörðin sé seld er eignarnámsleiðin
farin. Þessi aðferð var einnig notuð
þegar Kópavogsbær eignaðist aðra
hluta jarðarinnar í áföngum. Samningsupphæðin er trúnaðarmál að
svo stöddu en hún mun hlaupa á
milljörðum króna. Kaupverðið
verður að hluta greitt með pening-

um og að hluta með byggingarlóðum sem koma í hlut jarðeigandans.
Í tillögu sem lá fyrir bæjarráði
Kópavogs í gær sagði að taka ætti
eignarnámi tvo reiti sem væru annars vegar 162 hektarar og hins
vegar 111 hektarar. Að auki svokölluð upplönd Vatnsendajarðarinnar, samtals 590 hektara ofan
Heiðmerkur.
„Eignarnám þetta er nauðsynlegt vegna framþróunar sveitarfélagsins,“ segir í tillögunni sem bæjarráð
vísaði
í
gær
til
bæjarstjórnar.
Eftir viðskiptin mun nánast öll
Vatnsendajörðin vera komin í eigu
Kópavogs. Að sögn Ómars Stefánssonar verður aðeins lítill „kragi“
við Elliðaárvatn áfram undir Vatnsendajörðinni. Eigendur húsa þar
verða áfram um sinn leiguliðar hjá
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3T¾RSTA SALA ÅSLENSKRA FJ¹RFESTA FR¹ UPPHAFI FYRIR  MILLJARÈA KRËNA

Minnum skráða
þátttakendur á ráðstefnuna

 MILLJARÈA HAGNAÈUR "JÎRGËLFS
4HORS AF SÎLU SÅMAFYRIT¾KIS
6)¨3+)04) Íslenskir fjárfestar undir

sem hefst stundvíslega
kl. 12:30 í dag í fundarsal
Þjóðminjasafns Íslands.
Sjá dagskrá og nánari
upplýsingar á
www.hi.is/ams

forystu Björgólfs Thors Björgólfssonar hafa selt tékkneska
símafélagið CRa fyrir sem svarar
120 milljörðum króna.
Félagið var keypt fyrir 40 milljarða króna og afskráð úr kauphöll í
Tékklandi. Félög í eigu Björgólfs
Thors áttu um 70 prósent í félaginu
og nemur hagnaður hans af sölunni
um 50 milljörðum króna. Þetta er í
senn stærsta sala íslenskra fjárfesta frá upphafi og mesti innleysti
hagnaður af sölu. Heildarhagnaður
af fjárfestingunni nemur um 80
milljörðum
króna.
Verðmæti
félagsins hefur því þrefaldast á
rúmlega tveimur árum.

Meðfjárfestar Björgólfs í sölunni voru meðal annarra Straumur sem fjárfesti í félaginu áður en
sameining við Burðarás gekk í
garð og Landsbankinn. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
er hagnaður Straums-Burðaráss
af sölunni milli þrír og fjórir
milljarðar og hagnaður Landsbankans er tæplega tvöfalt meiri,
eða á bilinu fimm til sex milljarðar króna. Kaupendur eru fjármálafyrirtækið Lehman Brothers.
Þetta er önnur stóra sala Björgólfs á fyrirtæki í austrinu, en áður
seldi hann, ásamt föður sínum og
viðskiptafélaga þeirra Magnúsi
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LEYSTI  MILLJARÈA ¹ SÎLU Å 4ÁKKLANDI

Þorsteinssyni, bjórverksmiðju til
Deutschebank.
HH

,®'2%',5-, Lögreglan á Akureyri lógaði tveimur hundum
klukkan hálftíu á fimmtudagsmorgun. Hundarnir voru í eigu
rússneskra sjómanna á skipinu
Kazan, sem legið hefur við
landfestar í höfn bæjarins í tvær
vikur.
Rússnesku sjómennirnir virtu
íslensk sóttvarnarlög að vettugi
og komu tvívegis með hundana í
land þrátt fyrir að lögreglan hefði
varað þá við í fyrra skiptið.
Að sögn lögreglunnar á
Akureyri voru sjómennirnir
daprir vegna örlaga hundanna
sem voru svæfðir hjá dýralækni.
Þrír rússneskir togarar munu
nú vera í Akureyrarhöfn og er
þeim ætlað að hafa þar vetursetu
fram í mars. Um 150 manns eru í
áhöfn skipanna.
IFV
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&AÈIR Å FORSJ¹RDEILU FÁKK SONINN Å KLUKKUSTUND OG LÁT SIG HVERFA EN VAR STÎÈVAÈUR ¹ !KUREYRARFLUGVELLI

TLAÈI AÈ STINGA AF MEÈ SJÎ M¹NAÈA SON SINN
&/23*2-, Lögreglan á Akureyri stöðvaði í

gærmorgun mann hátt á fertugsaldi sem
hugðist fara með sjö mánaða gamlan son sinn
úr landi með flugi til Kaupmannahafnar.
Maðurinn og barnsmóðir hans, sem er
liðlega tvítug, hafa deilt um forræði sonarins
frá því skömmu eftir fæðingu hans í
Danmörku í apríl á þessu ári.
Parið, sem hóf sambúð þegar maðurinn
var 31 árs og hún aðeins 15 ára, flutti til
Danmerkur haustið 2004. Í dómsmáli sem
rekið hefur verið hér á Íslandi nú í haust kom
fram að móðirin flúði af heimili þeirra í
Danmörku í kvennaathvarf og flaug svo heim
með drenginn tæpra fjögurra mánaða
gamlan.
Faðirinn höfðaði mál gegn móðurinni til að
fá forræði yfir syninum. Héraðsdómur

Gylfi, heldur þú meira með
West Ham núna?
¡G HELD ALLTAF JAFN MIKIÈ MEÈ 7EST
(AM p EÈA ÒT Å HIÈ ËENDANLEGA
p ALVEG SAMA ÖË AÈ EINHVER 3VÅI
4AÅLENDINGUR EÈA ¥SLENDINGUR KAUPI
KLÒBBINNN
'YLFI ¶ËR /RRASON KNATTSPYRNUDËMARI
ER ÖEKKTASTI STUÈNINGSMAÈUR ENSKA
KNATTSPYRNULIÈSINS 7EST (AM ¹ ¥SLANDI
EN Å VIKUNNI VAR GREINT FR¹ ÖVÅ AÈ ¥SLEND
INGARNIR %GGERT -AGNÒSSON OG "JÎRGËLFUR
'UÈMUNDSSON HEFÈU KEYPT  PRËSENT
HLUT Å LIÈINU

6ANSKIL ¹ ¹RSREIKNINGUM

Sektir upp á
hálfa milljón
6)¨3+)04) Ársreikningaskrá fær
heimild frá og með næsta ári til
að leggja sektir á félög, er virða
ekki skilafrest á ársreikningum,
nái frumvarp fjármálaráðherra
fram að ganga. Sektarupphæðin
getur numið allt að hálfri milljón
króna en fjárhæðin mun ráðast af
stærð félaga.
Í gær höfðu 49 prósent félaga
skilað inn ársreikningi vegna
rekstrarársins 2005, samkvæmt
tölum frá Lánstrausti. Síðasti
skiladagur rann út 1. september
en þá höfðu tæp níu prósent
félaga skilað. Skilahlutfall er
margfalt hærra í Skandinavíu þar
sem stjórnvöld beita sektum.
EÖA  BLS 
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GRUNUÈU ERU FR¹ LÕÈVELDUM GÎMLU
*ÒGËSLAVÅU
./2$)#0(/4/3!&0

3TRÅÈSGL¾PAMENN Å .OREGI

Yfir 50 flóttamenn grunaðir
./2%'52 Yfir fimmtíu útlending-

ar, sem hafa fengið hæli eða
dvelja í Noregi, eru grunaðir um
að hafa átt aðild að stríðsglæpum
eða glæpum gegn mannkyni.
Þetta hefur fréttavefur norska
blaðsins VG eftir Espen Erdal hjá
rannsóknarlögreglunni. Hann
segir að listinn yfir útlendinga í
landinu sem grunaðir eru um
slíka glæpi lengist stöðugt.
Króatísk yfirvöld hafa farið
fram á framsal Króata sem dvalið
hefur í Noregi síðan árið 1998, en
hann var dæmdur árið 2000 í tólf
ára fangelsi í heimalandinu fyrir
stríðsglæpi.
AA

hafnaði kröfu mannsins fyrir mánuði. Á
þriðjudag vísaði síðan Hæstiréttur kröfu
mannsins frá á þeim grundvelli að hann hefði
fengið umráð yfir barninu á laugardaginn um
síðustu helgi. Í raun hafði maðurinn aðeins
fengið leyfi til að hitta soninn í eina
klukkustund en notað tækifærið til að taka
hann með sér.
Barnaverndaryfirvöld komu drengnum í
hendur móðurinnar í gær. Maðurinn var
frjáls ferða sinna eftir skýrslutöku hjá
lögreglu.
Einn angi deilu mannsins og konunnar
lýtur að faðerni drengsins. Hún segir að þó
að hún hafi eignað sambýlismanni sínum
barnið við skráningu í Danmörku komi tveir
aðrir menn til greina sem feður barnsins.
GAR

!+52%92!2&,56®,,52 -AÈUR SEM ¾TLAÈI MEÈ SJÎ
M¹NAÈA GAMLAN DRENG ÒR LANDI VAR STÎÈVAÈUR ¹ !KUR
EYRARFLUGVELLI Å G¾R
-9.$+2)34*. * +2)34*.33/.

Sjálfstæðisþingmenn
óttast framboð Árna
Innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins er þungum áhyggjum lýst vegna veru
Árna Johnsen á lista flokksins í kosningunum í vor. Menn óttast að flokkurinn
geti skaðast í öllum kjördæmum. Málið hefur verið rætt á þingflokksfundum.
34*«2.-, Mikill ótti er meðal
þingmanna Sjálfstæðisflokksins
um að flokkurinn geti skaðast verði
Árni Johnsen á lista í Suðurkjördæmi í kosningunum í vor. Árni
hafnaði í öðru sæti í nýafstöðnu
prófkjöri flokksins í kjördæminu.
Málið hefur verið rætt á fundum þingflokksins og herma heimildir Fréttablaðsins að víðtæk og
hörð andstaða sé meðal þingmanna við að flokkurinn bjóði
Árna fram til Alþingis. Meta þeir
stöðuna þannig að framboð hans
kunni að draga úr stuðningi kjósenda við flokkinn um land allt.
Telja þeir óánægjuna það mikla að
um geti munað.
Umræðan hefur komist á slíkt
stig að þingmenn segja jafnvel
farsælla að Árni bjóði fram sér í
Suðurkjördæmi – þó hann höggvi í
fylgi Sjálfstæðisflokksins þar –
heldur en að hætta á að úr fylginu
dragi í öllum kjördæmum.
Áhyggjur af máli Árna kraumuðu lengi undir niðri en segja má
að upp úr hafi soðið eftir að hann
lýsti yfir að lögbrot þau sem hann
hlaut tveggja ára fangelsisdóm
fyrir hafi verið tæknileg mistök.
Eftir þá yfirlýsingu hafa tvenn
opinber viðbrögð komið fram
innan úr flokknum; annars vegar
yfirlýsing Sambands ungra sjálfstæðismanna þar sem sett var
ofan í við Árna og hins vegar orð
Geirs H. Haarde flokksformanns í
Morgunblaðinu.
Sagði
hann
ummæli Árna mjög óheppileg og
ekki rétta lýsingu á brotunum sem
Árni var dæmdur fyrir.
Þá hefur komið fram að fólk
hafi sagt sagt sig úr Sjálfstæðisflokknum vegna máls Árna.

75.000 KR.
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34«22%9+).'!+/.! -ARGRÁT ¶ËRHILDUR
$ANADROTTNING HEFUR REYKT ¹RATUGUM
SAMAN
./2$)#0(/4/3!&0

$ANADROTTNING

Hætt að reykja
opinberlega

RNI VÅKUR EKKI

4¾KNILEG MISTÎK VORU KLAUFALEG
b¶ETTA VAR KLAUFALEGT ORÈALAG HJ¹
MÁR m SEGIR RNI *OHNSEN  MAÈUR
¹ FRAMBOÈSLISTA 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS
INS Å 3UÈURKJÎRD¾MI FYRIR ALÖING
ISKOSNINGAR N¾STA VOR RNI HEFUR
M¾TT TALSVERÈUM ANDBYR EFTIR AÈ
HANN LÕSTI AFBROTUM SÅNUM SEM
bT¾KNILEGUM MISTÎKUMm !ÈSPURÈ
UR HVORT EINHVER ÒR 3J¹LFST¾ÈIS

Fréttablaðið hefur upplýsingar um að margir hafi lýst óánægju
og áhyggum yfir Árna við forystumenn flokksins, ýmist bréflega eða í samtölum. Þá hefur
blaðið upplýsingar um að Landssamband sjálfstæðiskvenna hafi í
bígerð að senda formanninum
erindi þar sem þungum áhyggjum af framboði Árna er lýst.
Stjórn kjördæmisráðs Suðurkjördæmis gerir tillögu um fram-

FLOKKNUM HAFI F¾RT Å TAL VIÈ HANN
SJ¹LFAN Ë¹N¾GJU MEÈ STÎÈU HANS
¹ FRAMBOÈSLISTANUM SVARAR RNI
NEITANDI 3J¹LFUR SÁ HANN EKKI AÈ
ÅHUGA BREYTINGAR ¹ SÅNU FRAMBOÈI
b¶ETTA BARA LIGGUR FYRIRm RNI SEGIR
ENGAN BILBUG VERA ¹ BAKLANDI HANS
b¡G F¾ BARA J¹KV¾ÈA HLUTI ÖARm GAR

boðslista til kjördæmisþings. Viðmælendum Fréttablaðsins bar
saman um að stjórninni væri ekki
stætt á öðru en að gera tillögu um
að Árni Johnsen skipi annað
sætið, líkt og hann hlaut kosningu
til í prófkjörinu. Eins og sakir
standa sé það því undir honum
sjálfum komið hvort hann verði í
framboði fyrir Sjálfstæðisflokkinn í kosningunum í vor.
BJORN FRETTABLADIDIS

$!.-®2+ Margrét Þórhildur
Danadrottning er hætt að reykja
opinberlega, þó að heima í
Amalíuborgarhöllinni séu allir
öskubakkar enn í fullri notkun.
Þetta kom fram á fréttavef
Politiken í gær.
Drottningin tók þátt í árshátíð
Kaupmannahafnarháskóla í
síðustu viku og tóku þá margir
eftir því að stórreykingakonan
hafði skilið sígaretturnar eftir
heima. Að sögn Lis M. Frederiksen, talskonu hirðarinnar, var
engri gleymsku um að kenna.
„Þú munt aldrei sjá drottninguna reykja opinberlega framar,“
hefur Politiken eftir Frederiksen.
Hinrik prins, eiginmaður
Margrétar, og Friðrik krónprins
eru báðir hættir að reykja.
SMK

,®'2%',5-,
3LÎSUÈUST Å BÅLVELTU
+ARLMAÈUR OG KONA HLUTU SKR¹MUR Å
BÅLVELTU Å (VERADALABREKKU ¹ VESTAN
VERÈRI (ELLISHEIÈI UM KLUKKAN H¹LFTVÎ
AÈFARANËTT FIMMTUDAGS &LJÒGANDI
H¹LKA VAR ¹ VEGINUM ÖEGAR SLYSIÈ ¹TTI
SÁR STAÈ "IFREIÈIN ER TALIN ËNÕT ®KU
MAÈUR ER GRUNAÈUR UM AÈ HAFA VERIÈ
Å LYFJAVÅMU

0IERRE 'EMAYEL BORINN TIL GRAFAR Å ,ÅBANON

Faðir hins myrta segir nýja
uppreisn hafa byrjað í gær
3µ2,!.$ !0 Hundruð þúsunda íbúa
Líbanons fylgdu Pierre Gemayel,
hinum myrta ráðherra, til grafar í
gær. Útförin snerist því upp í fjölmenn mótmæli gegn Sýrlandi og
áhrifum Sýrlendinga í landinu.
„Önnur
sjálfstæðisuppreisn
hófst í dag og stefnir til breytinga.
Hún mun ekki nema staðar,“ sagði
Amin Gemayel, faðir Pierres, en
hann var forseti Líbanons á níunda
áratugnum.
Hann talaði til mannfjöldans á
bak við skothelt gler og sagðist
heita því að „taka fljótlega skref í
áttina til þess að barátta ykkar
verði ekki til einskis“.
Þeir Gemayel feðgar eru kristinnar trúar og fjölskylda þeirra er
með þeim áhrifamestu í röðum

kristinna íbúa landsins, sem er
skipt upp í marga trúarhópa, bæði
kristna og íslamska. Nærri 40 prósent landsmanna eru kristnir, um
35 prósent eru sjía-múslimar, um
20 prósent súnní-múslimar og um
fimm prósent eru drúsar.
Hinir kristnu íbúar landsins
hafa meiri tengsl við Bandaríkin
og Ísrael, en sjía-múslimarnir eru
tengdir Sýrlandi sem lengi hefur
haft mikil áhrif í landinu.
Eftir morðið á Gemayel á
þriðjudaginn óttast margir að
borgarastyrjöld brjótist út á ný.
Lögreglan telur að um 800 þúsund
manns hafi tekið þátt í jarðarförinni og útifundinum þar sem fólkið veifaði fána landsins og myndum af Gemayel.
GB

6)¨ ,¥++)345 3/.!2 3¥.3 !MIN 'EM

AYEL FYRRVERANDI FORSETI ,ÅBANONS SYRGIR
SON SINN 0IERRE 'EMAYEL SEM MYRTUR
VAR ¹ ÖRIÈJUDAGINN
&2¡44!",!¨)¨!0

Sparisjóðabanki Íslands
hefur skipt um nafn
Við erum

AP almannatengsl / H2 hönnun

Icebank er viðskiptabanki sem leggur áherslu á heildsöluog fjárfestingarbankastarfsemi gagnvart sparisjóðum,
innlendum sem erlendum fjármálafyrirtækjum og öðrum
stærri aðilum. Icebank hefur verið í eigu sparisjóðanna í
20 ár en ólíkt þeim á hann ekki viðskipti við almenning.
Icebank veitir fyrirtækjum, fagfjárfestum og öðrum
umsvifamiklum viðskiptavinum innanlands sem utan
sérhæfða þjónustu. Bankinn fylgir íslenskum félögum eftir
í útrás með ráðgjöf, lánveitingum og þátttöku í fjárfestingum.

www.icebank.is
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Samkomulag
um kolmunna
3*6!2²46%'52 Ársfundi Norðaustur-Atlantshafs fiskveiðinefndarinnar, NEAFC, lauk í
London nýverið. Á fundinum var
meðal annars fjallað um stjórn
veiða á kolmunna, úthafskarfa,
norsk-íslenskri síld, og makríl
fyrir árið 2007 auk verndunar
viðkvæmra hafsvæða.
Á fundinum náðist samkomulag um stjórn kolmunnaveiða.
Heimilaðar verða veiðar á
1.847.000 tonnum af kolmunna á
árinu 2007 og annað árið í röð
verður því dregið úr veiðunum.
Áfram verður unnið að því að
draga úr veiðunum.
- SH¹

6IÈR¾ÈUR UM VARÈSKIPSSMÅÈI

Ríkisstjórn þarf
að samþykkja
®29'')3-, Ríkisstjórn Íslands og

stjórn skipasmíðafyrirtækisins
Asmar í Chile þurfa að veita
samþykki sitt áður en hægt er að
skrifa undir samning um smíði á
nýju varðskipi fyrir Landhelgisgæslu Íslands.
Skýringarviðræður til
undirbúnings samnings eru nú í
gangi milli fulltrúa Landhelgisgæslunnar, Ríkiskaupa og Asmar
með fyrirvara um samþykki
ríkisstjórnarinnar og stjórn
Asmar að sögn Þórhalls Hákonarsonar, umsjónarmanns útboðsins
fyrir hönd Ríkiskaupa. „Viðræður
eru í eðlilegum farvegi. En það
verður ekki skrifað undir neitt á
næstunni.“
SDG
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3EKT FYRIR VANR¾KSLU ¹ HROSSUM

Var sýknaður
af nauðgun

Hrosseigandi á Suðurlandi hefur verið dæmdur í Héraðsdómi Suðurlands til að greiða
700 þúsund krónur í sekt eða sæta
ella fangelsi í 34 daga vegna grófrar vanrækslu á aðbúnaði, umhirðu
og fóðrun á ellefu hrossum, sem
hann var umráðamaður yfir og
stóðu inni í hesthúsi í febrúar.
Fjórum hrossum úr hópnum var
lógað.
Maðurinn hafði fjarlægt sjö af
hrossunum ellefu úr hesthúsinu
og neitaði síðan ítrekað að greina
héraðsdýralækni og lögreglu frá
því hvar þau væru niðurkomin,
eftir að ákvörðun héraðsdýralæknis og yfirdýralæknis um aflíf-

un hrossanna lá fyrir. Hinum fjórum, sem til náðist, var lógað eins
og fyrr segir.
Upphaf málsins má rekja allt
aftur til ársins 2004 þegar búfjáreftirlitsmaður gerði athugasemdir um aðbúnað búfjár á umræddri
jörð, sem hann taldi ekki vera
samkvæmt lögum og reglum um
búfjárhald.
Maðurinn hefur búið á jörðinni
ásamt fjölskyldu sinni og rekið
umfangsmikla hrossarækt, bæði
til töku á blóði úr fylfullum
merum, til útflutnings og svo til
ræktunar. Honum var jafnframt
gert að greiða málskostnað upp á
tæplega 600 þúsund krónur.
- JSS

$«-3-,

(2/33!(!,$ 3TRANGAR KRÎFUR ERU UM

HROSSAHALD YFIR VETRARTÅMANN

$«-3-, Héraðsdómur Reykja-

víkur hefur sýknað karlmann af
ákæru um nauðgun. Hann var
ákærður fyrir að hafa þvingað
unglingsstúlku með ofbeldi til
samræðis í bifreið í byrjun
sumars. Dómurinn taldi ekki
sannað, að kynmökin hefðu verið
gegn vilja stúlkunnar.
Maðurinn neitaði fyrir dómi,
að hafa átt kynmök við stúlkuna
en dómurinn taldi sannað, að þau
hefðu haft mök. Framburð hennar
um hvort mökin hefðu verið gegn
hennar vilja taldi dómurinn hins
vegar óljósan. Væri svo mikill
vafi á sektinni að hann bæri að
sýkna.
JSS

Enn deila íbúar
Kanada um Quebec

3MÅÈAKENNSLA Å GRUNNSKËLUM

Aðstaða víða
ófullnægjandi
-%..4!-, Aðstaða til smíða-

kennslu er harðlega gagnrýnd í
bréfi sem Félag íslenskra
smíðakennara hefur ritað
Menntasviði Reykjavíkurborgar.
Í bréfinu segir að víða í nýjum
skólum sé aðstaða til smíðakennslu takmörkuð og að
smíðakennarar fáist ekki til að
sækja um störf vegna aðstöðuleysis. Þá benda smíðakennarar á
að ekkert tillit hafi verið tekið til
ítrekaðra ábendinga og varnaðarorða smíðakennara við hönnun
nýrra skólabygginga en þar vanti
meðal annars nauðsynlegar vélar
og tæki til kennslunnar.
HS

Forsætisráðherra Kanada leggur til að þingið viðurkenni sérstöðu Quebec-búa,
en ekki sjálfstæði. Varð á undan aðskilnaðarsinnum, sem vilja sjálfstæði.
+!.!$! Stephen Harper, forsætis-

ráðherra Kanada, kom aðskilnaðarsinnum í Quebec heldur betur á
óvart á miðvikudaginn þegar hann
lagði fram á þingi tillögu um opinbera viðurkenningu á því að íbúar
í Quebec séu sérstök þjóð innan
Kanada.
Aðskilnaðarsinnar í Quebec
höfðu ætlað að leggja fram sams
konar tillögu, sem þó yrði orðuð
þannig að ekki væri tekið fram að
íbúar fylkisins væru þjóð „innan
Kanada“, heldur einungis viðurkennt að þeir væru sérstök þjóð.
Það orðalag hefði getað opnað
þann möguleika að Quebec-búar
myndu krefjast sjálfstæðis og þar
með aðskilnaðar frá Kanada með
tilvísun til þess að þeir væru önnur
þjóð en aðrir íbúar Kanada.
Íbúar í Quebec hafa þá sérstöðu
innan Kanada að þeir eru að miklum meirihluta af frönskum uppruna, tala frönsku og hafa kröfur
um aðskilnað fylkisins frá Kanada
lengi átt hljómgrunn meðal
margra íbúa fylkisins.
Tvisvar hefur verið efnt til
þjóðaratkvæðagreiðslu í Quebec
um sjálfstæðismálið, en í bæði
skiptin var því hafnað að krefjast
sjálfstæðis. Munurinn var þó mjór
í seinna skiptið, sem var árið
1995.
„Eru Quebec-búar sérstök þjóð
innan sameinaðs Kanada? Svarið
er já,“ sagði Harper forsætisráðherra á þingi og hlaut fyrir vikið
langvinnt lófatak. „Eru Quebecbúar sjálfstæð þjóð?“ spurði hann
síðan. „Svarið er nei og það verður
alltaf nei.“
Þessar deilur komu upp á yfirborðið á ný nú í vikunni þegar
Michael Ignatieff, sem þykir sig-

Sígild saga

3/2' !ÈSTANDENDUR VERKAMANNANNA OG
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.¹MUSLYS Å 0ËLLANDI

Þjóðarsorg eftir
lát 23 manna
0«,,!.$ !0 Þriggja daga þjóðarsorg var lýst yfir í Póllandi í gær,
eftir að 23 námuverkamenn létu
lífið í mannskæðasta námuslysi í
landinu í nærri þrjá áratugi.
Eftir björgunaraðgerðir sem
stóðu yfir í 38 tíma fundust loks í
gær 15 menn sem saknað var eftir
að gassprenging varð á 1.000
metra dýpi í Halemba-námunni í
Ruda í Slésíu á þriðjudagskvöld.
Fyrir var vitað að átta manns
hefðu farist strax og sprengingin
varð. Rannsókn var þegar hafin á
tildrögum slyssins.
AA
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HANN R¾DDI UM 1UEBEC ¹ ÖINGI
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urstranglegur
í
leiðtogakjöri
Frjálslynda flokksins í næstu viku,
sagði að tungumálið, sagan og
menningin gerðu Quebec-búa að
sérstakri þjóð sem ætti að njóta
viðurkenningar sem slík í stjórnarskrá landsins.
Frjálslyndi flokkurinn hefur
lengst af verið í ráðandi stöðu við
stjórnarmyndanir í Kanada, en

minnihlutastjórn hans féll í þingkosningunum í janúar og í kjölfarið tók við völdum minnihlutastjórn
Íhaldsflokksins undir forystu
Harpers.
Ný skoðanakönnun í Quebec
sýnir hins vegar að þar er Íhaldsflokkurinn í þriðja sæti á eftir
Quebec-fylkingunni og Frjálslynda
flokknum.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

Tjhvsñvs!ß/!Sbhobsttpowfñvsgsçñjohvs

Laxdæla saga er ein af
þekktustu og vinsælustu
Íslendingasögunum. Við
sögu koma riddaralegir
víkingar og stórlyndar
konur, glæsilegar veislur,
harðir bardagar og
grimmilegar hefndir.
Hér er þessi sígilda saga
færð í glæsilegan og
aðgengilegan búning fyrir
börn og unglinga af þeim
Brynhildi Þórarinsdóttur
og Margréti E. Laxness.
edda.is
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Sjö ára fangelsi fyrir smygl

Fimm ára fangelsisdómur

$«-3-, Tveir Litháar á fertugs-

Eru íslensku jöklarnir og eldfjöllin meðal undra heims?
*¹
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Á að tvöfalda veginn milli Akureyrar og Reykjavíkur?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

 NËVEMBER  &®345$!'52

aldri, Šarunas Budvytis og
Virunas Kavalciukas, voru í gær
dæmdir í Héraðsdómi Reykjavíkur í sjö ára fangelsi fyrir að gera
tilraun til að smygla 11,9 kílóum
af amfetamíni til landsins í bíl,
sem þeir fluttu hingað með ferjunni Norrænu í sumar.
Mennirnir komu með Norrænu
til Seyðisfjarðar 6. júlí. Við tollskoðun ferjunnar færðu mennirnir VW Passat skutbíl með bresku
skráningarnúmeri að grænu hliði,
en þeir vissu ekki að hún, ásamt
skráðum farþegum sem með henni
kæmu, hefði verið valin í úrtak
fyrir tollskoðun. Í ljós kom að

Virunas var ekki á farþegalista
heldur landi hans, Arvydas Kepalas, sem ekki var með í för, en hann
var skráður eigandi bifreiðarinnar samkvæmt breskum heimildarskjölum. Við skoðun bifreiðarinnar fundust fjögur ilmspjöld við
aftursæti og í farangursgeymslu.
Við nánari leit fundust átta 1,5
lítra plastflöskur, fylltar með
hvítu dufti, sem komið hafði verið
vandlega fyrir í eldsneytistanki.
Við efnarannsókn reyndist vera
um afar sterkt amfetamín að
ræða. Hefði verið hægt að drýgja
það og fá úr því um eða yfir 30 kíló
af efni með ríflega 20 prósent
styrkleika, til söludreifingar.

$«-3-, Rúmlega tvítugur
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Mönnunum, sem báðir hafa
hlotið refsidóma í öðrum ríkjum,
var jafnframt gert að greiða samanlagt eina og hálfa milljón í málsvarnarlaun og sakarkostnað.
JSS

maður var dæmdur í fimm ára
fangelsi fyrir tilraun til manndráps, auk fleiri brota, í Héraðsdómi Reykjaness í gær. Maðurinn stakk annan mann fyrir utan
íbúðarhús í Hafnarfirði hinn
fjórtanda maí síðastliðinn.
Fórnarlambið hlaut lífshættulega
áverka og eru afleiðingarnar af
völdum hnífstungunnar varanlegar.
Með árásarmanninum í för
var átján ára piltur sem fékk
tólf mánaða skilorðsbundinn
dóm.
Ekki liggur enn ljóst fyrir
hvert tilefni árásarinnar var.
IFV

Algjört bann við
botnveiði órökstutt
Greenpeace gagnrýnir sjávarútvegsráðherra fyrir að koma í veg fyrir að þing SÞ
samþykkti tillögu um bann við botnveiði. Einar K. Guðfinnsson segir að algjört
bann sé tilefnislaust og órökstutt. Margar þjóðir séu sammála Íslendingum.
Umhverfisverndarsamtökin Greenpeace gagnrýna
Einar K Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra harðlega fyrir að
hafa komið í veg fyrir að tillaga
um botnvörpubann hafi verið samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í gær.
Einar segir að þetta sé ekki
rétt. Íslendingar séu ekki einir
þeirrar skoðunar að rangt sé að
banna notkun botnvörpuveiðarfæra.
„Við erum í hópi mjög öflugra
þjóða sem eru sammála okkur í
öllum aðalatriðum,“ segir Einar
og nefnir Kínverja, Rússa og Kanadamenn. Hann segir að samstaða
hafi einnig náðst í mörgum málum
með Evrópusambandinu og að
sjónarmið Íslendinga séu viðurkennd á alþjóðlegum vettvangi.
„Við erum þeirrar skoðunar að
það eigi ekki, af einhverjum trúarlegum ástæðum, að banna notkun
tiltekinna veiðarfæra, heldur eigi
einfaldlega að líta á hvert tilvik
fyrir sig. Við bönnum togveiðar á
viðkvæmum hafsvæðum og því
teljum við einfaldlega að hugmyndir um algjört bann við botnvörpuveiðum á úthafinu sé tilefnislaust og algerlega órökstutt,“
segir Einar.
Hann segir að niðurstaðan á
þinginu hafi einfaldlega verið
málamiðlun sem Íslendingar stóðu
að. „Við gerum það keikir eins og
aðrar þjóðir. Þótt Greenpeace eða
einhver önnur álíka samtök hafi
eitthvað við það að athuga breytir
það engu um okkar afstöðu,“ segir
Einar.
Aðspurður segir hann Íslend-
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"/4.6®2056%)¨!2 ¥SLENDINGAR ERU MËTFALLNIR ÖVÅ AÈ
BANNA ALGJÎRLEGA BOTNVÎRPUVEIÈAR ¹ ÒTHÎFUNUM ÖVÅ ÖEIR
TELJA AÈ VERÈI ÖAÈ SAMÖYKKT MUNI N¾STA SKREF VERÈA ÖAÈ
AÈ BANNA TOGVEIÈAR ¹ SV¾ÈUM ÖAR SEM ¥SLENDINGAR HAFA
HAGSMUNA AÈ G¾TA

inga hafa enga beina hagsmuni af
veiðum á þessu svæði sem verið
var að fjalla um á ráðstefnunni í
New York. „Hér er hins vegar
spurning um grundvallaratriði
sem við viljum fylgja fast eftir því
við óttumst að ef farið verður að
gefa eftir á þessu sviði gagnvart
órökstuddum kröfum munu þær
rísa víðar, meðal annars á hafsvæðum þar sem við höfum beinna
hagsmuna að gæta,“ segir hann.
Að sögn Frode Pleym, talsmanni Greenpeace á Norðurlöndunum, er ástæða fyrir andstöðu

samtakanna við botnvörpuveiðar
sú að ekki hafi farið fram nægilegar rannsóknir á hafsbotninum.
Alþjóðavísindasamfélagið sé á
einu máli um það.
„Þetta er mikið áfall. Íslendingar eyðilögðu gullið tækifæri til
þess að koma á tímabundnu banni
á botnvörpuveiðum á svæðum
sem ekki eru nægilega vel rannsökuð,“ segir hann. Pleym bendir
á að hálf milljón óþekktra tegunda
lifi á hafsbotninum og þær séu í
hættu vegna botnvörpuveiða.

– vaxtalaus og án nokkurs kostnaðar!
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Kynntu þér DMK Debetkort og aðra þjónustuþætti
DMK á spron.is

0ËLITÅSK PATTSTAÈA Å (OLLANDI

* skv. útlánareglum SPRON

!-34%2$!- !0 Kosningaúrslitin í Hollandi þykja
staðfesting á því hve þjóðin er klofin í afstöðu sinni
til innflytjenda og velferðarríkisins. Tíu flokkar náðu
manni á þing en enginn augljós þingmeirihluti blasir
við til stjórnarmyndunar.
Flest þingsætin komu í hlut Kristilegra demókrata, sem hafa farið með stjórn landsins undanfarin
ár. Jan Peter Balkanende, leiðtogi flokksins, verður
því væntanlega áfram forsætisráðherra.
Flokkurinn hlaut ekki nema 41 af alls 150 þingsætum, sem að vísu er níu þingsætum meira en Verkamannaflokkurinn hefur, en nægir þó hvergi til þess
að mynda meirihlutastjórn með Frjálslynda flokknum, sem hlaut 22 þingsæti en sat fram að þessum
kosningum í minnihlutastjórn með Kristilegum demókrötum.
Allir þessir flokkar töpuðu þingsætum. Kristilegir
demókratar töpuðu þremur, Verkamannaflokkurinn
tíu, og Frjálslyndir sex, en stærsta sigurinn vann
Sósíalistaflokkurinn, sem bætti við sig 17 þingsætum,
hlaut 26 þingsæti og er þar með orðinn þriðji stærsti
flokkurinn á þingi.

SDA FRETTABLADIDIS

&/234)32¨(%22!.. &!'.!2 3)'2) 3TRAX AÈ KVÎLDI
KJÎRDAGS ÖËTTI LJËST AÈ KRISTILEGIR DEMËKRATAR FENGJU FLESTA
ÖINGMENN EN ÖË EKKI NËGU MARGA TIL AÈ MYNDA RÅKISSTJËRN
*AN 0ETER "ALKANENDE FAGNAÈI ENGU AÈ SÅÈUR SIGRI &2¡44!",!¨)¨!0

Margir stjórnmálaskýrendur segja að eini
starfhæfi meirihlutinn væri fenginn með því að
Kristilegir demókratar og Verkamannaflokkurinn
tækju saman höndum og myndi „stóra samsteypustjórn“.

GB

Hvað ef útiljósin
hefðu verið kveikt?
Við sumum spurningum fást bara engin svör.
Óhöpp henda okkur og við því er ekkert að gera.
En þú getur brugðist við strax með því að tryggja hjá tryggingarfélagi sem gefur þér skýr
svör og leggur áherslu á hraðvirkan frágang tjónamála.
Það er vonlaust að ætla sér að skilja hugsunarháttinn hjá innbrotsþjófum að störfum.
Það eina sem þú getur reitt þig á, ef þú verður fyrir barðinu á þeim, er að rétt trygging
bætir fjárhagsskaðann.
Heimatrygging TM veitir fjölbreyttar tryggingalausnir fyrir fjölskyldur og einstaklinga, þar
sem lögð er áhersla á gegnsæi trygginganna. Hún býðst í fjórum flokkum, TM1, TM2,
TM3 og TM4 sem hver um sig inniheldur ólíka tryggingavernd. Innbústrygging er hluti af
þeim öllum og bætir m.a. tjón af völdum bruna, vatns og innbrots.

Dæmi um hvað Innbústrygging í
Heimatryggingu TM bætir ekki:

// Ef brotist er inn í læsta íbúð þína og hlutum
stolið, færðu tjónið bætt, svo framarlega sem
ummerki um innbrot séu greinileg.
// Tjón vegna bruna, eldsvoða, eldingar,
sprengingar og skyndilegs sótfalls frá
kynditækjum færðu bætt.
// Tjón vegna skemmda sem verða af völdum vatns
eða annars vökva sem skyndilega streymir úr
leiðslum hússins og tækjum tengdum þeim, svo
og vatnsrúmum og fiskabúrum, færðu bætt.

// Innbústryggingin bætir ekki tjón af völdum
utanaðkomandi vatns, svo sem grunnvatns,
úrkomu, flóða eða snjóbráðar eða vatns sem
þrýstist upp úr skolpleiðslum.
// Bætir ekki skaða sem verður af völdum glóðar
vegna tóbaksreykinga eða frá eldstæði.
// Bætir ekki tjón sem verður vegna þjófnaðar á
eða úr tjöldum eða tjaldvögnum.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN / Sími 515 2000 / tm@tryggingamidstodin.is / www.tryggingamidstodin.is

ÍSLENSKA / SIA.IS / TMI 35099 11/06

Heimatrygging TM

Dæmi um hvað Innbústrygging í
Heimatryggingu TM bætir:

Það er góð regla að lesa vel tryggingaskilmálana, þeir eru sá grundvöllur sem samskipti þín og TM byggjast á. Hringdu í síma 515 2000 eða farðu á www.tryggingamidstodin.is og fáðu skýr svör.
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"ARNANÅÈINGUR D¾MDUR Å ÖRIGGJA OG H¹LFS ¹RS FANGELSI Å (¾STARÁTTI ¥SLANDS
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Misnotaði tvö stúlkubörn

Úthafskarfaveiði minnkuð

$«-3-, Karlmaður var dæmdur

 Af hvaða tilefni var haldin
flugsýning á Reykjavíkurflugvelli um helgina?
 Hvað heitir Íslendingurinn
sem lærir eskimóafræði í Danmörku?
 Hvaða herrafataverslun var
opnuð í síðustu viku á nýjum
stað á Klapparstíg?
36®2). %25  3¥¨5 

í þriggja og hálfs árs fangelsi fyrir
kynferðislega misnotkun á tveimur telpum, sem báðar eru fæddar
árið 1994, í Hæstarétti Íslands í
gær.
Talið var sannað að maðurinn
hefði misnotað tíu ára stjúpdóttur
sína og tíu ára vinkonu hennar í
september árið 2004. Manninum
var auk þess gert að greiða stjúpdóttur sinni 1,5 millljónir króna í
bætur og hinni stúlkunni eina
milljón. Dómurinn var staðfesting
á dómi sem Héraðsdómur Reykjavíkur felldi í byrjun maí.
Í dómi Héraðdóms Reykjavíkur, sem Hæstiréttur staðfesti, kom

Atlantsolía - Vesturvör 29 - Sími 591 3100
atlantsolia@atlantsolia.is

Heppnir fá þá eitthvað fallegt...
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Nú er hægt að tengja Dælulykilinn
við netfang þannig að um
klukkustund eftir dælingu
kemur sjálfkrafa pdf- kvittun
með tölvupósti.
Skráning í síma: 591-3100
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(¾STIRÁTTUR ¥SLANDS 4ALIÈ VAR SANNAÈ AÈ
MAÈURINN HEFÈI MISNOTAÈ TV¾R STÒLKUR

samkvæmt vitnisburði hennar
hafði hann nokkrum sinnum samfarir við hana frá júlí fram í september 2004.
IFV

austur-Atlantshafs fiskveiðinefndarinnar, NEAFC, lauk í
London nýverið. Á fundinum var
meðal annars fjallað um stjórn
veiða á kolmunna, úthafskarfa,
norsk-íslenskri síld, og makríl
fyrir árið 2007.
Náðist samkomulag um að á
næsta ári verði leyft að veiða
samtals 46 þúsund tonn af
úthafskarfa. Það er rúmlega 26
prósentum minna en meirihluti
NEAFC-ríkja samþykkti fyrir
árið í ár. Einnig var samþykkt að
stöðva tímabundið nýhafnar
karfaveiðar á alþjóðlegu hafsvæði í Noregshafi.
SH¹

Kosta 280 milljónum
í svæði varnarliðsins

Engar tapaðar
kvittanir
Kvittun í tölvupósti

fram að ákærði ætti sér engar
málsbætur og við ákvörðun refsingar væri litið til þess að brotin
voru ítrekuð og alvarleg. Að með
brotum sínum gegn stjúpdóttur
sinni, sem var aðeins sex ára
gömul þegar ákærði byrjaði að
misnota hana, hafi hann brotið
alvarlega gegn uppeldis- og trúnaðarskyldum sínum gagnvart
barninu, en samkvæmt vitnisburði
stjúpdótturinnar hafði maðurinn
ítrekað samfarir við hana á þessu
fjögurra ára tímabili. Auk þess
var talið að að ákærði hefði með
brotum sínum brotið trúnað og
traust sem hin telpan sýndi honum
sem föður vinkonu hennar, en

Samningur stjórnvalda og Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar um eftirlit og
umönnun eigna á varnarsvæðinu tekur gildi í dag. Lagt er til að 280 milljóna
króna tímabundið framlag fari í umsjón svæðisins.
6!2.!236¨)¨
Þróunarfélag
Keflavíkurflugvallar tekur við
umönnun og eftirliti eigna á
varnarsvæðinu í dag samkvæmt
bráðabirgðaþjónustusamningi
við stjórnvöld. „Við gerum okkur
síðan vonir um að geta klárað
heildarþjónustusamninginn
í
næstu viku,“ segir Magnús Gunnarsson, formaður Þróunarfélags
Keflavíkurflugvallar.
Ákveðið var að gera bráðabirgðaþjónustusamning til þess
að félagið gæti strax byrjað að
annast eftirlit með eignunum að
sögn Magnúsar og fyrirbyggt
annað óhapp eins og í seinustu
viku þegar leki olli umtalsverðum skemmdum á eignum á svæðinu. „En fólk þarf að athuga að
það voru innan við tíu prósent
íbúða sem urðu þarna fyrir tjóni.
Þetta eru innan við 70 íbúðir af
um tvö þúsund. Það er ekki eins
og allt svæðið hafi farið í rúst.“
Ekkert fordæmi er fyrir þjónustusamningi af þessu tagi og
því tekur tíma að koma honum í
framkvæmd að sögn Magnúsar.
„Þjónustusamningurinn verður
tvíþættur. Annars vegar munum
við annast tæknilega umsjá með
eignunum. Við munum rífa þær
byggingar sem á að rífa og
tryggja að hreinsun á svæðinu
fari í gang eins og talað var um.
Hins vegar munum við reyna að
markaðssetja eignir í takt við þá
hagsmunaaðila sem eru þarna á
svæðinu.“
Tillaga um 280 milljóna króna
tímabundið framlag til umsjónar
varnarsvæðisins fyrrverandi við
Keflavíkurflugvöll er lögð fram í
nefndaráliti meirihluta fjárlaga-

nefndar. Kostnaðurinn er sagður
felast meðal annars í umsýslu,
viðhaldi, öryggisgæslu, umhirðu
og öðrum húsnæðiskostnaði.
Fjárveitingunni er einnig ætlað
að standa undir kostnaði við
þróun og umbreytingu á svæðinu. Fjárveitingin verður lækkuð
þegar fasteignir á svæðinu verða
settar í sjálfbær borgaraleg not
að því er segir í álitinu.
Af þessum 280 milljónum fara
167,5 milljónir til Þróunarfélags
Keflavíkurflugvallar. Afgangurinn, 112,5 milljónir, fara í rekstur og uppbyggingu á svokölluðu
öryggissvæði á Keflavíkurflugvelli sem verður áfram varnar-

svæði undir utanríkisráðuneytinu að sögn Péturs Ásgeirssonar,
skrifstofustjóra í utanríkisráðuneytinu. „52,5 milljónir telststofnkostnaður sem er að einhverju
leyti
girðingar,
aðgangsstýring, endurnýjun á
rafkerfi á svæðinu og ýmis búnaður. Síðan fara 60 milljónir í
rekstrarkostnað á svæðinu, á
borð við hita, rafmagn og annað
sem þar fellur undir.“
Pétur segir þessar 60 milljónir væntanlega ekki tímabundnar.
„Þetta er sá rekstrarkostnaður
sem við sjáum fyrir á næsta
ári.“
SDG FRETTABLADIDIS

6ATNSTJËN VARÈ Å  ÅBÒÈUM ¹ VARNARSV¾ÈINU

¥BÒÈIRNAR FUNHEITAR
6!2.!236¨)¨ „Það er okkar mat
að þetta séu skemmdir upp á tugi
milljóna, en ekki marga og alls
ekki hundruð eins og komið hefur
fram,“ segir Grétar Már Sigurðsson, ráðuneytisstjóri í utanríkisráðuneytinu, spurður um vatnstjónið í íbúðum varnarliðsins.
Því hefur verið haldið fram að
ástæða lekans geti verið sú að
húsin hafi ekki verið kynt sem er
alrangt að sögn Grétars. „Við
stöndum í þeirri meiningu að
húsin hafi verið funheit. Menn
voru að tala um að draga niður í
hitanum þess vegna sem var
reyndar aldrei gert.“ Grétar segir
þó hugsanlegt að einhverjir ofnar

hafi verið bilaðir.
Skoðun
á
umfangi
skemmdanna
lauk á miðvikudag og kom í
ljós að 69 íbúðir í tíu fjölbýlishúsum höfðu
skemmst,
'2¡4!2 -2
margar hverj3)'52¨33/.
ar mjög mikið.
Valgerður Sverrisdóttur hefur
farið fram á það við Ríkisendurskoðanda að hann kanni tildrög
þess að tjón varð á varnarsvæðinu vegna vatnsleka.
- SDGÖSJ
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Núna stendur yfir Bílabrjálæði hjá Betri notuðum bílum
þar sem þú getur fengið draumabílinn á draumaverði.
Og þetta eru engir venjulegir bílar. Allir bílar hjá Betri notuðum bílum eru Úrvalsbílar og Gæðabílar
sem hafa gengist undir nákvæma skoðun til að tryggja að þið séuð ánægð og örugg.
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850.000.-

1.890.000.-

690.000.-

690.000.-

Toyota Corolla s/d 5 gíra

Peugeot 206 h/B 5 gíra

Peugeot 406 s/d sjsk.

Á götuna: 06.03 Ekinn: 103.000 km
Verð: 1.090.000 kr. Skr.nr. Nl-651

Á götuna: 05.03 Ekinn: 58.200 km
Verð: 970.000 kr. Skr.nr. NF-093

Á götuna: 11.02 Ekinn: 60.400 km
Verð: 1.060.000 kr. Skr.nr. OJ-199

1.850.000.-

390.000.-

Po-349 sjsk.

Toyota Landcruiser 100 sjsk.

Á götuna: 07.03 Ekinn: 60.000 km
Verð: 2.550.000 kr. Skr.nr. PO-349

Á götuna: 10.98 Ekinn: 165.000 km
Verð: 2.250.000 kr. Skr.nr. TY-222

1.450.000.-

Renault Kangoo 5 gíra
Á götuna: 07.99 Ekinn: 100.000 km
Verð: 690.000 kr. Skr.nr. JL-327

Skoda Octavia ll W/G 5 gíra
Á götuna: 04.05 Ekinn: 35.000 km
Verð: 1.670.000 kr. Skr.nr. KO-050

2.190.000.-

450.000.-

920.000.-

Subaru Legacy W/G sjsk.
Á götuna: 05.99 Ekinn: 122.300 km
Verð: 820.000 kr. Skr.nr. NV-144

790.000.-

Toyota Rav 4 2wd 5 gíra
Á götuna: 10.02 Ekinn: 108.000 km
Verð: 1.270.000 kr. Skr.nr. NV-144

Toyota Landcruiser 100
Ledur/Tems sjsk.

Renault Magane RX4 4X4 5 gíra

Á götuna: 07.99 Ekinn: 127.000 km
Verð: 2.570.000 kr. Skr.nr. SH-508

Á götuna: 04.02 Ekinn: 100.000 km
Verð: 1.190.000 kr. Skr.nr. VG-049

Líttu inn hjá umboðsmönnum
Toyota um allt land eða komdu
á malarplanið við hliðina á
Toyota á Nýbýlavegi.
730.000.1.550.000.-

300.000.-

Suzuki Liana 4X4 5 gíra

Chrysler Voyager Van sjsk.

H

Á götuna: 11.01 Ekinn: 91.000 km
Verð: 1.150.000 kr. Skr.nr. PY-505

Á götuna: 08.06 Ekinn: 1.300 km
Verð: 1.920.000 kr. Skr.nr. IU-370

Á götuna: 01.96 Ekinn: 206.000 km
Verð: 650.000 kr. Skr.nr. SA-605

e
Sk

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

rð

fja

ar

afn

Renault Laguna L/B 5 gíra

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

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL
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3KÕRSLA 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA UM MANNFALL Å ¥RAK

Flestir óbreyttir fórust í október
¥2!+ !0 Fleiri óbreyttir borgarar

fórust í Írak í síðasta mánuði heldur
en hafa farist á einum mánuði í
nokkru öðru stríði heims, kom fram
í nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna
á miðvikudag. Samkvæmt skýrslunni týndu alls 3.709 óbreyttir borgarar lífi í átökunum í landinu í október, sem jafnframt eru fleiri en
nokkurn tímann síðan Bandaríkin
réðust inn í landið árið 2003.
Í skýrslunni, sem kynnt var á
blaðamannafundi í Bagdad, segir
að áhrifa uppreisnarmanna gæti
sífellt meir og að pyntingar séu
daglegt brauð, þrátt fyrir yfirlýsingar Íraksstjórnar um að taka á
mannréttindabrotum.

5-&%2¨!2«(®00
3EX UMFERÈARËHÎPP
3EX SM¹V¾GILEG UMFERÈARËHÎPP VORU
TILKYNNT TIL LÎGREGLUNNAR Å 2EYKJAVÅK Å
G¾R ¥ SNJËÖYNGSLUNUM UM HELGINA
VORU TILKYNNT MEIRA EN ÖRJ¹TÅU UMFERÈ
ARËHÎPP OG ¹ ÖRIÈJUDAG VORU ÖAU
SAUTJ¹N «HÎPPUM Å UMFERÈINNI HEFUR
ÖVÅ F¾KKAÈ MEÈ MINNKANDI SNJË

„Hundruð mannslíka héldu
áfram að finnast víðs vegar um
Bagdad, handjárnuð, með bundið
fyrir augun og báru þau merki um
pyntingar og dráp eins og um aftökur væri að ræða,“ segir í skýrslunni. „Mörg vitni tilkynntu að árásarmennirnir klæddust ... lögreglu- og
hermannabúningum.“
Talsmaður Íraksstjórnar sagði
skýrsluna vera „ónákvæma og
ýkta,“ því „hún er ekki byggð á
opinberum gögnum ríkisstjórnarinnar.“
Alls hafa 2.866 bandarískir hermenn farist í átökunum í Írak, mun
færri en hinir óbreyttu sem létust í
októbermánuði.
SMK

2«,%'52 $!'52 «VENJU RËLEGT VAR Å
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-AÈUR ¹ SEXTUGSALDRI K¾RÈUR

Lamdi mann
$«-3-, Karlmaður á sextugs-

aldri var á þriðjudag ákærður
fyrir líkamsárás í Héraðsdómi
Reykjavíkur. Manninum er gefið
að sök að hafa slegið annan mann
margsinnis með hnefanum á
bifreiðastæði Kjörgarðs við
Hverfisgötu í júní á síðasta ári
með þeim afleiðingum að
fórnarlambið særðist á höku,
brjóstvöðum og bringubeini.
Fórnarlambið fer fram á tæplega
90.000 krónur í skaðabætur auk
vaxta.
ÖSJ
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Íslendingar
vinna mest
allra í Evrópu
Lýðræði næstmest á Íslandi. Félagsfræðiprófessor
segir stjórnmálaþátttöku almennings of litla.

m`cYfi^X7Z\ekild%`j

&¡,!'3-, Samkvæmt sérblaði
sem enska blaðið The Economist
gaf út þann 16. nóvember um horfur í stjórn- og efnahagsmálum
árið 2007, er lýðræði næstmest á
Íslandi af þeim 165 löndum í heiminum sem rannsökuð voru.
Löndunum eru gefnar einkunnir út frá fimm þáttum: framkvæmd kosninga og fjölhyggju,
virkni opinberrar stjórnsýslu,
stjórnmálaþátttöku,
pólitískri
menningu og borgaralegum frelsisréttindum. Ísland fær einkunnina tíu í þremur þáttum, en 9.64 í
virkni stjórnsýslu og 8,89 í stjórnmálaþátttöku, og endar með meðaleinkunnina 9,71 á lýðræðisstuðli
The Economist. Svíþjóð er efst á
listanum með einkunnina 9.88.
Helgi Gunnlaugsson, prófessor í
félagsfræði við Háskóla Íslands,
segir að tölurnar séu jákvæðar en
þó geti Íslendingar gert betur á
mörgum sviðum.

D`\c\J*/(KXe^fGcljipbjl^X
d\(/''Ndkfi
M\i}libi%)+%-''
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Íslendingar eru ekki
virkir í starfi stjórnmálaflokka því þeir upplifa þá
ekki sem lýðræðislegar stofnanir.
(%,') '5..,!5'33/.
02«&%33/2
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Í niðurstöðunum vekur athygli
hversu lítil stjórnmálaþátttaka er
hér á landi miðað við þátttökuna í
nokkrum öðrum löndum Evrópu,
en í Svíþjóð, Noregi og Hollandi er
stjórnmálaþátttakan meiri. Helgi
segir að kosningaþátttaka á Íslandi
sé mikil en að þátttaka borgaranna
í starfi stjórnmálaflokka mætti
vera meiri. „Íslendingar eru ekki
virkir í starfi stjórnmálaflokka
því þeir upplifa þá ekki sem lýðræðislegar stofnanir, heldur sem
stofnanir þar sem ríkir formannaræði og hinn almenni flokksmaður
hefur ekki mikið að segja um gang
mála,“ segir Helgi og bætir því við
að hægt sé að virkja Íslendinga til
meiri þátttöku í stjórnmálastarfi.
Í blaðinu kemur einnig fram að
Íslendingar í fullri vinnu vinna
langmest Evrópuþjóða, eða 47.1
klukkustund að meðaltali á viku.
Grikkir eru í næsta sæti, vinna
44.3 klukkustundir á viku. Danir,
Litháar og Norðmenn eru þær
þjóðir sem vinna fæstar stundir
að meðaltali í Evrópu: Danir 40.4,
Litháar 39.5 og Norðmenn reka
lestina í álfunni með 39.4 klukkustundir. Helgi segir að hægt sé að
túlka þessa niðurstöðu á tvo vegu:
annars vegar að Íslendingar þurfi
að hafa meira fyrir lífsgæðum
sínum en aðrar þjóðir og í öðru
lagi að framleiðni á vinnustund sé
ekki nægilega mikil hér á landi
sem bendi til að skilvirkni og
skipulagi á vinnustöðum sé ábótavant.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS
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!LÖJËÈAEFNAHAGSR¹ÈIÈ METUR STÎÈU JAFNRÁTTIS Å  LÎNDUM

+ARLMAÈUR ¹K¾RÈUR

Staða kvenna hér fjórða best

Skaðaði sjón
fórnarlambs

*!&.2¡44)3-, Ísland er í fjórða
sæti á lista Alþjóðaefnahagsráðsins um jafnrétti kynjanna eftir
löndum. Öll fimm Norðurlöndin
raða sér á topp tíu og er Svíþjóð
efst á lista og því jafnrétti mest
þar af öllum þeim 115 löndum sem
könnunin náði til.
Svíþjóð fær 8,13 í einkunn á
kvarðanum einn til tíu þar sem tíu
er fullkomið jafnrétti. Í engu landi
í heiminum er því um að ræða að
fullkomnu jafnrétti kynjanna hafi
verið náð. Ísland fær 7,81 í
einkunn.
Jafnrétti kynjanna er metið í
fjórum flokkum: efnahagslegri
þátttöku og möguleikum; mennt-

un; heilbrigði og lífslíkum og að
lokum pólitískri þátttöku.
Heilsu íslenskra kvenna virðist
vera nokkuð ábótavant og er
Ísland í 92. sæti á lista yfir heilbrigði og lífslíkur kvenna. Hins
vegar eru íslenskar konur í fjórða
sæti hvað varðar pólitíska þátttöku og munar þar mest um það
hve lengi Vigdís Finnbogadóttir
var forseti Íslands.
Þá voru íslenskar konur í sautjánda sæti yfir efnahagslega þátttöku en innan þess flokks kom
Ísland hvað verst út hvað varðar
launajafnrétti eða fjölda kvenna í
stjórnunarstöðum, þar sem við lentum rétt fyrir neðan miðjan lista.

(2!¨!3+452
  KM HRAÈA

Biðtími fatlaðra
barna mun styttast

,ÎGREGLAN Å +ËPAVOGI STÎÈVAÈI MANN
¹  KM HRAÈA ¹ 2EYKJNESBRAUT VIÈ
3M¹RALIND ¹ FIMMTUDAGSMORGUN EN
H¹MARKSHRAÈI ÖAR ER  KM -AÈUR
INN VERÈUR AÈ ÎLLUM LÅKINDUM SVIPTUR
ÎKURÁTTINDUM TÅMABUNDIÈ AÈ SÎGN
LÎGREGLU

$!.-®2+
*ËLARASSÅUM AFLÕST
$ANSKA LÎGREGLAN NEYÈIST TIL AÈ
AFLÕSA REGLUBUNDNU EFTIRLITI MEÈ
ÎLVUN VIÈ AKSTUR NÒ FYRIR JËLIN VEGNA
ANNA ¥ STAÈINN MUN LÎGRELGAN VEITA
ERLENDUM GESTUM Å OPINBERUM
HEIMSËKNUM FYLGD OG SINNA LÎGG¾SLU
VIÈ FYRIRHUGUÈ MËTM¾LI UNGS FËLKS
Å +AUPMANNAHÎFN UM MIÈJAN M¹N
UÈINN

fegurðin býr
í smáatriðunum
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$«-3-, Maður á þrítugsaldri

Ísland lenti jafnframt í 49 sæti
hvað varðar menntun og jafnrétti.

hefur verið ákærður fyrir
stórfellda líkamsárás í október á
síðasta ári.
Það var við veitingastaðinn
Hlöllabáta í Reykjavík sem
maðurinn veittist að öðrum manni
og sló hann hnefahögg í höfuðið
með þeim afleiðingum að sá
síðarnefndi hlaut mar á sjónhimnu, glerhlaupslos og varanlega skert sjónsvið á hægra auga.
Ákæruvaldið krefst þess að
maðurinn verði dæmdur til
refsingar. Að auki er krafist bóta
að upphæð ríflega 1,5 milljónir úr
hendi ákærða.

SDA
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*!&.2¡44) %KKERT LAND Å HEIMINUM GETUR
ST¹TAÈ AF FULLKOMNU JAFNRÁTTI SAMKV¾MT
NÕRRI SKÕRSLU !LÖJËÈAEFNAHAGSR¹ÈSINS
&ILIPPSEYJAR ER EINA LANDIÈ Å !SÅU SEM
KEMST ¹ TOPP TÅU ¹ LISTA YFIR STÎÈU JAFN
RÁTTIS Å  LÎNDUM

Fyrirhugaðar skipulagsbreytingar Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins gera
ráð fyrir að fötluð börn þurfi aðeins að bíða í nokkrar vikur eftir þjónustu en
undanfarin ár hefur biðtíminn verið frá sex mánuðum til tæpra þriggja ára.
(%),"2)'¨)3-, Stefán Hreiðars-

son, forstöðumaður Greiningar- og
ráðgjafarstöðvar ríkisins (GRR),
segir að með fyrirhuguðum breytingum sé stefnt að fjögurra vikna
biðtíma frá því beiðni berst og þar
til hún er tekin fyrir í inntökuteymi stöðvarinnar. „Þau börn sem
eru með alvarlega fatlanir ganga
fyrir og þeirra málum verður flýtt
eins og frekast er unnt. Aðstandendur barna með vægari fatlanir
munu eiga kost á ráðgefandi áliti
fagfólks greiningarstöðvarinnar
og möguleika á endurkomu að
einum til tveimur árum liðnum þar
sem samanburður er gerður á
stöðu þeirra.“
Breyttar áherslur Greiningarog ráðgjafarstöðvar ríkisins taka
gildi í byrjun næsta árs og segir
Stefán þær vera í takt við auknar
kröfur þjóðfélagsins og gera ráð
fyrir aukinni þjónustu við fötluð
börn í nærumhverfi þeirra.
Stefán segir stefnt að því að
vinna betur í málum barna á meðan
þau bíða þjónustu stofnunarinnar.
„Þessar breytingar munu einnig
tryggja foreldrum umönnunarbætur og önnur réttindi á biðtímanum.“
Stefán segir bið eftir þjónustu
hjá GRR geta verið langa. „Nú er
biðtíminn frá sex mánuðum upp í
tvö ár og 300 börn bíða greiningar.
Af þessum hóip eru 206 börn á
grunnskólaaldri en meðalbiðtími

34%&. (2%)¨!233/. 3TEF¹N SEGIR STEFNT AÈ ÖVÅ AÈ VINNA BETUR Å M¹LUM BARNA ¹
MEÈAN ÖAU BÅÈA ÖJËNUSTU STOFNUNARINNAR ¶ESSAR BREYTINGAR MUNU EINNIG TRYGGJA
FORELDRUM UMÎNNUNARB¾TUR OG ÎNNUR RÁTTINDI ¹ BIÈTÅMANUM

þeirra eru sextán mánuðir. Þau
börn sem lengst hafa beðið hafa
verið á lista hjá okkur í tæp þrjú
ár. Stefnt er að því að eftir skipulagsbreytingarnar verði börn í
virkri íhlutun á meðan þau bíða
sem þýðir að fylgst er með framförum þeirra og með þessu móti
nýtist biðtíminn betur.“
Stefán segir tilvísunum hafa
fjölgað mikið á undanförnum
árum og að nú fái stöðin 250 tilvísanir á ári. „Við gerðum ráð fyrir
að þessi fjölgun væri tímabundin
en nú hefur komið á daginn að hún
er komin til að vera. Fjölgunina

CAJ P’S HELGARSTEIK

má að hluta til rekja til nýrri og
nákvæmari greiningartækja.
Stefán
segir
fyrirhugaðar
skipulagsbreytingar kalla á fjölgun starfsfólks GRR. Síðustu þrjú
árin hafi sex sérfræðingar verið
ráðnir til starfa og aðrir sex verði
ráðnir á næstu tveimur árum en
áætlaður heildarrekstrarkostnaður GRR á næsta ári sé um 300
milljónir.
Stefán segir fyrirhugaða skipulagsbreytingu GRR verða prufukeyrða á næsta ári og síðan verði
staðan tekin aftur.
HUGRUN FRETTABLADIDIS

(!.$4%+).. +ANADÅSKA LÎGREGLAN

HANDTËK  MANNS ¹ MIÈVIKUDAG GRUN
AÈA UM AÈILD AÈ STËRFELLDRI GL¾PASTARF
SEMI
&2¡44!",!¨)¨!0

&JÎLDAHANDTÎKUR Å -ONTREAL

Sjö tugir fangelsaðir í Kanada
+!.!$! Lögreglan í Montreal í

Kanada handtók sextíu og níu
manns á miðvikudag, segir á
fréttavef kandadíska ríkisútvarpsins CBC, í gær.
Alls tóku yfir 700 lögreglumenn
þátt í aðgerðunum sem beint var
gegn skipulagðri glæpastarfsemi í
Montreal og nágrenni.
Einn þeirra sem handtekinn var,
hinn 82 ára gamli Nicolo Rizzuto,
er grunaður um að vera svokallaður „guðfaðir“ kanadísku mafíunnar.
Rannsókn málsins hófst fyrir
tveimur árum. Gert er ráð fyrir að
um 1.300 ákærur verði birtar
mönnunum á næstu dögum.
SMK
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"JARNA "ENEDIKTSSYNI FORMANNI ALLSHERJARNEFNDAR AFHENT ¹SKORUN VARÈANDI REFSIRAMMA Å NAUÈGUNARM¹LUM

Boða þögula hópstöðu á Lækjartorgi
!,¶).') Anna Kristine Magnúsdóttir og Kristín

$µ2 *«,!'*®& 3JÎ ¹RA STÒLKA D¹IST HÁR

AÈ LEIKFANGAHESTINUM b"UTTERSCOTCH
-Y &UR2EAL &RIENDS 0ONYm ¹ LEIKFANGA
SÕNINGU Å .EW 9ORK (ANN KOSTAR SEM
SVARAR UM  KRËNUM ÒT ÒR BÒÈ
VESTRA
&2¡44!",!¨)¨!0

Ingvadóttir afhentu í vikunni Bjarna Benediktssyni, formanni allsherjarnefndar Alþingis,
áskorun um að setja í nefndarálit sitt hvatningu
til dómstóla landsins um að nýta þann refsiramma sem á að gilda í nauðgunarmálum.
Allsherjarnefnd hefur til umfjöllunar
frumvarp dómsmálaráðherra um breytingu á
kynferðisafbrotakafla almennra hegningarlaga.
Í þessu frumvarpi eru lagðar til nokkrar
breytingar sem varða nauðgun. Refsiramminn
fyrir nauðgun er frá einu ári upp í sextán ára
fangelsi. Dómstólar landsins nýta sér einungis
lítið brot af þessum refsiramma, að því er
kemur fram í áskoruninni.
„Við vorum boðaðar inn á fund allsherjarnefndar og beðnar um að ávarpa nefndina. Við

erum mjög þakklátar formanni allsherjarnefndar fyrir að taka okkur inn á þennan fund því að
við áttum alls ekki von á því. Þetta var mjög
virðingarvert hjá honum að bregðast svona
skjótt við,“ segir Anna Kristine.
Á morgun verður þögul hópstaða fyrir
framan Héraðsdóm Reykjavíkur á Lækjartorgi,
sem og héraðsdómstólana á Akureyri, Ísafirði,
Selfossi og Egilsstöðum og hefst hún klukkan
fjögur síðdegis.
Tilgangurinn er að lýsa yfir áhyggjum af
dómum, sem margir telja langt innan leyfilegs
refsiramma og hvetja dómara landsins til að
nýta refsiramma laganna.
GHS
 &5.$) !,,3(%2*!2.%&.$!2 !NNA +RISTINE -AGNÒS

DËTTIR OG +RISTÅN )NGVADËTTIR AFHENDA "JARNA "ENEDIKTS
SYNI ¹SKORUNINA
&2¡44!",!¨)¨2«3!

&ORS¾TISR¹ÈHERRA VIÈSTADDUR ¥SLANDSDAG Å .EW 9ORK

Þá var kátt í Kauphöllinni
34*«2.-, Íslandsdagur var hald-

-«4-,%.$52  ". %FNDU TIL
MËTM¾LA Å EINNI FR¾GUSTU BYGGINGU
4YRKLANDS
&2¡44!",!¨)¨!0

0¹FI TIL 4YRKLANDS EFTIR HELGI

Komu mótmælt
)34!."², !0 Tyrkneska lögreglan
handtók á miðvikudag um
fjörutíu menn sem mótmæltu
væntanlegri komu Benedikts 16.
páfa til Tyrklands með því að
leggja undir sig Sofíukirkjuna í
Istanbúl, eina frægustu byggingu
landsins.
Mennirnir eru allir úr flokki
tyrkneskra þjóðernissinna, sem
áður hefur staðið fyrir mótmælum gegn komu páfa.
Sofíukirkjan var öldum saman
ein helsta kirkja kristinna manna.
Nú er þar safn.
GB

inn í Kauphöllinni í New York í
fyrsta skipti á þriðjudaginn. Geir
H.
Haarde
forsætisráðherra
hringdi út viðskiptin í kauphöllinni síðdegis.
Kauphöllin stóð fyrir fundi fyrr
um daginn þar sem ráðherra flutti
ávarp fyrir aðila úr íslensku og
bandarísku viðskiptalífi. Björgólf-

ur Thor Björgólfsson kaupsýslumaður og Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallar Íslands, fluttu
einnig ávörp. Síðan gafst fundargestum kostur á að spyrja spurninga.
Að því loknu var athöfn þar
sem John A. Thain, forstjóri Kauphallarinnar í New York, færði Geir
fundarhamar að gjöf.
SDG

3+52¨!¨'%2¨ 3JÒKLINGAR SEM BÅÈA EFTIR GERVILIÈAAÈGERÈ ÖURFA ALLIR AÈ GANGA Å GEGN

UM MIKLAR ÖJ¹NINGAR

6)¨3+)04). (2).'$ ²4 ¶ËRÈUR &RIÈJËNSSON FORSTJËRI +AUPHALLAR ¥SLANDS *OHN !

4HAIN FORSTJËRI +AUPHALLAR .EW 9ORK 'EIR ( (AARDE OG "JÎRGËLFUR 4HOR "JÎRGËLFSSON

Gerviliðaaðgerðir til
skoðunar
Heilbrigðisráðherra ætlar að skoða gerviliðaaðgerðir sérstaklega fáist fjármagn til biðlistaaðgerða.
Landspítalinn getur ekki framkvæmt aðgerðir
vegna sjúklinga sem bíða eftir framhaldsúrræði.
er fimm dagar þá hefðum við
getað gert 320 fleiri aðgerðir í ár
heilbrigðisráðherra er vongóð um
ef engin bið væri eftir að koma
að fé fáist til biðlistaaðgerða með
sjúklingum annað.“
samþykkt fjárlaga fyrir árið 2007.
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisSiv segist ætla að horfa sérstakráðherra segir að sérstök fjárveitlega til gerviliðaaðgerða fáist fjáring til biðlistaaðgerða sé til
veitingin. Alls 252 einstaklingar
umræðu á Alþingi
bíða eftir hnéí tengslum við
eða mjaðmarliðs„Miðað við að meðalaðgerð á Landlegutími er fimm dagar samþykkt fjárlaga fyrir árið
spítalanum
og
2007. Siv segir
429 eftir bæklun- þá hefðum við getað gert 320
fjárveitinguna
araðgerð
sam- fleiri aðgerðir í ár ef engin bið
ekki í höfn en
kvæmt
bráða- væri eftir að koma sjúklingum
gerir sér góðar
birgðatölum
annað.
vonir um að hún
starfsemisuppverði samþykkt.
lýsinga Landspít- *«(!..%3 '5..!233/. ,+.).'!
&/234*«2) ,3(
„Við erum að
alans sem birtar
skoða hvernig
verða í næstu
staðan er á hnéviku. 150 einog mjaðmaraðstaklingar eru
gerðum þar sem
samanlagt á biðbiðin er lengri
lista eftir gervinúna en á sama
liðaaðgerð
á
tíma í fyrra. Við
Fjórðungsætlum því að
sjúkrahúsinu á
leggja áherslu á
Akureyri
og
þessar aðgerðir
Heilbrigðisog hvort þarf
stofnuninni
á
*«(!..%3
3)6 &2)¨,%)&3$«44
ekki að veita
Akranesi.
'5..!233/.
)2 (EILBRIGÈISR¹È
fjármagni
til
Jóhannes
HERRA
,¾KNINGAFORSTJËRI
þeirra sérstakGunnarsson,
,ANDSPÅTALANS
lega af því fé sem fer til biðlistalækningaforaðgerða. Ég mun skoða það með
stjóri Landspítalans, segir biðtíma
velvilja þar sem það er óumdeilt
eftir aðgerðum ekki hafa lengst
að biðin er lengri eftir þessum
mikið. „Við hefðum getað gert
aðgerðum nú en í fyrra.“ Sérstök
fleiri aðgerðir en það snýst ekki
fjárveiting til biðlistaaðgerða árið
bara um peninga. Skortur á hjúkr2006 nýttist til 58 gerviliðaaðgerða
unarfræðingum kemur verulega
sem skiptust jafnt á milli þeirra
niður á þessari starfsemi en aðalþriggja sjúkrahúsa sem annast
vandinn er að það liggja inni hjá
þessa þjónustu.
okkur sjúklingar sem eru útskriftJóhannes segir að ásókn í gerviarfærir.“ Jóhannes segir að á þeim
liðaaðgerðir aukist jafnt og þétt
tveimur deildum sem stundaðar
vegna þess að þjóðin sé að eldast.
eru bæklunarlækningar séu samHann segir jafnframt að sú auknanlagt 56 sjúklingar sem hafa
ing muni halda áfram á næstu
beðið í rúmlega 1.600 daga árið
árum.
2006. „Miðað við að meðallegutími
SVAVAR FRETTABLADIDIS

(%),"2)'¨)3-, Siv Friðleifsdóttir
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5NNU VERKEFNI TENGD MENNINGU

Launin hækka hjá
hinu opinbera

Þemavika í Hjallaskóla

%&.!(!'3-, Launavísitalan var

300,4 stig í október og hafði
hækkað um 0,5 prósent frá því í
september, samkvæmt útreikningum Hagstofunnar. Á sama
tíma í fyrra hafði hún hækkað um
0,3 prósent. Launavísitalan hefur
hækkað um ellefu prósent síðustu
tólf mánuði.
Stefán Úlfarsson, hagfræðingur ASÍ, segir að hækkunin komi
ekki á óvart miðað við verðbólguna sem sé nú rúmlega sjö
prósent. Verðbólguhraðinn hafi
minnkað og laun standi í stað

nema kannski
hjá hinu
opinbera, þar
hafi verið
gengið frá
nokkrum
samningum
upp á síðkastið.
„Þetta er
vísbending
um
34%&. ²,&!233/.
það að endurskoðun samninga frá því í sumar
sé að nokkru leyti komin fram nú
þegar,“ segir hann.
GHS

3+«,!-, Í síðustu viku voru haldnir sérstakir þemadagar í
Hjallaskóla í Kópavogi og unnu nemendur skólans alla þá
viku að margvíslegum verkefnum tengdum menningu í
aldursblönduðum hópum.
Nemendur í 1. og 2. bekk unnu að verkefni tengdu
umferðarmenningu, 3. og 4. bekkur settu á svið leikrit og
sóttu heim ýmis söfn, 5. og 6. bekkur settu upp söngleikinn
Grease auk þess sem þau kvikmynduðu sína útfærslu á
Djáknanum á Myrká, nemendur í 7. og 8. bekk settu sígild
ævintýri í nútímabúning og 9. og 10. bekkur kynntu sér
unglingamenningu á þremur mismunandi tímabilum.
Í lok vikunnar var svo aðstandendum boðið til sýningar
þar sem afrakstur vinnunnar var sýndur.
ÖSJ

.%-%.$52 ¥ (*!,,!3+«,! 3ÁRSTAKIR ÖEMADAGAR VORU HALDN

IR Å SKËLANUM Å SÅÈUSTU VIKU

SÖLUSÝNING

Frum

TJARNARBAKKI 4 - 8 REYKJANESBÆ
LAUGARDAG OG SUNNUDAG MILLI 13.00 – 16.00
FULLBÚNAR SÉRHÆÐIR!

Þetta fylgir hverri íbúð:
• Óvenju stórar og glæsilegar innréttingar.
• Vandað eikarparket og flísar á gólfum.
• Glæsilegt hornbaðkar.
• Þvottavél og þurrkari.
• AEG bakarofn og keramik helluborð með snertirofum.
• AEG eyju- eða veggháfur.
• AEG uppþvottavél og ísskápur.
Hægt að fá fullbúinn bílskúr með íbúðum. 2,5 millj.
Afhending fljótlega!

Sérlega fallegar sérhæðir með sérinngangi í vönduðum
2ja hæða húsum.
Íbúðirnar eru mjög rúmgóðar 97 fm – 130 fm, 3ja og 4ra
herbergja og skilast fullfrágengnar með vönduðum
gólfefnum.
Húsin liggja stutt frá Reykjanesbraut sem verið er að
tvöfalda og því verður þægilegt að aka til Reykjavíkur á
stuttum tíma.
VERÐ 18,4 millj. – 23,9 millj.

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ Á STAÐNUM!
SÖLUAÐILAR:

Sölufulltrúar verða á staðnum
með nánari upplýsingar.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali
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&«2.!2,®-"). +ALKÒNAR TÕNA MARGIR HVERJIR LÅFINU Å Ö¹GU ÖAKKARGJÎRÈARH¹TÅÈAR
"ANDARÅKJAMANNA ¶ESSIR BIÈU DAUÈA SÅNS ¹ ÖRIÈJUDAGINN ¹ MARKAÈI Å +ALIFORNÅU ÖAR
SEM VIÈSKIPTAVINUM ER BOÈIÈ UPP ¹ AÈ KAUPA SÁR NÕSL¹TRAÈAN KALKÒN TIL ÖESS AÈ ELDA
UM H¹TÅÈINA

3+2²¨'!.'!. -)+,! 6EÈRIÈ LÁK ENGAN VEGINN VIÈ Ö¹TTTAKENDUR Å SKRÒÈGÎNGUNNI MIKLU Å .EW 9ORK SEM STËRVERSLUNIN -ACYkS

EFNIR TIL ¹ HVERJU ¹RI ¶AÈ VAR HELLIRIGNING KALT OG FREKAR HVASST ÖANNIG AÈ UM TÅMA LEIT ÒT FYRIR AÈ H¾TTA ÖYRFTI VIÈ ALLT SAMAN
&2¡44!",!¨)¨!0

Kalkúnadagurinn
haldinn hátíðlegur
&%2¨!(4¥¨ 3TËR HLUTI "ANDARÅKJAMANNA BREGÈUR UNDIR SIG BETRI F¾TINUM Å TILEFNI AF
ÖAKKARGJÎRÈARH¹TÅÈINNI HEIMS¾KIR FORELDRA EÈA AÈRA N¹NA ¾TTINGJA TIL ÖESS AÈ HALDA
MEÈ ÖEIM H¹TÅÈ

%).. &¡++ !¨ ,)&! ,ÎNG HEFÈ ER FYRIR ÖVÅ AÈ FORSETI "ANDARÅKJANNA SKREPPI ÒT FYRIR DYR

(VÅTA HÒSSINS TIL ÖESS AÈ bN¹ÈAm EINN KALKÒN DAGINN FYRIR ÖAKKARGJÎRÈARDAG

Í gær var haldin ein stærsta hátíð ársins í Bandaríkjunum þegar fjölskyldur
komu saman til þess að snæða kalkún og færa þakkir.
Fjórða fimmtudag í nóvembermánuði ár hvert halda Bandaríkjamenn upp á þakkargjörðardaginn.
Þetta er ein stærsta hátíð ársins í
Bandaríkjunum, jafnast á við jólin
og páskana og markar jafnframt
upphaf jólaverslunarinnar.
Máltíð dagsins á flestum heimilum er kalkúnn, og þess vegna er
dagurinn stundum kallaður „kalkúnadagurinn“ þar vestra. Síðustu
dagar hafa því snúist um það hjá
mörgum að útvega góðan kalkún
svo hægt verði að bjóða fjölskyldunni upp á almennilega þakkargjörðarmáltíð.
Eins og nafnið bendir til gengur
þakkargjörðardagurinn út á það að
fólk færir þakkir fyrir allt sem
hefur fært þeim gæfu í lífinu.
Sumir þakka guði, aðrir foreldrum
sínum, ástvinum eða öðru því sem

þeir telja sig eiga mest að þakka.
Föstudagurinn eftir þakkargjörðarhátíð hefur síðan lengi
verið mesti verslunardagur Bandaríkjanna, því þá hefst fyrir alvöru
jólavertíð kaupmanna og fólk
flykkist í bæinn til þess að kaupa
gjafir handa sínum nánustu.

Dagurinn í gær var þó óvenjulegur að því leyti að í ár höfðu
fleiri verslanir opið á sjálfan þakkargjörðardaginn en venja er til,
þannig að margir notuðu tækifærið og byrjuðu kauptíðina svolítið
fyrr í ár.
GB

"25'¨)¨  ,%)+ -ARGAR VERSLANIR EFNA TIL ÕMISS KONAR SKEMMTILEGHEITA FYRIR ÖAKKAR

GJÎRÈARH¹TÅÈINA TIL ÖESS AÈ DRAGA ATHYGLI VIÈSKIPTAVINA AÈ SÁR ¹ ÖESSARI MIKLU VERSLUN
ARH¹TÅÈ ¶ARNA ERU TVEIR LEIKARAR Å BÒNINGUM AÈ ELTA ÖANN ÖRIÈJA ÒTI ¹ GÎTU Å .EW 9ORK

(%2-%.. '%2! 3¡2 ',!¨!. $!' ¶ESSIR BANDARÅSKU HERMENN Å !FGANISTAN REYNDU

SITT BESTA TIL ÖESS AÈ HALDA ÖAKKARGJÎRÈARDAGINN H¹TÅÈLEGAN Å G¾R Å TJALDI SÅNU Å
'ARDEZ HÁRAÈI EN ÖEIR HÎFÈU SAFNAÈ SAMAN OSTUM PYLSUM OG ÎÈRU GËÈG¾TI ÒR
SENDINGUM AÈ HEIMAN
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„ ORÐRÉTT“
Strákar á nærbuxum

Svona er Ísland

b¶AÈ ER EKKI H¾GT AÈ FINNA
KJ¹NALEGRA SJËNVARPSEFNI
EN STR¹KA ¹ N¾RBUXUNUM
G¾LUDÕR Å FÎTUM FYLGJA FAST
¹ EFTIR EN STR¹KARNIR HAFA
VINNINGINNn

b(LUTIR BARA H¾KKA OG
H¾KKA Å VERÈI ¹N ÖESS AÈ
NOKKUR SEGI NEITT HELDUR
BORGA BARA ALLIR ÖEGJANDI OG
HLJËÈALAUSTn

!4,) &!..!2 "*!2+!3/. ¥ &*®,
-)¨,!0)34,) 5- (%22! ¥3,!.$
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nær og fjær

&RÁTTABLAÈIÈ  NËVEMBER
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Hlakkar til að heyra LOVE
b¶AÈ ER HELST AÈ FRÁTTA AÈ ÁG ER Å MASTERSN¹MI Å
(¹SKËLA ¥SLANDS Å SAGNFR¾ÈI OG ER AÈ UNDIRBÒA
MASTERSRITGERÈINA m SEGIR )NGËLFUR -ARGEIRSSON
RITHÎFUNDUR b¶AÈ TEKUR SINN TÅMA ¡G ¾TLA AÈ
SKRIFA UM ÖRËUN OG SÎGU BORGARSKIPULAGS Å
2EYKJAVÅK 6IÈ HLIÈINA ER ÁG AÈ SKRIFA TV¾R B¾KUR
¡G BYRJAÈI ¹ ÖEIM Å FYRRA OG Ö¾R KOMA KANNSKI
B¹ÈAR ÒT ¹ N¾STA ¹RI ®NNUR ER ¾VISAGA ÁG
SEGI EKKI ¾VISAGA HVERS EN HIN ER SAGNFR¾ÈI
LEGUR KRIMMI ¡G HUGSAÈI MEÈ MÁR AÈ ÁG ER
VARLA VERRI KRIMMAHÎFUNDUR EN MARGIR AÈRIR
SEM ERU AÈ F¹ST VIÈ ÖETTA 3VO HELD ÁG ÒTI
HEIMASÅÈU INGOIS  ¡G SKRIFA N¾STUM DAG
LEGA OG B¾TTI NÕVERIÈ VIÈ ÒTVARPSÖ¾TTI SEM
ÁG ¾TLA AÈ REYNA AÈ SETJA INN ÖRISVAR
SINNUM Å VIKU ¶ETTA TEKUR AUÈ
VITAÈ ALLTOF MIKINN TÅMAm
¶AR SEM )NGËLFUR ER EINN
KUNNASTI "ÅTLA¹HUGAMAÈUR

¶¥. %)').
+922!(!&3%9*!
N .OKKRAR +YRRA
HAFSEYJAR ERU ¹
GËÈU VERÈI Å ¹R
FYRIR Ö¹ SEM ALLT
EIGA 4IL D¾MIS
-ANUHANGI KËRALHRINGEYJAN Å
4ÒAMËTÒ KLASA FRÎNSKU 0ËLYN
ESÅU (ÒN KOSTAR   MILLJËNIR
DALA EÈA UM  MILLUR %YJAN
ER UM  HEKTARAR AF ÖVÅ 
HEKTARAR ÖURRT LAND RESTIN ER LËN
Å MIÈJUNNI 'RËÈUR OG FUGLALÅF ER
MEÈ ¹G¾TUM EN ÖARNA ER EKKERT
NETSAMBAND ENDA HEFUR EKKI
VERIÈ BÒIÈ ¹ EYJUNNI ¹RATUGUM
SAMAN 3ÅÈASTI EIGANDI VILDI
HALDA EYJUNNI ËSPILLTRI EN NÕR EIG
ANDI M¹ GERA ÖAÈ SEM HONUM
SÕNIST VIÈ EIGN SÅNA

LANDSINS OG HEFUR SKRIFAÈ BËK UM FERIL SVEITAR
INNAR LIGGUR BEINAST VIÈ AÈ SPYRJA HVORT HANN
HAFI HEYRT ,/6% bNÕJUm PLÎTU "ÅTLANNA ÖAR SEM
'EORGE -ARTIN OG SONUR ENDURLÅFGA OG BLANDA
SAMAN SNILLDARLÎGUNUM b¡G HEF EKKI HEYRT PLÎT
UNA EN ÁG HLAKKA MIKIÈ TIL ÖESS
(ÒN VERÈUR AÈ VERA ANSI GËÈ
TIL AÈ SL¹ ÒT FRUMÒTG¹FURNAR
¡G HLUSTA REGLULEGA ¹ Ö¾R
'EORGE -ARTIN ER STUNDUM
KALLAÈUR FIMMTI "ÅTILINN
EN ,ENNON HUNDSKAMMAÈI
HANN NÒ FYRIR ÖAÈ OG SAGÈI AÈ
HANN V¾RI BARA T¾KNIMAÈUR
3EINNA S¹ ,ENNON EFTIR ÖESSU OG
BAÈST AFSÎKUNAR 6ISSULEGA HJ¹LP
AÈI -ARTIN ÖEIM MIKIÈ EN HANN VAR
LANGT Å FR¹ EINS FRUMLEGUR Å HUGSUN
OG "ÅTLARNIRm

3*«.!2(«,,
+!505- %++%24 $!'52)..
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&ORMAÈUR UNGRA FRJ¹LSHYGGJUMANNA

Hefur ekki
áhyggjur af
kaupæðinu
b-ÅN SKOÈUN ER AÈ FËLK ¹ AÈ GETA
STUNDAÈ VIÈSKIPTI HVEN¾R SEM
ÖVÅ SÕNIST OG ÖAÈ ¹ EKKI AÈ REYNA
AÈ SETJA ÖVÅ STËLINN FYRIR DYRNAR
MEÈ ÖAÈ m SEGIR (LYNUR *ËNSSON
FORMAÈUR UNGRA FRJ¹LSHYGGJU
MANNA UM HINN ¹RLEGA b+AUPUM
EKKERTm DAG SEM HALDINN ER ¹
MORGUN (LYNUR KOMST Å FRÁTTIRNAR
¹ DÎGUNUM EFTIR AÈ LÎGREGLAN
STOPPAÈI HANN VIÈ BJËRSÎLU ¹
,¾KJARTORGI b¡G VEIT REYNDAR
EKKI ALVEG ÒT ¹ HVAÈ ÖESSI DAGUR
GENGUR 3J¹LFUR HEF ÁG SÅÈUR EN SVO
EINHVERJAR ¹HYGGJUR AF KAUP¾ÈINU
FYRIR JËLIN &ËLK ¹ BARA AÈ F¹ AÈ
TAKA ¹KVÎRÈUN UM ÖAÈ SJ¹LFT HVORT
ÖAÈ VILL KAUPA EITTHVAÈ EÈA EKKI
-ÁR FINNST REYNDAR FR¹B¾RT AÈ FËLK
HAFI FJ¹RMAGN TIL AÈ KAUPA EINS
MIKIÈ OG ÖAÈ ER AÈ GERA ¶ETTA ER
AUÈVITAÈ EKKI SVONA ALLS STAÈAR Å
HEIMINUMm
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Ég er maður eins og þeir
Nú er verið að leggja lokahönd á heimildarmyndina
Tímamót. Hún fjallar um
þrjá karlmenn um fimmtugt
og þau tímamót í lífi þeirra
þegar þeir flytja úr vistheimili í Mosfellsdal í eigin
íbúðir. Guðmundur Erlingsson er leikstjóri myndarinnar og þetta er hans fyrsta
mynd í fullri lengd.

Sigurbjörn Guðmundsson, Guðjón Árnason og Steinþór Eðvarðsson eru stjörnur myndarinnar.
Þeir eru um fimmtugt og höfðu
búið áratugum saman í vernduðu
umhverfi vistheimilis í Mosfellsdalnum. „Þeir lifðu nú svo sem
alveg ágætis lífi þar, en þeir tóku
engu að síður stórt stökk og inn í
nýja tíma þegar þeir fluttu. Þeir
upplifa mikla breytingar á lífi sínu
og eru miklu sjálfstæðari en þeir
voru. Ef þá langar í bíó hringja
þeir bara á leigubíl og skella sér.

Þeim finnst þetta allt saman mjög
spennandi,“ segir Guðmundur.
Sigurbjörn og Guðjón eru fluttir í íbúð í Mosfellsbæ og vinna á
handverkstæði í Álafosskvosinni.
Steinþór er fluttur til Hafnarfjarðar og vinnur í Kópavogi.
„Heimildarmyndin sýnir hvernig
líf þeirra er núna og hvernig það
var áður,“ segir leikstjórinn. „Við
ætluðum fyrst að hafa viðtöl við
þá og aðstandendur þeirra, en svo
þótti okkur það óþarfi. Myndefnið stóð alveg nógu vel eitt og sér
'5¨-5.$52 %2,).'33/. ,%)+34*«2)

¶EKKTI VEL TIL OG FANNST EFNIVIÈURINN
SPENNANDI b¶EIR LIFÈU NÒ SVO SEM
ALVEG ¹G¾TIS LÅFI ÖAR EN ÖEIR TËKU ENGU
AÈ SÅÈUR STËRT STÎKK OG INN Å NÕJA TÅMA
ÖEGAR ÖEIR FLUTTU m SEGIR LEIKSTJËRINN UM
STJÎRNURNAR Å MYNDINNI 4ÅMAMËT Ö¹
3TEINÖËR 3IGURBJÎRN OG 'UÈJËN

„Maður er náttúrlega alltaf á höttunum eftir einhverju að gera,“
segir Guðmundur, „og mér fannst
þetta alveg tilvalið og spennandi
efni í heimildarmynd. Það er ekki
oft sem fjallað er um þennan þjóðfélagshóp. Þetta er viðkvæmt efni
og ekki hver sem er sem getur
labbað inn og byrjað að filma. Ég
bjó að því að þekkja vel til, hafði
unnið á Tjaldanesi þar sem þeir
bjuggu fyrst og síðan hef ég líka
unnið í Klapparhlíð þangað sem
tveir þeirra fluttu.“
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og við upplifum breytingarnar í
gegnum þá. Þeir fá að njóta sín
sem persónur og þetta eru
skemmtilegir
menn,
jafnvel
stjörnur í uppsiglingu. Hverfið
sem Sigurbjörn og Guðjón fluttu í
var nýbyggt og þeir fluttu inn í
eitt fyrsta húsið sem var klárað.
Sigurbjörn er mikill áhugamaður
um smíðar og fylgdist vel með
smiðunum. Einn daginn kom hann
heim á svipinn eins og hann hefði
orðið fyrir mikilli uppljómun.
Hann sagði við starfsmann: „Ég
er maður eins og þeir“, og átti þá
við smiðina. Hann hafði þá fattað
að hann var ekki lengur einangraður upp í sveit.“
Edisons lifandi ljósmyndir
framleiðir Tímamót, en Herbert
Sveinbjörnsson er framleiðandi
og klippari, auk þess að skjóta
myndina ásamt Guðmundi. „Við
áætlum að frumsýna eftir áramót
og það verða nokkrar sýningar í
bíó upp á sportið,“ segir Guðmundur. „Svo er stefnan að koma myndinni í sjónvarp en það er svo sem
ekkert frágengið með það.“
GUNNARH FRETTABLADIDIS

,ÎGREGLAN MEÈ ¹TAK

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

Láttu sérhæft starfsfólk
okkar aðstoða þig
við val á vítamínum.

 FYRIR AÈ GEFA EKKI STEFNULJËS
Miðað við hversu fáir nota stefnuljósin á bílunum sínum mætti halda
að það sé ótrúlegt afrek að gefa
stefnumerki. Fólk sem gefur ekki
stefnuljós er hundleiðinlegt samferðafólk í umferðinni og því er
fagnaðarefni að nú skuli lögregluliðin á Suðvesturlandi vera með
sameiginlegt áhersluverkefni þar
sem fylgst er grannt með stefnumerkjagjöf. Þeir sem gefa ekki
stefnuljós mega búast við 5.000
króna sekt samkvæmt 31. grein
umferðarlaganna.
„Það er slæmt að það þurfi átök
og sektir til að vekja fólk til umhugsunar um öryggi sitt í umferðinni,“
segir Baldvin Viggósson, varðstjóri
í umferðardeild lögreglunnar í
Reykjavík, „en þetta er bara eina
vopnið sem við höfum til að stemma
stigu við vandanum.“
Baldvin segir að þegar sé búið að

kæra marga fyrir að gefa ekki
stefnuljós. „Já, það detta nokkrir
inn á dag. Margir ökumenn eru þó
meðvitaðir um stefnuljósanotkunina, enda er þetta stórt öryggis- og
þægindaatriði fyrir aðra ökumenn.
Því miður eru margir latir og virðast halda að stefnuljósin séu aukabúnaður í bílunum. Þar sem ég sit
hér í lögreglustöðinni er nóg að
horfa út um gluggann til að sjá þessi
brot. Það er sirka þriðji hver ökumaður sem gefur ekki stefnuljós.“
Lögreglan fylgist einnig með
ökumönnum sem tala í farsíma, eru
ekki í belti og brjóta af sér á annan
hátt. „Þetta fer oft saman. Fólk
gefur ekki stefnuljós af því það er
upptekið við að tala í símann,“ segir
Baldvin.
GLH
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Algeng og árangursrík aðgerð
'ERVILIÈAAÈGERÈIR HAFA REGLULEGA VERIÈ Å FRÁTTUM
VEGNA ÖESS HVERSU ALGENGAR OG ¹RANGURSRÅKAR Ö¾R
ERU -ARGIR ÖURFA ¹ SLÅKRI AÈGERÈ AÈ HALDA OG ÖVÅ
HAFA BIÈLISTAR YFIRLEITT VERIÈ NOKKUÈ LANGIR "IÈLISTAR
ÖEIRRA SJÒKRAHÒSA SEM ANNAST ÖESSAR AÈGERÈIR LENGJAST
ÖESSA DAGANA JAFNT OG ÖÁTT

(VER ER ¹RANGUR AÈGERÈARINNAR
RANGUR AÈGERÈARINNAR ER YFIRLEITT GËÈUR SJÒK
LINGAR VERÈA FLESTIR VERKJALAUSIR EÈA VERKJALITLIR OG
HREYFIF¾RNI BATNAR -ARKMIÈ GERVILIÈAAÈGERÈA ¹
HNÁ ERU ÖAU AÈ VERKIR Å HNÁNU HVERFI EÈA MINNKI
!È LIÈURINN SÁ STÎÈUGUR OG BERI EINSTAKLINGINN VEL
OG SÅÈAST EN EKKI SÅST AÈ HANN SÁ HREYFANLEGUR






 







(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur
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!F HVERJU ER SETTUR GERVILIÈUR Å HNÁ
!LGENGASTA ORSÎK ÖESS AÈ SETTUR ER GERVILIÈUR Å HNÁ ER
VEGNA SLITGIGTAR ¶AÈ SEM GERIST ÖEGAR LIÈURINN SLITNAR ER
AÈ BRJËSKIÈ SEM KL¾ÈIR LIÈINN AÈ INNAN SPRINGUR OG MOLN
AR OG VIÈ ÖAÈ EYÈIST BRJËSKIÈ LIÈURINN AFLAGAST OG VERÈUR
ËSTÎÈUGUR %FTIR ÖVÅ SEM LIÈBRJËSKIÈ SLITNAR AUKAST VERKIRNIR OG HNÁÈ
STIRÈNAR ¥ DAG ERU ENGIN LYF ÖEKKT SEM HAFA ¹HRIF ¹ GANG SJÒKDËMSINS
EN ÖAU LYF SEM GEFIN ERU SL¹ ¹ VERKI OG ËÖ¾GINDI ¶EGAR LYFJAMEÈFERÈ
DUGAR EKKI TIL AÈ HALDA SJÒKDËMSEINKENNUM NIÈRI OG SJÒKDËMURINN
HEFUR MIKIL ¹HRIF ¹ LÅFSG¾ÈI FËLKS ER YFIRLEITT VALIÈ AÈ GERA GERVILIÈSAÈ
GERÈ !ÈGERÈIN ER ÖË EINUNGIS GERÈ ÖEGAR VERKIR OG HREYFIHINDRUN ERU
ORÈIN ÖAÈ MIKIL AÈ SJÒKLINGUR TELUR SIG EKKI GETA LIFAÈ VIÈ ËÖ¾GINDIN

3ÁRFR¾ÈINGUR ¹ SÕKLAFR¾ÈIDEILD ,3(

Sýkingar á
leikskólum
¶ARMASÕKING HEFUR KOMIÈ UPP ¹
LEIKSKËLA Å 2EYKJAVÅK ¶ARMASÕKING
ER EIN ÖRIGGJA SMITANDI SÕKINGA SEM
KOMA REGLULEGA UPP ¹ LEIKSKËLUM
AÈ SÎGN 'UÈRÒNAR 3IGMUNDSDËTTUR
YFIRL¾KNIS ¹ SËTTVARNARSVIÈI ,AND
L¾KNISEMB¾TTISINS
(VAÈA SÕKINGAR KOMA HELST UPP ¹
LEIKSKËLUM
¶AÈ ERU ÖARMASÕKING H¹LSBËLGA
OG KOSSAGEIT ¶ETTA ERU SMITANDI
SÕKINGAR SEM ERU SÁRSTAKLEGA
¹BERANDI ¹ LEIKSKËLUM ÖVÅ ÖAR ERU
KRAKKAR Å N¹NARA SAMBANDI HELDUR
EN TIL D¾MIS ¹ VENJULEGRI SKRIFSTOFU
(¹LSBËLGAN SMITAST TIL D¾MIS MIKIÈ
¹ MILLI ÖEGAR KRAKKAR ERU AÈ STINGA
HLUTUM UPP Å SIG ¶AÈ ER EIGINLEGA
ENGIN LEIÈ TIL AÈ KOMA Å VEG FYRIR AÈ
ÖETTA BRJËTIST ÒT AF OG TIL 3VO GANGA
AUÈVITAÈ KVEFPESTIR REGLULEGA
(VEN¾R ER MEST UM SÕKINGAR
¡G MYNDI SEGJA AÈ MEIRA V¾RI UM
KOSSAGEIT OG H¹LSBËLGU ¹ VETURNA
+RAKKARNIR ERU MEIRA ÒTI ¹ SUMRIN
OG ÖËTT ÖAÈ SÁ EKKI BÒIÈ AÈ SÕNA
FRAM ¹ ÖAÈ VÅSINDALEGA ER TALIÈ
LÅKLEGT AÈ ÖAÈ SÁ ¹HRIFAVALDUR AÈ
ÖAU ERU EKKI EINS MIKIÈ ÖÁTT SAMAN
¹ SUMRIN

'ERVILIÈURINN KEMUR Å STAÈINN FYRIR HINN EIGINLEGA
LIÈ EN ÖË AÈEINS BRJËSKIÈ Å LIÈNUM %F SLITIÈ ER FREKAR
LÅTIÈ EN VELDUR MIKLUM VERKJUM ER STUNDUM H¾GT AÈ
SETJA H¹LFAN GERVILIÈ Å HNÁÈ %R Ö¹ SETTUR GERVILIÈUR ÖEIM MEGIN SEM
SLITIÈ ER ¶ETTA HEFUR ÖANN KOST AÈ AÈGERÈIN ER FREKAR LÅTIL OG EF HINN
HELMINGURINN AF LIÈNUM SLITNAR Ö¹ ER H¾GT AÈ SETA INN HEILAN GERVILIÈ
SEM ER GERT ÖEGAR LIÈURINN ER ALLUR SLITINN %R Ö¹ SETTUR HEILL GERVILIÈUR
ÖAR SEM LIÈFLETIR ERU ENDURSKAPAÈIR MEÈ GERVILIÈ ÒR M¹LMBLÎNDU SEM
ER FEST Å L¾RLEGGINN OG GERVILIÈ ÒR PLASTI SEM FESTUR ER ¹ M¹LMBLÎNDU
OG SÅÈAN STEYPTUR OFAN Å LEGGINN /FAST ER HNÁSKELIN L¹TIN EIGA SIG

Tíu milljarða aukning útgjalda
Í breytingartillögum
fjárlaganefndar að fjárlagafrumvarpi er lagt til að
tekjuafgangur ríkissjóðs
minnki um sex og hálfan
milljarð frá því sem gert
var ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi 2007 sem lagt
var fyrir Alþingi í október.
Hagfræðingum atvinnulífs
og banka líst ekki á blikuna.
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¥ HVERJU FELST AÈGERÈIN

Í breytingartillögunum er gert ráð
fyrir að tekjur ríkissjóðs verði
rúmum þremum milljörðum krónum hærri en gert var ráð fyrir í
frumvarpinu frá því í haust og því
rúmir 376 milljarðar. Fjárveitingar eru hins vegar auknar og er því
gert ráð fyrir því að um níu milljarða króna tekjuafgangur verði í
stað 15,5 milljarða.
Alls er gert ráð fyrir því að
útgjöld ríkissjóðs aukist um tæpa
tíu milljarða frá
því sem gert var
ráð fyrir í haust.
Mesta aukning
fjárveitinga
eftir ráðuneytum
er
til
menntamálaráðuneytisins,
um 1,7 milljarðar króna.
*«. "*!2+)
Þá eru fjár"%.433/.
heimildir auknar um rúman
einn og hálfan
milljarð í heilbrigðisráðuneytinu þar sem
jafnframt
má
finna
mestu
breytinguna á
einstökum
útgjaldalið frá
«,!&52 $!22)
upphaflega
«,!&33/.
frumvarpinu.
Lagt er til að einum milljarði
króna verði veitt aukalega til að
styrkja rekstrargrunn Landspít-

ala – háskólasjúkrahúss, eins og
það er orðað í tillögum fjárlaganefndar. Ástæðan er sögð sú að
kostnaður við rekstur spítalans
hafi aukist umtalsvert og einnig
hafi starfsemi hans aukist.
Í aðeins einu ráðuneyti er gert
ráð fyrir lægri fjárheimildum í
endurskoðaða
frumvarpinu,
félagsmálaráðuneytinu, þar sem
fjárveitingar lækka um rúmar níu
hundruð milljónir. Munar þar
mestu um bættar horfur á vinnumarkaði, en útgjöld vegna atvinnuleysisbóta miðuðust við 2,3 prósenta atvinnuleysi, en nú er gert
ráð fyrir 1,9 prósentum. Útgjöld
vegna
atvinnuleysistryggingasjóðs lækka því um 820 milljónir.

!UKIN GJÎLD
Ef einstaka útgjaldaliðir eru skoðaðir kemur í ljós að brottför bandaríska hersins munar nokkru. Í
kostnað vegna reksturs gömlu
hersvæðanna við Keflavíkurflugvöll fara 280 milljónir króna.
Landhelgisgæslan fær 230 milljónir aukalega til að efla þyrlusveit
sína og öryggismálanefnd forsætisráðuneytisins fær 16 milljónir
svo „fjallað verði um öryggi
Íslands á breiðum grundvelli“.
Til starfsemi stjórnmálaflokka
fara 130 milljónir, svo þeir megi
halda uppi svipaðri starfsemi og
þeir gera nú, eftir að þak verður
sett á fjárframlög einstaklinga og
fyrirtækja. Þá er ætlunin að leggja
fram 15 milljónir króna vegna
endurnýjunar á fartölvubúnaði
þingmanna.
Aukaframlag
til
Háskóla
Íslands verður 300 milljónir og
Kvikmyndasjóður fær 123 milljónir aukalega frá því sem áður var
gert ráð fyrir. Einnig skal 100
milljónum veitt til íslenskukennslu fyrir útlendinga, en færni
í málinu er skilyrði fyrir ríkisborgararétti. Framlög til Sinfóníuhljómsveitar Íslands aukast samkvæmt endurskoðuðu frumvarpi
um tæpa 141 milljón og framlög til
Húsafriðunarsjóðs um 135 millj-
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¥ MILLJËNUM KRËNA

ónir sem deilast niður á rúmlega
40 verkefni.

-INNA AÈHALD
Nái breytingartillögurnar fram að
ganga verður tekjuafgangur ríkissjóðs innan við 1 prósent af vergri
landsframleiðslu næsta árs, en í
fyrra var hann um 6 prósent. Jón
Bjarki Bentsson, hagfræðingur
hjá Greiningu Glitnis, segir að
breytingarnar endurspegli minna
aðhald í ríkisfjármálum. „Ójafnvægið og þenslan er mikil í íslenskum þjóðarbúskap um þessar
mundir,“ segir Jón Bjarki og bendir á að 800 milljónir séu dregnar út
úr
atvinnuleysistryggingasjóði,
sem hljóti að þýða að ráð sé gert
fyrir áframhaldandi þenslu. Því
skjóti skökku við að ríkið auki
einnig útgjöld sín.
«TRÒVERÈUG KOSNINGAFJ¹RLÎG
Í fjárlagafrumvarpinu er ekkert
gert til að taka á kerfisbundinni
útgjaldaþenslu ríkissjóðs og nýju

breytingartillögurnar miða í sömu
átt, segir Ólafur Darri Andrason,
hagfræðingur Alþýðusambands
Íslands. „Þetta eru kosningafjárlög sem byggja á veikum grunni.
Menn leggja meiri áherslu á ásýnd
fjárlaganna en innihald og til þess
að fá ásættanlegar niðurstöðutölur, beita menn flötum niðurskurði
og reiknikúnstum í stað þess að
taka á útgjaldavanda ríkissjóðs.
Með þeim tillögum sem nú liggja
fyrir þingi er verið að auka útgjöld
um 9,5 milljarða og draga þannig
úr
tekjuafgangi. Þetta veldur
áhyggjum. Ef ég man rétt þá líkti
seðlabankastjóri
fjármálaráðherra við jólasvein og mér sýnist á
öllu að hann ætli að reyna að
standa undir því viðurnefni,“ segir
Ólafur Darri.
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Sjö milljarða til lífeyrisþega
3TJËRNARANDSTÎÈUFLOKKARNIR KYNNTU Å
G¾R SAMEIGINLEGA BREYTINGARTILLÎGU
VIÈ FJ¹RLAGAFRUMVARPIÈ 3NÕR HÒN AÈ
B¾TTUM KJÎRUM LÅFEYRISÖEGA OG ER Å
SEX LIÈUM
4ILLAGAN ER SÒ EINA SEM STJËRNAR
ANDSTAÈAN GERÈI VIÈ AÈRA UMR¾ÈU
FJ¹RLAGA OG SAGÈI ®SSUR 3KARPHÁÈ
INSSON 3AMFYLKINGUNNI ÖAÈ TIL
MARKS UM SAMSTÎÈU FLOKKANNA
!UKIN ÒTGJÎLD RÅKISSJËÈS VEGNA
TILLAGNANNA NEMA RÒMUM SJÎ
MILLJÎRÈUM OG SAGÈI ®GMUNDUR
*ËNASSON 6' Ö¹ FJ¹RH¾È RÒMAST
INNAN RAMMA FJ¹RLAGA ¶Ë V¾RI
MEST UM VERT AÈ TAKA ¹ B¹GUM
KJÎRUM ÖEIRRA SEM LAKAST STANDI
OG -AGNÒS ¶ËR (AFSTEINSSON
&RJ¹LSLYNDUM LAGÈI ¹HERSLU ¹ AÈ
MEÈ H¾KKUN FRÅTEKJUMARKS OG
AFN¹MI TENGINGA LÅFEYRISGREIÈSLNA
VIÈ ATVINNU OG LÅFEYRISTEKJUR MAKA
V¾RI HVATT TIL AUKINNAR Ö¹TTTÎKU ¹
VINNUMARKAÈI OG ÖANNIG M¾TTI
NÕTA BETUR ÖANN MANNAUÈ SEM
BÖS
FYRIR ER Å LANDINU

34*«2.!2!.$34!¨!. ®SSUR 3KARPHÁÈINSSON +ATRÅN *ÒLÅUSDËTTIR -AGNÒS ¶ËR
(AFSTEINSSON OG ®GMUNDUR *ËNASSON KYNNTU TILLÎGUNA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)
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N ,ÅFEYRISÖEGAR GETI UNNIÈ SÁR INN  ÖÒSUND KRËNUR ¹ ¹RI ¹N ÖESS AÈ
OPINBER LÅFEYRIR SKERÈIST
N 4EKJUTRYGGING ELLILÅFEYRISÖEGA VERÈI  ÖÒSUND OG ÎRORKULÅFEYRISÖEGA 
ÖÒSUND
N 4ENGSL LÅFEYRISGREIÈSLNA VIÈ ATVINNU OG LÅFEYRISTEKJUR MAKA VERÈI AFNUMIN
N 6ASAPENINGAR OG FRÅTEKJUMARK FËLKS ¹ STOFNUNUM H¾KKI UM HELMING
N ®RYRKJAR HALDI ALDURSTENGDRI ÎRORKUUPPBËT ÖEGAR FARIÈ ER ¹ ELLILÅFEYRI
N 3KERÈINGARHLUTFALL VEGNA TEKNA UMFRAM FRÅTEKJUMARK VERÈI  PRËSENT
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Office 1 Skeifunni 17 Office 1 Egilsstöðum

Virka daga frá 9-18
Laugardaga frá 11-17
Sunnudaga frá 11-17
Sími: 550-4100

Office 1 Smáralind
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Laugardaga frá 11-16
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Svíar syrgja Olof Palme enn
Sænska lögreglan hefur
sagt að skammbyssa, sem
kafarar á vegum dagblaðsins Expressen fundu í stöðuvatni í Mið-Svíþjóð fyrr
í þessari viku, geti hugsanlega tengst morðinu á
þáverandi forsætisráðherra
Svíþjóðar, Olof Palme.
Morðið, sem framið var árið
1986, er enn óupplýst.
Fréttir af fundi hugsanlegs morðvopns Olofs Palme, fyrrverandi
forsætisráðherra Svía, hafa vakið
upp minningar Svía um þennan
ástsæla, en umdeilda, forsætisráðherra.
Morðgátan hefur aldrei verið
leyst og þótt einn maður hafi verið
sakfelldur og dæmdur, var hann
sýknaður síðar vegna ónógra sannana.

¶AULS¾TINN FORS¾TISR¹ÈHERRA
Olof Palme starfaði sem forsætisráðherra Svíþjóðar samtals í 125
mánuði. Hann tók fyrst við embættinu árið 1969 og sat þá til 1976,
en gegndi svo stöðunni á ný frá
1982 til dauðadags.
Hann var einnig leiðtogi sósíaldemókrata og hafði lengi starfað á
þingi áður en hann varð forsætisráðherra.
Palme þótti afar hreinskilinn
og átti sér marga óvini, jafnt innanlands sem utan.
Hann hafði sterkar skoðanir á
ýmsum viðkvæmum málum og
hikaði ekki við að segja álit sitt.
Hann gagnrýndi meðal annars
Bandaríkjastjórn harðlega vegna
Víetnamstríðsins og lét hvöss orð
falla um innrás Sovétríkjanna í
þáverandi Tékkóslóvakíu. Palme

var einnig mótfallinn stefnu
stjórnvalda á Spáni undir stjórn
Francos og studdi baráttu andstæðinga aðskilnaðarstefnunnar í
Suður-Afríku og Frelsissamtök
Palestínu (PLO). Eins reyndi hann
að miðla málum í stríðinu milli
Írans og Íraks, en gafst upp eftir
að hafa vakið reiði stjórnvalda í
Teheran þegar hann hótaði að
stöðva ólöglega vopnasölu frá Svíþjóð til Írans.

Við rannsókn á vopninu nú í
vikunni fóru þó vonir dvínandi og
er enn ekki hægt að segja til um
hvort byssan tengist morðinu á
Palme.
Að sögn talsmanns lögreglu á
miðvikudag þykir líklegt að
skammbyssan hafi legið óhreyfð í
vatninu frá árinu 1983, en blaðið
Expressen heldur því fram að
Pettersson hafi keypt vopnið fyrir
morðið á Palme.

-ORÈIÈ ¹ 0ALME
Olof Palme var skotinn til bana
þegar hann kom út úr kvikmyndahúsi á Sveavägen, götu í miðborg
Stokkhólms, ásamt Lisbet konu
sinni skömmu fyrir miðnætti 28.
febrúar árið 1986. Tvö skot hæfðu
Palme í bakið og eitt skot særði
Lisbet, eiginkonu Palmes, en
morðinginn lagði á flótta með
byssuna niður dimmt húsasund.
Lífverðir Palmes voru í fríi
þetta kvöld, en Palme hafði það
fyrir sið að gefa þeim frí þegar
hann sinnti einkaerindum.
Leigubílstjóri nokkur kallaði
eftir hjálp og gangandi vegfarendur reyndu að koma hjónunum til
bjargar, en það var þó um seinan
fyrir forsætisráðherrann. Sjúkraliðar fluttu hjónin í skyndi á
sjúkrahús, en Palme var látinn við
komuna þangað.
Palme er eini vestur-evrópski
þjóðarleiðtoginn sem myrtur
hefur verið síðan í síðari heimsstyrjöldinni.

3AGA 0EKKA
Leynilegur heimildarmaður, sem
dagblaðið nefnir Pekka og segir
vera 57 ára karlmann sem á að
hafa tekið þátt í Mockfjärdsráninu, segist hafa haft byssuna undir
höndum fram til ársins 1985,
þegar hann seldi Pettersson hana.
En annar maður, sem einnig
tók þátt í ráninu, segir byssunni
hafa verið hent í vatnið árið 1983.

-¹LIÈ GEGN 0ETTERSSON
Svíar urðu miður sín yfir fregnunum af morði Palmes og lögreglan
hóf þegar í stað umfangsmikla
rannsókn á málinu. Ýmiss konar
samsæriskenningar fóru fljótt að
heyrast, en lögreglunni tókst ekki
að sanna neina þeirra.
Böndin bárust þó fljótlega að

&%2),, /,/&3 0!,-%








 



3VEN /LOF *OACHIM 0ALME F¾DDIST
,AUK LAGAN¹MI FR¹ 3TOKKHËLMSH¹SKËLA
6ARÈ AÈSTOÈARMAÈUR 4AGES %RLANDER FORS¾TISR¹ÈHERRA
+OMST FYRST ¹ ÖING
6ARÈ SAMGÎNGUR¹ÈHERRA
6ARÈ MENNTAM¹LA OG KIRKJUM¹LAR¹ÈHERRA
6AR KJÎRINN LEIÈTOGI SËSÅALDEMËKRATA Å STAÈ %RLANDERS OG TËK
JAFNFRAMT VIÈ SEM FORS¾TISR¹ÈHERRA 3VÅÖJËÈAR
,ÁT AF STÎRFUM SEM FORS¾TISR¹ÈHERRA ÖEGAR 3ËSÅALDEMËKRATA
FLOKKURINN TAPAÈI KOSNINGUM Å FYRSTA SINN Å  ¹R
&ORSETI .ORÈURLANDAR¹ÈS
!FTUR KJÎRINN FORS¾TISR¹ÈHERRA
/LOF 0ALME MYRTUR ¹ GÎTU Å 3TOKKHËLMI

¶*«¨!23/2' 3VÅAR HÎRMUÈU MORÈIÈ ¹

/LOF 0ALME FORS¾TISR¹ÈHERRA 3VÅÖJËÈ
AR 0ALME VAR EINN BEST ÖEKKTI S¾NSKI
STJËRNM¹LAMAÈURINN
./2$)#0(/4/3!&0

Það eina sem er á hreinu er að
vopnið var í raun notað við Mockfjärd-ránið árið 1983 og að kúlur
sem skotið var úr henni þá hafa
sams konar blýinnihald og ein
kúlnanna sem urðu Palme að bana
þremur árum síðar.
Nú rannsaka sérfræðingar lögreglunnar vopnið í þeirri von að
geta varpað frekara ljósi á þetta
óleysta morð, tuttugu árum eftir
harmleikinn.
Þó þykir afar ólíklegt að vopnið geymi enn vísbendingar svo
sem fingraför og DNA-sýni, því
tveggja áratuga dvöl í vatninu
hefur líklega máð slík lífkenni
burt.

&2¡44!3+µ2).'
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SMK FRETTABLADIDIS

smáglæpamanninum og fíklinum
Christer Pettersson, og eftir að
Lisbet Palme bar kennsl á hann
sem morðingja eiginmanns síns,
var hann saksóttur.
Árið 1989 var Pettersson svo
fundinn sekur um morðið á Palme,
en áfrýjunardómstóll ógilti dóminn vegna skorts á sönnunargögnum.
Pettersson lést árið 2004. Hann
játaði aldrei að hafa banað Palme.

%NN ËLEYST
Málið er enn óleyst og byssan sem
fannst fyrr í þessari viku hefur
ekki svarað neinum spurningum
enn.
Ritstjórar Expressen blaðsins
ákváðu að láta kafa í vatninu og
leita að byssunni eftir að blaðinu
barst nafnlaus ábending um að
hana væri þar að finna.
Lögreglan hafði sjö sinnum
áður árangurslaust leitað að byssunni í þessu sama vatni. Jafnframt
hefur lögreglan rannsakað hundruð skammbyssna af þeirri gerð
sem notuð var við morðið, Smith &
Wesson með hlaupvídd 0.357.
Lögreglan hefur lengi talið að
morðið á Palme tengist ráni sem
framið var á pósthúsi í bænum
Mockfjärd árið 1983, því byssukúlurnar sem Palme var skotinn
með höfðu sömu efnasamsetningu
og þær sem fundust eftir Mockfjärd-ránið. Því er talið að kúlunum hafi verið stolið ásamt Smith &
Wesson-byssu úr sumarbústað í
Norður-Svíþjóð snemma hausts
1983.

&5.$).. 3%+52 %. 36/ 3µ+.!¨52 3M¹GL¾PAMAÈURINN OG FÅKILLINN #HRISTER 0ETT
ERSSON VAR FUNDINN SEKUR UM MORÈIÈ ¹ 0ALME ¹RIÈ  EN VAR SÅÈAR SÕKNAÈUR (ANN
LÁST ¹RIÈ 
./2$)#0(/4/3!&0

Enn betra verð
Gateway fartölva M465E
Örgjörvi
Vinnsluminni
Skjár
Skjákort
Harður diskur
Skrifari
Netkort
Innbyggt þráðlaust netkort
Hljóðkort
Lyklaborð/mús
Tengi
Minniskortalesari
Rafhlaða
Stýrikerﬁ
Ábyrgð

Intel Core Duo T2300 1.66GHz, 667MHz FSB, 2MB L2
512MB 533MHz DDR2
15,4” WXGA TFT (1280x800)
Innbyggt Intel GMA 950
60GB 5400 rpm Serial-ATA
8X DVD+/-RW Dual layer DVD
10/100/1000 netkort & 56k v.90 mótald
802.11 a/b/g
Innbyggt hljóðkort, hátalarar
Lyklaborð og EZ Pad snertimús
4x USB 2.0, FireWire, S-Video, VGA skjátengi
6-in-1
6 Cell Lithium Ion (1 árs ábyrgð)
Microsoft Windows XP Professional
2 ár
Vörunúmer: GWM465E1

4.428kr./mán.*
114.900kr./stgr.

Gateway fartölva M685E
Örgjörvi
Vinnsluminni
Skjár
Skjákort
Harður diskur
Skrifari
Netkort
Innbyggt þráðlaust netkort
Hljóðkort
Lyklaborð/mús
Tengi
Minniskortalesari
Rafhlaða
Stýrikerﬁ
Ábyrgð

Intel Core Duo T2500 2.00GHz, 667MHz FSB, 2MB L2
1024MB 533MHz DDR2 (2x512)
17“ Ultrabright WSXGA+ TFT (1680x1050)
256MB Nvidia Go 7800 PCIx
80GB 5400rpm Serial-ATA
8X DVD+/-RW Dual layer DVD
10/100/1000 & 56k v.90 mótald
Intel Pro 2200 (802.11 a/b/g)
Intel AC 97 hljóðkort og hátalarar
Lyklaborð, talnaborð og TouchPad mús
4x USB 2.0, FireWire, S-Video, VGA skjátengi
4-in-1
8 Cell Lithium Ion (1 árs ábyrgð)
Microsoft Windows XP Professional
2 ár
Vörunúmer: GWM685E1

6.423kr./mán.*
169.900kr./stgr.

Oddi hönnun voc4630

HP Compaq nx7400
Örgjörvi
Vinnsluminni
Skjár
Skjákort
Harður diskur
Skrifari
Netkort
Innbyggt þráðlaust netkort
Hljóðkort
Lyklaborð/mús
Tengi
Rafhlaða
Stýrikerﬁ
Ábyrgð

Intel Core Duo T2400 (1.83 GHz, 667 MHz FSB, 2MB L2 cache)
1024MB DDR RRM SMART
15,4“ WXGA 1280x800
Intel Graphics Media Accelerator 950, allt að 128MB
100GB 5400rpm
DVD+/-RW
10/100/1000, Bluetooth
802.11b/g
Intel Ac 97 hljóðkort og hátalarar
Lyklaborð og snertimús
Firewire, Mic in, Line out, RJ-11, RJ-45, 3 USB 2.0
6-Cell Lithium Ion
Microsoft Windows XP Professional
3 ára HP ábyrgð með HP Carepack
Vörunúmer: HPEY358EA

6.782kr./mán.*

*Verð miðað við meðalgreiðslu á 36 mánaða tölvukaupaláni VÍS.

Borgartúni 29 • Reykjavík
Sími 515 5170 • Opið virka daga
kl. 8-18 • laugardaga kl. 11-16

179.900kr./stgr.

Glerárgötu 34 • Akureyri
Sími 515 5160
Opið virka daga kl. 8-18

SKRIFSTOFUVÖRUR
Höfðabakka 3 • Reykjavík
Sími 515 5105
Opið virka daga kl. 8-18
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Peningaskápurinn...
b¥SLENSKA INNR¹SINm Å )NDEPENDENT

*¹KV¾ÈARI TËNN EN VÅÈA ANNARS STAÈAR

b¶EIR BÎRÈUST VIÈ OKKUR UM ÖORSKINN OG NÒ ERU
ÖEIR AÈ TAKA YFIR VERSLUNARGÎTURNAR
TËNLISTARVINS¾LDARLISTANA SJËN
VARPSSKJ¹INA OG JAFNVEL FËTBOLTA
FÁLÎGIN OKKARm ¶ANNIG HEFST
LÎNG OG ÅTARLEG GREIN SEM BIRTIST Å
VEFÒTG¹FU 4HE )NDEPENDENT Å G¾R
ÖAR SEM RAKIÈ ER HVERNIG ¥SLEND
INGAR HAFA SKOTIÈ UPP KOLLINUM ¹
ÕMSUM SVIÈUM BRESKS ÖJËÈLÅFS ¹
UNDANFÎRNUM ¹RUM &YRSTIR TIL SÎG
UNNAR ERU ÅSLENSKU AUÈKÕFINGARNIR
NEFNDIR &JALLAÈ ER UM KAUP "JÎRGËLFS
'UÈMUNDSSONAR UNDIR FORYSTU %GG
ERTS -AGNÒSSONAR
OG ÖAÈ HVERNIG MÎRGUM AF ST¾RSTU
NÎFNUM BRESKRA VERSLUNARGATA ER AF
"AUGSMÎNNUM STJËRNAÈ FR¹ 2EYKJAVÅK

6IÈ LESTUR GREINARINNAR ER ¹BERANDI AÈ TËNNINN ER
J¹KV¾ÈARI EN Å MÎRGUM GREINUM FR¾NDA OKKAR
$ANA UPP ¹ SÅÈKASTIÈ +NATTSPYRNU
MENNIRNIR %IÈUR 3M¹RI 'UÈJËNSSEN OG
(ERMANN (REIÈARSSON ERU SAGÈIR HAFA
SÕNT "RETUM AÈ ¥SLENDINGAR KUNNI SITT
HVAÈ FYRIR SÁR Å FËTBOLTA b¥SPOPPINNR¹S
INm Å KRINGUM  MEÈ 3YKURMOLANA
FREMSTA Å FYLKINGU ER Å GREININNI SÎGÈ
ËGLEYMANLEG OG -AGNÒSI 3CHEVING
ÖAKKAÈ AÈ HAFA EINN SÅNS LIÈS LEYST
OFFITUVANDAM¹L ÅSLENSKRA BARNA Å GERVI
¥ÖRËTTA¹LFSINS FR¹ ,ATAB¾ ¶¹ ER R¾TT UM
SÕNINGU «LAFS %LÅASSONAR Å 4ATE LISTA
SAFNINU SEM DRË AÈ HEILU HËPANA AF
BRESKUM VEÈUR OG LISTA¹HUGAMÎNNUM
SEM bSTÎRÈU LOTNINGARFULLIR ¹ ¹HRIF SËLAR
INNAR OG MISTURSINS SEM HANN SKAPAÈIm

-!2+!¨305.+4!2 
%YRIR )NVEST B¾TTI Å G¾R VIÈ HLUT SINN Å
-AREL OG KEYPTI  HLUTI Å FÁLAG
INU -AREL ¹ GENGINU   &JÎLDI HLUTA
Å EIGU %YRIS OG FJ¹RHAGSLEGA TENGDRA
AÈILA EFTIR KAUPIN ER 

'UNNLAUGUR 3¾VAR 'UNNLAUGSSON
STJËRNARMAÈUR OG FYRRUM STJËRNARFOR
MAÈUR )CELANDIC 'ROUP B¾TTI Å G¾R
VIÈ SIG  HLUTUM Å FÁLAGINU
OG FËRU KAUPIN FRAM ¹ GENGINU  

.ORVEST EHF GERÈI Å G¾R FRAMVIRKAN
SAMNING UM KAUP ¹  HLUT
UM Å BANKANUM +AUPÖINGI 'JALDDAGI
SAMNINGSINS ER  FEBRÒAR 
-EÈALVERÈ Å VIÈSKIPTUNUM VAR  
S¾NSKAR KRËNUR ¹ HLUT

N¹NAR ¹ VISIRIS

Vanskil aukast lítillega
Hlutfall vanskila af útlánum innlánsstofnana var lítið eitt hærra í
lok þriðja ársfjórðungs þessa árs
en við lok ársfjórðunganna þar á
undan, að því er fram kemur hjá
Fjármálaeftirlitinu.
Vanskilahlutfallið var tæplega 0,7 prósent núna, en hefur
verið um 0,6 prósent.
„Í lok þriðja ársfjórðungs
2005 var hlutfallið 0,9 prósent og
hafði þá ekki verið lægra frá árs-

lokum 2000,“ segir Fjármálaeftirlitið og því ljóst að vanskil eru í
algjöru lágmarki þrátt fyrir smávægilega aukningu nú. Vanskilahlutfall fyrirtækja er 0,6 prósent, en hefur verið rúmlega 0,5
prósent. Vanskilahlutfall einstaklinga er tæplega eitt prósent.
Talnaefni Fjármálaeftirlitsins
nær til vanskila sem staðið hafa
lengur en einn mánuð.
ËK¹

Vísbendingar um
hækkun stýrivaxta
Í umfjöllun greiningVísbendingar eru um að
ardeildar Landsbankans
Seðlabanki Íslands hækki
um viðtalið er sagt
stýrivexti á aukavaxtajákvætt að æðstu stjórnákvörðunardegi 21. desemendur Seðlabankans tjái
ber næstkomandi, að því
skoðanir sínar opinberer fram kom í viðtali fréttalega, en mikilvægt sé þó
stofu Bloomberg við Arnór
að huga að trúverðugSighvatsson, aðalhagfræðleika
bankans,
því
ing Seðlabankans.
athafnir þurfi að fylgja
Í viðtalinu segir Arnór
„Yfirlýsingar
að Seðlabankinn geti vissu- !2.«2 3)'(6!433/. orðum.
aðalhagfræðingsins
lega náð verðbólgumarkbenda til þess að vaxtahækkun sé
miði sínu, sem er 2,5 prósent, með
ef til vill í farvatninu. Okkar skoðþví stýrivaxtastigi sem nú er, 14
un er þó enn sú að óbreyttir stýriprósentum, en það tæki þó lengri
vextir séu líklegasta niðurstaðan,“
tíma en ef vextir yrðu hækkaðir.
segir Landsbankinn.
Hann sagði verðbólguhorfur til
skemmri tíma hafa versnað.
ËK¹

Auka hlutinn í Storebrand
Sænska fréttaveitan E24.se hefur
eftir Hreiðari Má Sigurðssyni,
forstjóra Kaupþings, að bankinn
hafi aukið hlut sinn í norska tryggingafélaginu Storebrand og eigi
bankinn nú um níu prósent í félaginu.
Greiningardeild Landsbankans
segir bankann hafa aukið við hlut
sinn smám saman í tryggingafélaginu en hann átti 7,8 prósent í
október.
Þá segir deildin að verðmæti
hlutarins sé tæpir 20 milljarðar
króna og hafi það aukist um 6

milljarða króna síðan í október.
Helsta ástæðan fyrir hækkuninni
er aukinn hlutur bankans í félaginu, hækkun á gengi Storebrand
og sjö prósenta hækkun norskrar
krónu gagnvart íslensku krónunni.
JAB

Dregur til tíðinda með
fríverslun við Kínverja
Hugsanlegt er að utanríkisráðherra undirriti ákvörðun um að
hefja samningaviðræður um tvíhliða fríverslunarsamning milli
Íslands og Kína í opinberri heimsókn nú í byrjun desember. Fyrr á
þessu ári áttu sér stað undirbúningsviðræður sem leiddu í ljós að
fullur vilji var af beggja hálfu til
að koma á slíkum samningi.
Þetta kom fram á morgunverðarfundi sem Stjórnendaskóli HR
og Íslensk-kínverska viðskiptaráðið stóðu fyrir í gær. Ef samningurinn verður að veruleika mun
á Íslandi skapast mikið samkeppnisforskot á önnur Evrópulönd. Til
að mynda gætu skapast hagstæð
skilyrði fyrir að flytja vörur frá
Kína til Íslands, vinna þær frekar
hér, fá á þær íslenskt uppruna-

)CEBANK VEX FR¹
SPARISJËÈAFJÎLSKYLDUNNI
Sparisjóðirnir vilja opna eignarhald að Icebank, áður Sparisjóðabankanum, og
skrá félagið í Kauphöllina árið 2008. Vöxtur bankans liggur í útrás með fyrirtækjum en innanlands sjá menn tækifæri í gjaldeyris- og afleiðuviðskiptum.
Nafni Sparisjóðabanka Íslands
hefur verið breytt í Icebank, samfara miklum áherslubreytingum í
starfsemi bankans. Bankinn er í
eigu 24 sparisjóða. „Með þessari
nafnabreytingu er ekki síður verið
að gefa merki um að bankinn sé að
fjarlægjast sparisjóðina,“ segir
Finnur Sveinbjörnsson, bankastjóri Icebank. Bankinn ætli sér að
vaxa hratt og dafna á eigin forsendum.
Finnur segir að með breyttri
framtíðarsýn sé horft á að opna
eignarhald að bankanum og skrá
hann í Kauphöll Íslands. Sú skráning gæti farið fram árið 2008, en
áætlanir velti mikið til á vexti og
viðgangi bankans. Vaxi bankinn
hratt þá er ekki víst að allir sparisjóðir geti fylgt honum eftir til
lengdar, meðal annars vegna þess
hve íþyngjandi er fyrir fjármálafyrirtæki að eiga hlutabréf í öðrum
fjármálafyrirtækjum.
Aðalvöxturinn hvað þjónustuna varðar verður í útlöndum, að
sögn Finns. Uppi eru áætlanir um
að opna starfsstöð erlendis þótt
ekkert hafi verið ákveðið í þeim
efnum. „Icebank hefur verið að
auka umsvif sín erlendis, meðal
annars með því að kaupa sig inn í
lánapakka og við munum gera
það áfram. Einnig horfum við til
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að fylgja eftir fyrirtækjum í
útrás.“
Á innanlandsmarkaði horfa
stjórnendur bankans fram á töluvert mikil vaxtartækifæri í hvers
konar gjaldeyris- og afleiðuviðskiptum við stærri fyrirtæki, spákaupmenn,
lífeyrissjóði
og
umsvifamikla viðskiptavini á fjármálamarkaði. „Við munum ekki
fara í bankaþjónustu frekar en
fyrri daginn þannig að okkar markhópur verða stærri fyrirtæki og
stórir aðilar á fjármálamarkaði.“
Eftir sem áður mun bankinn
áfram bjóða eigendum sínum,
sparisjóðunum,
fjármálatengda
þjónustu. „Við munum auðvitað

halda áfram að veita sparisjóðum
þjónustu. En vöxtur bankans verður ekki þar.“
Icebank hefur vaxið hratt á
liðnum árum. Bankinn hagnaðist
um 1,8 milljarða króna á fyrri
helmingi ársins og stóðu eignir í
79 milljörðum króna í lok júní.
Finnur býst við að eigið fé Icebank
verði um það bil tólf milljarðar
króna í árslok. Meðal helstu eigna
er hlutur í fjármálaþjónustufyrirtækinu Exista sem hefur skilað
bankanum miklum arði. Finnur
segir að engar breytingar hafi
verið ákveðnar um framtíðareignarhald á hlutnum.
EGGERT FRETTABLADIDIS

Gefa út 200 milljónir evra
Straumur-Burðarás fjárfestingabanki hefur gefið út 200 milljóna
evra skuldabréf í gegnum svokallaðan CLO-lánaramma á alþjóðlegum lánamarkaði. Þetta mun vera í
fyrsta skipti sem íslenskur banki
fer út í fjármögnun af þessu tagi.
Verður fjármagninu veitt beint í
fjárfestingar á alþjóðlegum sam-

bankalánamarkaði. Svanhildur
Vigfúsdóttir,
framkvæmdastjóri fjárstýringar StraumsBurðaráss, segir
&RIÈRIK *ËHANNSSON
að útgáfan sé
FORSTJËRI 3TRAUMS
liður í þeirri
"URÈAR¹SS

áætlun bankans að byggja upp
vaxtaberandi tekjustoðir. Þar að
auki styrki hún þátttöku bankans
á alþjóðlegum sambankalánamarkaði.
Útgáfan er til ársins 2012 og
kaupandi
skuldabréfanna
er
Dresdner Bank AG London
Branch.
HHS

Vantrausti lýst á stjórn
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vottorð og selja þær áfram til annarra Evrópulanda.
Árið 2016 rennur út sá tími sem
Kína hefur til að samþykkja alla
samninga Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) sem það hóf
aðlögun að árið 1986. Fram að þeim
tíma eru hverfandi líkur á að Kína
og Evrópusambandið geri fríverslunarsamning sín á milli.
HHS

Bandarísku fjárfestingasjóðirnir
Centaurus Capital og Paulson &
Co. hafa í opnu bréfi til hluthafa
Stork N.V. í Hollandi falast eftir
stuðningi við vantraustsyfirlýsingu þeirra á stjórn fyrirtækisins.
Sjóðirnir sem eru stærstu hluthafarnir í fyrirtækjasamstæðunni,
saman með um 32 prósenta hlut,
hafa farið fram á að kallaður verði
saman hluthafafundur vegna
málsins.
Beiðni fjárfestingasjóðanna nú
kemur í kjölfar yfirlýsingar
stjórnar Stork frá því um miðjan
mánuðinn um að ekki yrði farið

eftir niðurstöðu hluthafafundar í
október um að seld yrði frá Stork
hliðarstarfsemi og áherslan lögð á
kjarnastarfsemi félagsins sem er í
flugvélaiðnaði.
Marel sem einnig er stór hluthafi í Stork hefur hug á því að
kaupa Stork Food Systems, matvælavinnsluvélahluta samstæðunnar. Forstjóri Stork hefur á móti
sagst hafa áhuga á því að kaupa
Marel og er við því búist að formlegar viðræður fyrirtækjanna
hefjist innan tíðar, en þau hafa
ræðst við óformlega.
Í yfirlýsingu sem Stork sendi
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frá sér í gær er hörmuð beiðnin
um sérstakan hluthafafund og
segir forstjórinn óróa í kring um
fyrirtækið hluthöfum í óhag.
Félagið segist vera að hugleiða
beiðnina.
ËK¹

Auktu hagkvæmni í flutningum og
vertu með í strandsiglingum Atlantsskipa
Sameinumst um strandsiglingar og léttum á vegum landsins
Fyrirtæki geta aukið hagkvæmni í flutningum til muna með fyrirhuguðum strandsiglingum Atlantsskipa. Um leið dregur úr álagi
á þjóðvegum landsins öllum til hagsbóta, öryggi vegfarenda eykst, mengun minnkar sem og viðhald á vegum.
Með strandsiglingum Atlantsskipa hagræða fyritækin og öll þjóðin nýtur ávinningsins um leið.
Fyrirtæki sem hafa áhuga á því að flytja vörur sínar með strandsiglingum Atlantsskipa eru hvött til að hafa samband við okkur
og fá allar nánari upplýsingar.
Við siglum ef þú ert með.



Bjóða 14 megabita tengingu
Vodafone hefur aukið hraða
ADSL-tenginga sinna og býður nú
tvær áskriftarleiðir, ADSL-plús og
ADSL-extra.
„Með ADSL-plús fá viðskiptavinir meiri hraða fyrir sama verð
og áður, eða allt að því 12 Mb/s.
ADSL-extra hentar hins vegar
þeim sem gera enn meiri kröfur
um hraða á tengingu, eða allt að
því 14 Mb/s,“ segir fyrirtækið.
Heimilum býðst nú 1, 6, 8 eða 12
Mb tenging. „Með 8 og 12 Mb tengingu er gagnamagn ótakmarkað.“
Þá er upphalshraði í ADSL-plús
helmingi meiri en verið hefur. „Í
ADSL-extra er hægt að fá 8, 12 eða
14 Mb tengingu með 2 Mb upphali.
Gagnamagn er ótakmarkað.“ ËK¹

 NËVEMBER  &®345$!'52

Verðbólga verður fremur meiri en minni
Útlit er fyrir 0,1 prósents verðbólgu á milli nóvember og desember, samkvæmt nýrri verðbólguspá greiningardeildar Glitnis.
Gangi spáin eftir mælist 12 mánaða verðbólga 7,0 prósent í desember og minnkar úr 7,3 prósentum í
nóvember.
Verðbólgumarkmið
Seðlabanka Íslands er 2,5 prósent.
„Við reiknum með að verðbólgan mælist 6,6 prósent yfir
þetta ár og aðeins 1,6 prósent yfir
næsta ár ef forsendur okkar um
gengi krónu, íbúðaverð og fleira
reynast réttar. Óvissa spár okkar
virðist þó vega þyngra í þá átt að
verðbólgan reynist meiri en hér er
gefið til kynna,“ segir greiningardeildin og bendir á að hætt sé við
að yfirvöld ofmeti áhrif aðgerða

til lækkunar matvöruverðs í mars
komandi.
„Eldsneytisverð hefur lækkað
frá síðustu mánaðamótum en í
ljósi gengisþróunar krónunnar má
búast við að að minnsta kosti hluti
þeirrar verðlækkunar gangi til
baka,“ segir Glitnir og bendir á að
um þessar mundir lækki íbúðaverð eða standi í stað. „En aukinn
vaxtakostnaður vegur á móti og
hefur áhrif til hækkunar vísitölunnar. Flest bendir til þess að
íbúðakostnaður aukist nú lítilsháttar.“ Þá gerir greiningardeildin
ráð fyrir smávægilegri hækkun
matvöru í desember, þó svo matvöruverð hafi lækkað síðustu
mánuði þrátt fyrir aukinn launakostnað.
ËK¹
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Skilaboð um vopnabúnað Seðlabankans
Aukning gjaldeyrisforða Seðlabankans úr um 70 milljörðum yfir
160 milljarða króna eru skilaboð
til markaðarins um að hann sé vel
vopnum búinn til að takast á við
atlögur gegn krónunni. „Bankinn
hefur vopnast og er þannig til í
slaginn,“ segir Gunnar Árnason,
sérfræðingur efnahagsmála hjá
Sparisjóði vélstjóra (SPV).
Ríkissjóður Íslands lauk á
þriðjudag skuldabréfaútboði á
Evrópumarkaði að fjárhæð einn
milljarður evra eða sem samsvarar 90 milljörðum íslenskra króna.
Peningarnir fara allir í að styrkja
gjaldeyrisstöðu Seðlabankans.
Að því er fram kemur í til-

kynningu Seðlabankans bera
skuldabréfin fasta vexti og eru
með gjalddaga 1. desember árið
2011.
„Kjör bréfanna reyndust 0,01
prósenti undir millibankavöxtum
(EURIBOR). Mikill áhugi var á
útboðinu meðal fjárfesta og bárust kauptilboð að fjárhæð um 1,7
milljarðar evra frá um 60 aðilum.
Fjárfestahópurinn er breiður,
flestir kaupendur bréfanna eru
frá Evrópu en einnig var nokkur
áhugi frá asískum stofnanafjárfestum,“ segir í tilkynningunni.
Barclays Capital, Citigroup og
Dresdner Kleinwort höfðu aðalumsjón með útgáfunni.
ËK¹

Minnkandi vægi
matar og drykkjar
Matur og drykkjarvörur, sem hlutfall af neyslu heimilanna, eru ekki
nema þriðjungur af því sem var á
Íslandi fyrir 45 árum og hefur
hlutfallið aldrei mælst lægra en
nú. Í lok sjötta áratugar
síðustu aldar var
það um 34 prósent en var í
fyrra komið niður
í 11 prósent.
Í
Morgunkorni Glitnis er
greint
frá
því
hvernig þessi þróun
endurspeglar þann mikla

Stjórnarfrumvarp liggur fyrir þingi um skilvirkari aðferðir við innheimtu ársreikninga. Aðeins 9% félaga skiluðu inn ársreikningi vegna 2005 á réttum tíma
og rúmur helmingur á enn eftir að skila. Bókhaldsóreiða aðalástæða vanskila.
Ársreikningaskrá verður heimilt að
sekta félög um allt að hálfa milljón
króna vegna vanskila á ársreikningum nái frumvarp fjármálaráðherra um breytingar á lögum um
ársreikninga fram að ganga. Skylda
hvílir á herðum allra félaga í landinu að skila inn ársreikningum til
opinberrar birtingar.
Heimild ársreikningaskrár til að
leggja á sektir er óháð því hvort
ársreikningur hafi verið saminn
eður ei. Upphæð sektar mun ráðast
af stærð félagsins og verður aðfararhæf, þótt sektarákvörðun verði
kæranleg til yfirskattanefndar.
Samkvæmt upplýsingum frá
Lánstrausti hf. höfðu 49 prósent
félaga skilað inn ársreikningi fyrir
rekstrarárið 2005 í gær en skilafrestur rann út hinn 1. september
síðast liðin. Þetta eru alls 11.444
félög. Þann 1. september höfðu hins
vegar aðeins tæp níu prósent félaga
sinnt skyldum sínum um skil í tæka
tíð.
Tölur Lánstrausts sýna að skila-
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hlutfall er margfalt hærra á hinum
Norðurlöndunum þar sem sérstök
viðurlög gilda við brotum á því að
skila ekki einn ársreikningi. Í ár
höfðu aðeins 8,7 prósent íslenskra
félaga skilað inn reikningi vegna
rekstrarársins 2005 á réttum tíma
samanborið við 99,8 prósent félaga
í Danmörku, 94 prósent í Svíþjóð og

tæpt 91 prósent í Noregi.
Ef gert er ráð fyrir að helmingur
íslenskra félaga fari yfir síðasta
skiladag og meðalsektargreiðsla á
félag nemi eitt hundrað þúsund
krónum
gætu
sektargreiðslur
numið 1,1 milljarði króna. Kveðið
er á um í frumvarpinu að heimild
stjórnvalda til sekta taki til ársreikninga fyrir rekstrarárið 2006.
Úrræði stjórnvalda til að innheimta ársreikna hafa þótt bitlítil
og tímafrek. Ársreikningaskrá
hefur sent út ítrekanir til félagsstjórna eða framkvæmdastjóra um
skil á ársreikningi. Sinni félög ekki
þeim tilmælum getur Ársreikningaskrá vísað málinu til skattrannsóknarstjóra og tekur þá við tímafrek
rannsókn af hálfu embættanna.
Helsta ástæða þess að félög
draga að skila inn ársreikningum er
bókhaldsóreiða. Einnig eru til félög
sem kjósa einfaldlega ekki að birta
reikninga sína opinberlega, líklega
af samkeppnisástæðum.
EGGERT FRETTABLADIDIS

Skýrr býður símaþjónustu

vöxt í tekjum og eignum heimilanna sem orðið hefur á tímabilinu.
Þar að auki spilar mikill framleiðnivöxtur í matvælaiðnaði og
hagræðing á heildsölu- og smásölustiginu inn í.
Reiknað er með því að framhald verði á þessari þróun og
líklegt að árið í ár verði
enn eitt metárið,
vegna þeirrar
lækkunar sem
fram undan er
á
opinberri
álagningu á matvæli.
HHS

Skýrr býður nú viðskiptavinum
sínum símaþjónustu sem byggir á
tækninni „voice over IP“. Þórólfur Árnason, forstjóri Skýrr, segir
þá tækni betri en aðra sem í boði
eru á markaðnum í dag. „Við notumst við búnað sem heitir Broadsoft og er mjög fullkominn.
Öryggi símaþjónustunnar og talgæðin eru fullkomlega sambærileg við símalínurnar, sem nokkuð
hefur skort á með tölvusímtöl.“
Meðal þeirra kosta sem þjónustan býr yfir er að sjálfsafgreiðsla notenda á eigin símastillingum er gegnum hefðbundinn
Explorer-vafra, talhólf er samtengt við Outlook-póstkerfi og
skiptiborðið er einfalt og þægilegt og keyrir á Windows-hugbúnaði.

Þórólfur segir ekki á stefnuskránni að bjóða einstaklingum
símaþjónustu. Skýrr einbeiti sér
fyrst og fremst að því að bjóða
litlum og meðalstórum fyrirtækj-

um heildarlausnir í upplýsingatækni. Nú sé svo komið að símaþjónusta er orðin órjúfanlegur
hluti af almennri tölvuþjónustu
og því liggi síminn beint við. HHS

Árshækkun launa
nemur 11 prósentum 6ILL KAUPA HËTEL OG SPILAVÅTAKEÈJU
Launavísitala í október hækkaði
um 0,5 prósent frá fyrri mánuði.
Síðastliðna 12 mánuði hefur
launavísitalan hækkað um 11,0
prósent samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands.
Mest hækkaði vísitalan í janúar, um 3,3 prósent, en minnst um
0,3 prósent í mars. Á sama tíma
fyrir ári hækkaði launavísitalan
um 0,3 prósent á milli mánaða.
Greiningardeild Glitnis benti í
Morgunkorni sínu í gær á að ekki
hafi mælst meiri hækkun launa
yfir tólf mánaða skeið síðan í upphafi árs 1998.
„Endurspeglar þessi hækkun

afar mikla spennu á vinnumarkaði en atvinnuleysið mælist um
þessar mundir eitt prósent, skortur er á vinnuafli í allmörgum
greinum og launaskrið er nokkuð.
Kostnaðarverðshækkanir eru af
þessum völdum allnokkrar og má
rekja hluta af þeirri háu verðbólgu sem nú er til þessara miklu
launahækkana en verðbólgan
stendur í 7,3 prósentum,“ segir
greiningardeildin og bætir við að
launahækkanir hafi verið umfram
verðbólgu síðustu tólf mánuði og
því hafi kaupmáttur launa aukist
um sem nemi 3,7 prósentum.
ËK¹

"ANDARÅSKI AUÈKÕFINGURINN +IRK +ERKORIAN
LÕSTI ÖVÅ YFIR Å FYRRADAG AÈ HANN HEFÈI HUG
¹ AÈ VERJA SEM NEMUR  MILLJËNUM
BANDARÅKJADALA EÈA T¾PLEGA  MILLJÎRÈUM
ÅSLENSKRA KRËNA TIL AÈ AUKA VIÈ HLUT SINN Å
BANDARÅSKU HËTEL OG SPILAVÅTAKEÈJUNNI -'-IRAGE
KVÎRÈUN +ERKORIANS HEFUR VAKIÈ NOKKURN
UGG HJ¹ STJËRN BANDARÅSKA BÅLAFRAMLEIÈ
ANDANS 'ENERAL -OTORS EN AUÈKÕFINGURINN
HEFUR Å HYGGJU AÈ SELJA FJËRÈUNG BRÁFA SINNA
Å BÅLAFYRIRT¾KINU TIL AÈ FJ¹RMAGNA KAUP SÅN Å
-'- -IRAGE
&J¹RFESTINGAFÁLAG +ERKORIANS 4RACINDA
#ORP ¹ NÒ ÖEGAR RÒM  PRËSENT HLUTAFJ¹R Å

+)2+ +%2+/2)!.

"ANDARÅSKI AUÈKÕFING
URINN HEFUR HUG ¹ AÈ
EIGNAST RÒM  PRËSENT
Å STËRRI HËTEL OG SPILA
VÅTAKEÈJU

-'- -IRAGE 'ANGI KAUPIN EFTIR MUN +ERKORI
AN FARA MEÈ UM   PRËSENTA HLUT Å HËTEL OG
SPILAVÅTAKEÈJUNNI
&J¹RFESTINGAFÁLAG +ERKORIANS ER ANNAR ST¾RSTI
HLUTHAFINN Å 'ENERAL -OTORS MEÈ   PRËSENT
HLUTAFJ¹R ¶AÈ VAR EINMITT +ERKORIAN SEM ¹TTI
FRUMKV¾ÈIÈ AÈ VIÈR¾ÈUM 'ENERAL -OTORS
.ISSAN OG 2ENAULT UM SAMSTARFS FYRIRT¾KJ
ANNA FYRR Å SUMAR +ERKORIAN VAR BJARTSÕNN ¹
SAMSTARFIÈ OG ¾TLAÈI AÈ AUKA VIÈ HLUT SINN EN
H¾TTI VIÈ ÖEGAR VIÈR¾ÈURNAR RUNNU ÒT Å SAND
INN Å BYRJUN OKTËBER KVÎRÈUNIN HEFUR HAFT
TALSVERÈ ¹HRIF ¹ GENGI BRÁFA Å 'ENERAL -OTORS
EN ÖAÈ HEFUR L¾KKAÈ UM  PRËSENT SÅÈAN
+ERKORIAN LÕSTI YFIR ¹HUGA ¹ SÎLU
JAB
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-EINGALLAÈ KOSNINGAKERFI

Einsleitni eða
fjölbreytni?
¶/234%).. 0,33/. 3+2)&!2

N

úverandi kjördæmaskipun sem ákveðin var vorið og
sumarið 1999 fullnægir því lýðræðislega markmiði
að tryggja stjórnmálaflokkum sæti á Alþingi í nokkuð
réttu hlutfalli við heildaratkvæðafjölda. Að öðru leyti
er hún meingölluð.
Hér skal fullyrt að í röðum almennra þingmanna, þingforseta
og ráðherra á þeim tíma voru nokkrir sem greiddu atkvæði með
óbragð í munninum. Sumir eru reyndar enn lítið eitt samviskuveikir
yfir því að hafa tekið þátt í málamiðlun af þessu tagi.
Við lokaafgreiðslu málsins greiddu aðeins 35 þingmenn atkvæði
með breytingunni. Þó byggðist málið á forystusamkomulagi allra
flokka. Það hefði ólíklega lifað þjóðaratkvæði.
Galli kosningakerfisins er fyrst og fremst sá að kjördæmin eru
of stór. Víðfeðmi þeirra rauf einfaldlega það sem eftir var af beinum
tengslum þingmanna og kjósenda. Að vísu gerðist þetta fyrir margt
löngu með þingmenn Reykjavíkur. En ekki var á það bætandi.
Menn hafa undrast hversu margir mætir og dugandi sitjandi
þingmenn hafa misst sæti sín í forkosningum stjórnmálaflokkanna.
Helsta ástæðan er sú að í kosningakerfi þar sem persónuleg tengsl
þingmanna og kjósenda hafa verið rofin lifa menn tæpast af pólitískt nema þeir komist í hóp fjölmiðlaþingmanna.
Það verður hins vegar aldrei þannig að allir þingmenn komist í
þann hóp. Og satt best að segja er engin ástæða til þess. Það dregur
úr nauðsynlegri fjölbreytni ef einungis þess háttar menn veljast til
þingsetu.
Oft gleymist að auk þess að veita framkvæmdavaldinu umboð
er vald Alþingis þríþætt. Það er stjórnarskrárgjafi, almennt
löggjafarvald og fjárveitingavald. Engin rök standa til þess að gera
minna úr fjárveitingavaldi Alþingis en öðru hlutverki þess. Og það
er ekki síst á því sviði sem lifandi tengsl við kjósendur eru æskileg
til að tryggja að fjölbreytt viðhorf komist að.
Þeir eru á hinn bóginn til sem ærlega trúa því að einsleitt
forystuvald í hverjum flokki geti best skynjað og skilgreint hugsanir
og þarfir fólksins í landinu. Vilji menn þess háttar þjóðþing eiga
menn að vera samkvæmir sjálfum sér í því og fækka þingmönnum
verulega.
Forkosningar stjórnmálaflokkanna eru ágætar svo langt sem
þær ná. En þær útiloka frá þátttöku í persónukjöri alla þá kjósendur
sem ekki eru reiðubúnir til þess að ganga í ákveðinn stjórnmálaflokk eða lýsa formlega yfir stuðningi. Það eru önnur og ekki síður
gild rök fyrir nýju kerfi. Þessir kjósendur eiga sama rétt og aðrir á
að taka þátt í persónukjöri til löggjafarsamkomunnar.
Ýmsar leiðir eru færar í þessu efni. Sumar þeirra eru augljóslega
málamiðlanir milli ólíkra viðhorfa. Ein er sú að skipta þingsætum
í tvo hópa. Annar þeirra yrði kjörinn í einmenningskjördæmum en
hinn af landslista með svipuðu móti og gert er í einstökum löndum
þýska sambandslýðveldisins. Önnur leið er að fara að dæmi Íra og
blanda saman persónukjöri og hlutfallskjöri í meðalstórum kjördæmum.
Þó að breytingar séu ekki á döfinni nú er þörf á málefnalegri
umræðu um þetta efni með það að markmiði að draga úr einsleitni
og auka fjölbreytni.
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(ORFST Å AUGU
3AMBAND MANNA ¹ MILLI SKAL EKKI
VANMETA HVORT SEM ER Å STJËRNM¹L
UM EÈA ¹ ÎÈRUM SVIÈUM MANNLÅFS
INS &RAM TIL ÖESSA HEFUR SAMBAND
STJËRNM¹LAMANNA EINKUM BYGGST
¹ HEFÈBUNDNUM SAMSKIPTUM ¹
BORÈ VIÈ SAMTÎL EÈA BRÁFASKRIFTIR EN
$AGUR " %GGERTSSON BORGARFULLTRÒI
3AMFYLKINGARINNAR HEFUR UPPLÕST UM
AÈRA
GERÈ SAMBANDS SEM
GREINILEGA ER EKKI
SÅÈUR MIKILV¾GT
b9NGRI DEILDIN Å
MEIRIHLUTANUM
GAF LÅTINN KOST ¹
AUGNSAM
BANDI UNDIR
UMR¾È
UNUM
BROSTI

VANDR¾ÈALEGA BEIT ¹ JAXLINN OG
GREIDDI ATKV¾ÈI m SKRIFAR $AGUR Å
VANGAVELTUM UM AFGREIÈSLU BORGAR
STJËRNAR ¹ SÎLU HLUTAR 2EYKJAVÅKUR Å
,ANDSVIRKJUN

FLOKKARNIR ¾TLA AÈ REYNA AÈ MYNDA
SAMAN RÅKISSTJËRN EFTIR KOSNINGARNAR
Å VOR OG M¹ SEGA AÈ ÖINGMENNIRNIR
HAFI VERIÈ AÈ M¹TA STËLANA Å G¾R

,EIÈ VEL

3K¹LDIÈ +RISTJ¹N (REINSSON TEKUR Ö¹TT
Å PRËFKJÎRI 6' ¹ HÎFUÈBORGARSV¾È
INU OG VILL ALLA LEIÈ ¹ ÖING 6ON ER ¹
VÅSNAKVERI FR¹ +RISTJ¹NI SEM BER HEITIÈ
!LDREI KAUS ÁG &RAMSËKN EN HANN
HEFUR LENGI VEL HAFT HORN Å SÅÈU HINS
ALDNA STJËRNM¹LAFLOKKS ¥ KVERINU
ER MEÈAL ANNARS EFTIRFARANDI VÅSA
SEM +RISTJ¹N ORTI ¹RIÈ 

&JËRIR ÖINGMENN STJËRNARANDSTÎÈ
UNNAR LÁTU FARA VEL UM SIG Å HERBERGI
RÅKISSTJËRNARINNAR Å !LÖINGISHÒSINU Å
G¾R ¶AR VORU ÖINGFLOKKS
FORMENNIRNIR -AGNÒS
¶ËR (AFSTEINSSON
®GMUNDUR *ËNASSON
OG ®SSUR 3KARPHÁÈ
INSSON AUK +ATRÅNAR
*ÒLÅUSDËTTUR AÈ
KYNNA BREYTINGARTILLÎGU
STJËRNARANDSTÎÈUNNAR
VIÈ FJ¹RLAGAFRUMVARPIÈ
3TJËRNARANDSTÎÈU

RALÎNG ËBEIT

-IG &RAMSËKN ERGIR ALLTAF MEIR
Å ¥SLANDS STJËRNARMYNSTRI
/FT TIL H¾GRI HALLA ÖEIR
EN HALLA SVO TIL VINSTRI
BJORN FRETTABLADIDIS

Vísindi eða iðnaður?
E

inn kosturinn við að kenna
er, að nemendur spyrja
gagnrýninna spurninga. Ég gat
þess á dögunum í kennslustund,
að sjálfur efaðist ég um nýjustu
heimsendaspána, að jörðin sé að
hlýna stórkostlega, sú hlýnun sé
öll af mannavöldum, en koma
verði í veg fyrir hana með
takmörkunum á losun úrgangsefna út í andrúmsloftið. Þá
spurði einn nemandinn, hvernig
ég gæti hafnað niðurstöðu þorra
vísindamanna. Ég svaraði því til,
að heilbrigð skynsemi segði mér
tvennt. Í fyrsta lagi væri loftslag
undirorpið sífelldum breytingum. Áður fyrr hefði oft hlýnað
jafnmikið eða meira en síðustu
hundrað ár (en jörðin hefur að
öllum líkindum hlýnað um eitt
hitastig á því tímabili). Hvað olli
því áður fyrr? Í öðru lagi hefðu
allar fyrri spár umhverfisöfgamanna reynst rangar, til dæmis
um það, að flest hráefni jarðar
væru á þrotum og skóglendi
hefði snarminnkað. Hvers vegna
ætti nýjasta spáin að vera
frábrugðin?
Þetta svar mitt nægir þó
auðvitað ekki. Hvernig get ég
hafnað niðurstöðu þorra vísindamanna? Þeir geta ekki allir verið
sneyddir heilbrigðri skynsemi.
En til eru fleiri svör. Eitt er, að
nokkur minni hluti vísindamanna er ekki sannfærður um
þessar kenningar. Sumir telja
óvíst, að jörðin sé að hlýna,
þegar til langs tíma sé litið.
Hitastig jarðar sveiflist upp og
niður. Aðrir segja, að jörðin sé
vissulega að hlýna eitthvað, en
ósannað sé, að meginorsökin sé
losun úrgangsefna út í andrúmsloftið. Til dæmis geti verið, að
þessu valdi eldvirkni á yfirborði
sólar. Enn aðrir halda því fram,
að hömlur á losun úrgangsefna
muni breyta sáralitlu um hlýnun
jarðar, jafnvel þótt hún kunni að
mestu leyti að vera af manna-

(!..%3 («,-34%).. ')3352!23/.
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völdum. Væri til dæmis farið
eftir Kyoto-bókuninni svonefndu
um slíkar hömlur, þá myndi það
aðeins hafa í för með sér kólnun
um 0,1 hitastig.
Annað svar er, að forsenda
spurningarinnar sé hæpin. Með
henni er miðað við hina hefðbundnu mynd af vísindunum,
þar sem óháðir einstaklingar
stunda sannleiksleit. Þeir eru

Ég fullyrði ekki, að sumir
vísindamenn aðhyllist aðeins
tilgátuna um loftslagsbreytingar af mannavöldum (og
raunhæfa möguleika á að snúa
þeim við), af því að eftirspurn
sé eftir henni.
eins og Galileo Galilei, sem hélt
fast við það gegn kirkjuvaldinu,
að jörðin snerist kringum sólina,
og Marie Curie, sem þreyttist
ekki á að gera tilraunir með
geislavirk efni, þótt það kostaði
hana loks lífið. En hafa vísindin
ekki breyst á tuttugustu öld? Nú
líkjast þau helst iðnaði, þar sem
metnaðargjarnir gáfumenn
keppa um stöður og styrki.
Tilgangurinn er ekki lengur að
finna sannleikann, heldur að
öðlast frama í háskólum. Til þess
verða keppendur að bjóða upp á
eitthvað, sem eftirspurn er eftir.

Og miklu meiri eftirspurn er
eftir spám um það, að heimurinn
sé í hættu, en um hitt, að hann sé
það ekki. Ef menn segja, að
bráðnauðsynlegt sé að gera
eitthvað gegn yfirvofandi hættu,
þá fá þeir um sig fréttir og
hljóta stöður og styrki. Ef þeir
segja hins vegar, að ekkert þurfi
að gera, þá dofnar áhuginn,
stöðum fækkar og styrki þrýtur.
Þetta sást vel á skýrslu, sem
birtist fyrir skömmu í bandaríska
tímaritinu Science um það, að
fiskistofnar heimsins kynnu að
hrynja á næstu fjörutíu árum.
Hún þótti fréttnæm víða um heim
og var forsíðuefni í Morgunblaðinu, sem átaldi síðar Jóhann
Sigurjónsson, forstöðumann
Hafrannsóknastofnunar, fyrir að
gera lítið úr henni. Aðalhöfundur
skýrslunnar er Boris Worm,
ungur aðstoðarprófessor í
Dalhousie-háskóla í Halifax í
Nova Scotia. Fyrir misgáning
sendi Worm tölvuskeyti til eins
blaðamanns Seattle News, Hals
Berntons, en það hafði aðeins
verið ætlað samstarfsfólki hans.
Þar viðurkennir Worm, að spáin
um hrun fiskistofna hafi verið
„fréttabeita til að vekja athygli“.
Þetta litla atvik segir mikla sögu.
Vísindamenn láta jafnan svo
heita, að þeim gangi ekkert til
nema sannleiksást. En þeir eru
mannlegir eins og aðrir. Til að
veiða þurfa þeir að beita. Þeir
vilja líka skipta máli. Ég fullyrði
ekki, að sumir vísindamenn
aðhyllist aðeins tilgátuna um
loftslagsbreytingar af mannavöldum (og raunhæfa möguleika
á að snúa þeim við), af því að
eftirspurn sé eftir henni. Ég segi
aðeins, að þessi tilgáta virðist enn
ósönnuð og óeðlilegt sé á meðan
að ætlast til þess, að við gerbreytum lífsháttum okkar hennar
vegna. Eru vísindin ekki allt of
mikilvæg til að láta vísindamönnunum einum þau eftir?

Rangfærslur útvarpsstjóra
WUTHERING HEIGHTS EFTIR EMILY BRONTË

EITT STÓRBROTNASTA

BÓKMENNTAVERK HEIMS
Magnaðasta ástarsaga
heimsbókmenntanna í nýrri
og glæsilegri þýðingu
Silju Aðalsteinsdóttur.

%INKARÁTTUR 2²6 ¹ AFÖREYINGAREFNI FR¹
(OLLYWOOD
Í ljósi þessarar staðreyndar skaut það
ansi skökku við þegar Páll Magnússon
útvarpsstjóri þvertók fyrir það að RÚV
inkaréttarsamningar við stærstu framstundaði slík viðskipti, er hann mætti
leiðendur sjónvarpsefnis í Hollywood
Ara Edwald, forstjóra 365, í morguneru orðnir að veruleika á Íslandi. Áður en
þættinum Íslandi í bítið síðastliðinn
Skjár 1 leit dagsins ljós greiddi ÍÚ (nú 365
mánudag. Þar fullyrti útvarpsstjóri:
miðlar) að jafnaði sama verð fyrir
„Við yfirbjóðum ekkert í kaupum á
afþreyingarefni frá Hollywood og RÚV
bandarísku afþreyingarefni.“
hafði verið að greiða. Með tilkomu Skjás 1
Það er einfaldlega ekki rétt. RÚV
hækkaði verð svo til á einni nóttu um 50- %2.! +%44,%2
yfirbauð 365 í umræddan einkaréttar100 prósent. Þá var ekki aftur snúið; samsamning við Disney-samsteypuna. 365 átti ekki
keppnin var hafin fyrir alvöru.
Árið 2005 gerðu 365 miðlar, sem reka Stöð 2, möguleika í því tilfelli á að jafna verð eða magn
efnis – og hefur ekki síðan samningurinn var gerðSirkus og Sýn, einkaréttarsamninga við Twentieth
ur átt þess kost að kaupa efni frá Disney. Slíkur
Century Fox og Warner Brothers. Þetta þýddi að
samningur kallast einkaréttarsamningur (output
365 skuldbatt sig til að kaupa allt það sjónvarpsefni
deal) og ekkert annað. Það var því einnig rangt
sem þessi tvö fyrirtæki framleiða næstu árin. Skjár
þegar útvarpsstjóri sagði fullum fetum: „Við erum
1 og RUV geta því ekki boðið í sjónvarpsefni frá
ekki með einkaréttarsamninga við Disney.“ Undirþessum tveimur fyrirtækjum á meðan samningurrituð hefur undir höndum staðfestingu þess efnis
inn er í gildi.
frá sölustjóra sjónvarpsefnis frá Disney fyrir
Í lok árs 2005 gerði RÚV samskonar einkaréttarNorðurlöndin. Útvarpsstjóri hefði átt að vita
samning við Disney-samsteypuna um kaup á
betur.
sjónvarpsefni sem þeir framleiða næstu árin. Þetta
gerir það að verkum að hvorki Skjár 1 né 365 miðlar
geta boðið í efni frá Disney.
Höfundur er dagskrárstjóri Stöðvar 2.
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Höfundur er formaður Lyfjaráðs
ÍSÍ.
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ig langar að koma á framfæri leiðréttingu og athugasemd vegna fréttar Fréttablaðsins 18. nóvember síðastliðinn um
steranotkun í fitness. Þar er
ranglega haft eftir mér um að
60% iðkenda í fitness falli á
lyfjaprófum í keppni, það sem
var sagt var að um 60% fall væri
í prófum í fitness keppni og þar
sem aðeins lítill hluti þátttakenda í hverri keppni er prófaður
er ekki hægt að heimfæra þá tölu
upp á heildina. Eftir þessa fullyrðingu hefur mér hinsvegar
orðið ljóst að þarna hef ég farið
ranglega með tölur sem er verulega óheppilegt og setur rangan
stimpil á stóran hóp íþróttafólks
sem stundar fitness á Íslandi. En
Alþjóðasamband líkamsræktarmanna (IFBB) á Íslandi, sem
heldur flest fitness mótin á
Íslandi hefur reglulega fengið
lyfjaeftirlit á mótum sínum síðan
árið 2000 og þar hefur fall ekki
verið nálægt því að vera 60%.
Það starf sem IFBB hefur
unnið að eigin frumkvæði hérna
á Íslandi síðustu ár tengt lyfjaeftirliti á keppendum á mótum
sínum er mjög gott og hefur
borið sýnilegan árangur í baráttu við notkun ólöglegra
árangursbætandi efna innan
þeirra raða og væri vonandi að
aðrar líkamsræktargreinar og
keppnishaldarar í landinu tækju
þá til fyrirmyndar og hefðu virkt
eftirlit í sínum greinum. IFBB er
aðili að samkomulagi Alþjóða
lyfjaeftirlitsnefndarinnar

(WADA)
og
sem
slíkt framkvæmir
það reglulegt lyfjaeftirlit á
sínu
íþróttafólki. Þótt
IFBB
á
Íslandi sé
3+²,) 3+²,!3/.
ekki aðili
að ÍSÍ þá
hefur það sjálft séð um kostun
lyfjaeftirlitsins á sínum mótum
ásamt framlagi frá ÍSÍ að hluta.
Ég vil því biðja forsvarsmenn
IFBB á Íslandi afsökunar á þessari rangfærslu hjá mér og vona
að samstarf okkar við þá verði
gott hér eftir sem hingað til.
Á síðustu árum hefur lyfjaeftirlit í íþróttum á Íslandi á
vegum ÍSÍ aukist verulega og
reynt hefur verið að gera starfið
sýnilegra. Þessi þróun heldur
áfram og er ég í engum vafa um
að þetta starf eigi eftir að skila
sér vel á næstu árum. Íþróttafólk fagnar þessu því með þessu
er stuðlað að því að standa vörð
um jafnréttisgrundvöllinn í
íþróttum og einnig tækifæri
fyrir íþróttamenn sem lenda í
umtali að hreinsa sig af gróusögum. Notkun ólöglegra árangursbætandi efna er hinsvegar ekki
bundin við skipulagða íþróttaiðkun og það þarf einnig að
sporna við almennri notkun með
aukinni fræðslu og forvarnarstarfi í samfélaginu.

EITT TÆKI
ALLAR UPPLÝSINGAR!
ÖRUGGARA • ÓDÝRARA • SVEIGJANLEGRA
„Ég þarf ekki lengur að taka ferðatölvuna
með mér, hef allt í símanum; tölvupóstinn, dagbókina, tengiliði og fleira.“
Úlfar Steindórsson, forstjóri Toyota á
Íslandi

„Lausnin er einföld, eitt tæki fyrir allar
þarfir.“
Hafsteinn Ingibjörnsson, Danól

Með OpenHand hefur þú fullan aðgang að tölvupósti og getur auk
þess skoðað og uppfært önnur skjöl
með farsímanum þínum. Ekki þarf
sérframleitt tæki, heldur virkar
OpenHand á snjallsímum helstu
framleiðenda.
Fáðu nánari upplýsingar um OpenHand á www.openhand.is.

Íslenskt hugvit – alþjóðleg lausn

www.openhand.is

Reynir, skólar og kristniboð
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mræðan um Vinaleiðina heldur áfram og er á margan hátt
holl og góð, en þó ekki allt sem þar
er sagt. Reynir Harðarson reynir
með skrifum sínum í Fréttablaðinu 20. nóvember að halda því
fram að við Halldór Reynisson
tölum tungum tveim og ýjar að því
að við lítum á óheiðarleika sem
kænsku.
Með því að slíta orð úr sínu
upprunalega samhengi er unnt að
fá flesta til að segja hvað sem er.
Sem betur fer vísar Reynir í heimild sína. Orð mín sem vitnað er í
eru svar við spurningunni: „Hvað
er trúboð?“ Þar leitast ég við að
svara henni og þar sem ég tala um
Þjóðkirkjuna er ég að tala um
starf hennar sem unnið er alfarið
á hennar forsendum, eins og
kemur fram í þeim orðum sem
vitnað er í. Kirkjan er boðandi
samfélag. Kærleiksþjónusta kirkjunnar og kristniboðsins er unnin
óháð því hver á í hlut og þar er
ekki leitast við að nýta sér veikleika annarra til boðunar þó svo
vissulega sé hún samkvæmt sjálfsskilningi okkar vitnisburður um
kærleika Guðs. Hún er unnin á
forsendum þess sem þiggur hana.

Sama hefur
verið sagt
um Vinaleiðina og
samstarf
við skóla í
Garðabæ,
það starf er
unnið á forsendum
skólans en
ekki kirkj2!'.!2 '5..!233/.
unnar. Hér
er því verið að tala um tvenns
konar starf sem mótast af þeim
forsendum sem fyrir hendi eru.
Fulltrúar kirkjunnar eru sér meðvitaðir og ættu að vera vel upplýstir eftir umræðu liðinna vikna
um að innan skólans lúta þeir reglum hans.
Ég leyfi mér í þessu sambandi
að koma með aðra tilvitnun í önnur
skrif mín til að leiðrétta misskilning sem virðist vera fyrir hendi:
„Boðun trúarinnar og helgihaldið
eru hlutverk kirkju og heimilis.
Þvinguð boðun trúarinnar þar sem
aðstaðan er misnotuð til boðunar ...
er afar hæpin boðunaraðferð og
viðbúið að fleiri skemmdir ávextir
spretti af henni en heilir og góðir
þegar fram í sækir. Mikilvægt er
að við ávinnum okkur rétt til boðunar og þess að á okkur sé hlustað,
án skilyrða og án þvingunar. Það á

við hvort sem um er að ræða börn
eða fullorðna, hér á landi eða meðal
þeirra sem minnst mega sín úti í
heimi. Aðeins þannig verður tekið
við fagnaðarerindinu af heilu
hjarta“ („Réttur til að boða trúna“,
Bjarmi, 1. tbl., mars 2005).
Reynir bendir á störf mín og
hefur þörf fyrir að setja starfsheiti
mitt um tíma sem skólaprestur
innan gæsalappa. Sem skólaprestur var ég starfsmaður Kristilegu
skólahreyfingarinnar og studdi við
starf Kristilegra skólasamtaka og
Kristilegs stúdentafélags. Ég heimsótti nokkra framhaldsskóla og tók
þátt í viðburðum á vegum nemenda, kenndi á Alfa-námskeiðum í
Háskóla Íslands en sinnti engum
störfum á vegum skólanna sjálfra
en nemendur og nemendafélög
höfðu leyfi til að nýta byggingarnar fyrir sitt félagsstarf eins og
aðrir.
Reynir minnist einnig á Ásatrúarmenn. Reynir telur sig sjá að heiðið
siðgæði taki hinu kristna töluvert
fram að mörgu leyti. Eitthvað
minna þessi orð meira á trúboð en
fræðslu. Ef hann er í Ásatrúarfélaginu er spurning hvort ekki sé
ráð að hreinsa til í eigin ranni áður
en taka á til hjá öðrum?
Höfundur er framkvæmdastjóri
og fyrrum skólaprestur.

Alfriðun á Laugaveginum
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olli Kristinsson birtist í Fréttablaðinu í opinskáu viðtali sem
einn helsti talsmaður niðurrifssjónarmiða. Þar gengur hann svo
langt að harma það að Torfan sjálf
hafi ekki verið rifin á sínum tíma.
Það eru ansi margar rangfærslur
sem koma fram í viðtalinu og ég
ætla að svara fáeinum atriðum en
leyfa öðrum að vera ósvöruðum í
bili.
Nú er það svo að Laugavegur
hefur hvorki fyrr né síðar verið
„alfriðaður“. Í dag eru tvö hús friðuð samkvæmt húsafriðunarlögum,
annað þeirra fyrir stuttu. Fram til
2003 þegar nýtt deiliskipulag tók
gildi mátti samkvæmt eldra skipulagi rífa þau hús sem fólki datt í
hug.
Deilan um Torfuna stóð yfir
1972-1979, það líða 24 ár frá því að
Torfan er friðuð þar til að nýtt fyrrnefnt deiliskipulag tók gildi, á
þessu tímabili höfðu kaupmenn og
lóðaeigendur svo að segja frjálsar
hendur með niðurrif. Að láta í veðri
vaka að Torfusamtökin hafi fengið í
gegn alfriðun Laugavegs í kringum
1979 eða haft eitthvað að gera með
athafnaleysi kaupmanna á þessu
tímabili er einfaldlega rangt.
Ástæðan fyrir því að ekki var byggt
mikið af ráði á þessu tímabili voru
helst peningalegar og þær að
verslunarmenn höfðu nær eingöngu áhuga á uppbyggingu utan
miðbæjarins þar sem sú skoðun var
ríkjandi að fjarlægðir skiptu engu
máli lengur með tilkomu sjálfrennireiða.
Nokkur dæmi eru þó um að hús
væru rifin og byggt í staðinn á tilteknu tímabili þ.e. 1979-2003. Allar
þær umsóknir um niðurrif fóru
greiðlega í gegn hjá borgaryfirvöldum nema í eitt einasta skipti
spruttu upp deilur og þar voru það
íbúar við Laugaveg sem mótmæltu,
ekki Torfusamtökin. Hugsanlega
urðu einhverjar tafir vegna þessa
en á endanum hafði húsbyggjandinn samt sitt í gegn svo húsið var
reist engu að síður.
Skömmu eftir að nýtt deiliskipulag var samþykkt fór af stað töluverð umræða um niðurrif við
Laugaveg, ástæðan fyrir þeirri
umræðu var ekki að nýja deiliskipulagið hefði falið í sér meira
niðurrif en áður var leyft eins og
skilja hefði mátt af umræðunni,
heldur það að R-listinn hafði unnið
að faglegu undirbúningsstarfi í
mörg ár þar sem saman fóru
verndunarsjónarmið og heimildir
til uppbyggingar og leit út fyrir um
tíma að það sama myndi vera uppi

á teningnum hér og í
flestum
öðrum borgum í Evrópu, það að
gamli miðbærinn
fengi í friði
að geyma
sögu
og
húsagerðar¶«2¨52 -!'.²33/.
list fortíðarinnar. Svo
varð ekki því á miðjum valdatímanum kúventist stefna þeirra og ætla
ég að rekja þá sögu í stuttu máli.
1994 er sett á fót Húsverndarnefnd Reykjavíkur sem átti að
koma með verndunartillögur í eldri
hverfum Reykjavíkur fyrir komandi deiliskipulag. Þessi nefnd skilaði af sér greinargerð þar sem gert
var ráð fyrir að meginreglan yrði
að hús eldri 1918 fengju að standa
áfram með vísan í þjóðminjalög en
meginefnið var hins vegar tillögur
að verndun ákveðinna húsa byggðum eftir 1918. Fyrsta tillaga að nýju
deiliskipulagi árið 2002 fór eftir
þessu þema í megindráttum en með
nokkrum undantekningum. Það
gerði samt sem áður ráð fyrir
50.000 fm uppbyggingu við Laugaveg. Þessar tillögur gerðu nú í
fyrsta skipti í sögu Laugavegs ráð
fyrir því að ákveðin hús yrðu ekki
rifinn. Þær gengu þó ekki jafn langt
í verndun og upphafsmenn höfðu
vonast til.
Þessari tillögu var hafnað. Var
það aðallega vegna mótmæla frá
engum öðrum en Bolla Kristinssyni
og á endanum var það pólitísk
ákvörðun að ákveðið var að skipa
nýjan starfshóp til að finna tækifæri til enn frekari uppbyggingar á
kostnað gömlu byggðarinnar. Bolli
var nánast einráður í þessum nýja
samráðshópi, honum tókst þó einungis að auka heildarflatarmál um
5.000 fm en til þess þurfti að fórna
10-15 húsum meira en upphaflega
stóð til. Hvorki meira né minna en
75 prósent af húsum eldri 1918 áttu
nú að fara.
Nú síðustu ár hefur áhugi á uppbyggingu við Laugaveg aukist til
muna, en enn og aftur eru það hvorki
Torfusamtökin né Reykjavíkurborg
sem standa í vegi fyrir framkvæmdum. Lóðaeigendur hafa nánast
undantekningalaust ekki sætt sig
við leyfilegt byggingarmagn samkvæmt deiliskipulagi sem er þó
ærið og vilja sífellt hærri byggingar. Slíkt þarf vitaskuld að ganga í
gegnum flókið ferli. Hefur þetta eitt
og sér valdið töfum, aftur á móti þar
sem byggt er samkvæmt gildandi
deiliskipulagi, eins og Laugavegur
22a gengur allt greiðlega í gegn.

Einum of greiðlega að sumra mati
því þar fór síðasti steinbærinn við
Laugaveg.
Gott dæmi um þróun mála í dag
er Laugavegur 33-35, þar má rífa
einar fimm byggingar og byggja
eitt stórt hús samkvæmt deiliskipulagi. Eigandi óskaði eftir aukningu
á byggingarmagni og var það heimilað. Með það í vasanum seldi hann
lóðina og lét sér nægja gróðann sér
til handa sem kom til út frá auknu
byggingarmagni. En nýr eigandi lét
sér ekki heldur nægja leyfilegt
byggingarmagn og sótti aftur um
aukningu. Þetta er ekki einsdæmi,
svona hefur verið ástatt um margar
lóðir við Laugaveg. Þær ganga
kaupum og sölum á síhækkandi
verði og eigendur vilja sífellt meira
byggingarmagn, oft með það eina
að markmiði að selja á hærra verði
en keypt var á. Þetta er hægt einungis vegna þess að Reykjavíkurborg er hverful þegar kemur að
deiliskipulagsbreytingum. Bráðum,
ef það hefur ekki þegar gerst, verða
lóðirnar einfaldlega of dýrar til að
hægt sé að byggja á þeim, þ.e.a.s.
lóðaeigendur ná ekki fram nógu
mikilli arðsemi til að bygging nái að
borga sig og lóðarverðið. En lóðirnar eru samt góður staður til að
geyma peninga sína og engin sérstök pressa hvort sem er að byggja
á þeim.
Ég er sannfærður um að ef upphaflegt deiliskipulag hefði gengið í
gegn þar sem fest hefði verið í sessi
verndun ákveðinna húsa, hefðu þau
gengið kaupum og sölum á raunvirði og væri að öllum líkindum nú í
eigu aðila sem sæju sér hag í að gera
við húsin á þeirra eigin forsendum.
Það er almenningur sem hefur aftur
fengið trú á miðborgarskipulagi og
því hefur miðborgin í sér ótal sóknarfæri sem þurfa þó ekki að vera á
kostnað eldri byggðarinnar. Þessi
verktakadauði sem nú einkennir
Laugaveginn hefði aldrei átt sér
stað.
Bolli Kristinsson á sjálfur
persónulega ótrúlega stóran þátt í
því að Laugavegurinn hefur ekki
fengið frið til að þróast á eigin forsendum bæði með aðkomu sinni að
deiliskipulagsmálum og svo það að
hann hefur sjálfur staðið í lóðabraski. Nú er mál að hann verði settur af sem aðal ráðgjafi Reykjavíkurborgar í miðbæjarmálum og
faglegar forsendur látnar ráða
meiru um verndun og uppbyggingu í
eldri hverfum Reykjavíkur, enda
furðulegt að láta mann sem trúir því
að betra hefði verið að rífa Torfuna
ráða ferðinni í málefnum sem varða
eina bæjarhlutann sem byggður er
að mestu með gömlum húsum.
Höfundur er tónlistarmaður.
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

Sem unglingur safnaði Rósa uppskriftum í úrklippubók á meðan vinkonur
hennar flettu tískublöðum.
Rósa Guðbjartsdóttir er sannkölluð kjarnakona. Hún er ekki bara bæjarfulltrúi í Hafnarfirði og formaður knattspyrnudeildar
Hauka heldur er hún einnig móðir þriggja
barna, húsfreyja fram í fingurgóma og gríðarmikill matgæðingur.
Rósa segist snemma hafa fengið áhuga á
matreiðslu og matargerð, en það var faðir
hennar sem smitaði hana upphaflega af
þessu áhugamáli. „Pabbi hafði sérstaklega
gaman af því að dúlla sér í eldhúsinu og
þegar ég var barn hafði ég gaman af því að
fylgjast með honum og hjálpa til, en þegar
ég varð unglingur fór ég að vinna á Gaflinum í Hafnarfirði. Þar gat ég svo lært heilmikið af kokknum í sambandi við veisluundirbúning og matargerð,“ segir Rósa og rifjar
það um leið upp hvernig áhugi hennar á
matargerð þótti óvanalegur hjá svo ungri

manneskju. „Við stelpurnar keyptum okkur
til dæmis tískublöð, svona eins og stelpur
gera, en fljótlega stóð ég mig að því að
liggja bara yfir matreiðslugreinum og fletta
fram hjá hinu. Þessar greinar klippti ég svo
út og safnaði í sérstaka bók sem ég á enn
þann dag í dag,“ segir hún og skellir upp úr.
Áhugi Rósu á matargerð hefur hvergi dvínað þrátt fyrir eril og annríki á öðrum sviðum en fyrir níu árum byrjaði hún að skrifa
fyrir Gestgjafann.
„Mér finnst stundum rosalega gaman að
geta gripið í það starf, enda er það skemmtileg viðbót að þurfa að huga að því að maturinn komi fallega út á myndum og sé vel
framreiddur. Þannig fæ ég líka smávegis
útrás fyrir sköpunarhliðina í þessu.“
Rósa gefur lesendum uppskrift að gómsætum kjúklingarétti á síðu 7 inni í blaðinu,
en hann inniheldur m.a. kanil og ananas.
Hún segir kjúkling vera mikið borðaðan á
sínu heimili og því sé hún stöðugt að finna
nýjar leiðir til að framreiða hann.
MHG FRETTABLADIDIS

&2%44!",!$)$'6!

!LÖJËÈLEGAR JËLAVEISLUR Å .ETTË
.%44« (%&52 (!&)¨ +9..).'5  (4¥¨!-!4 &2 &)-¶*«¨5-
¥ ¹R ERU FIMM JËLAMATARVEISLUR Å .ETTË Å -JËDD OG ¹ !KUREYRI
¾TLAÈAR GESTUM OG GANGANDI 5M SÅÈUSTU HELGI VAR BANDA
RÅSKUR JËLAMATUR KYNNTUR .Ò UM HELGINA VERÈA PËLSKIR RÁTTIR
¹ BORÈUM TAÅLENSKUR JËLAMATUR VERÈUR ÖAR  NËVEMBER TIL
 DESEMBER DANSKUR HELGINA   DESEMBER OG ÅSLENSKU
JËLIN REKA LESTINA Å .ETTË ÖANN   DESEMBER -ARGT
GOTT OG GIRNILEGT ER AÈ SJ¹LFSÎGÈU ¹ BORÈUM .Ò UM HELGINA
VERÈA PËLSKAR JËLAHEFÈIR KYNNTAR
OG ¹ BORÈUM VERÈUR PËLSK
RAUÈRËFUSÒPA MEÈ FYLLTUM
HVEITIBOLLUM EÈA BORSCHT OG
USZKA EINS OG ÖAÈ HEITIR
¹ PËLSKU +YNNINGARN
AR ERU MILLI KLUKKAN
 OG  NEMA ¹
LAUGARDÎGUM FR¹
KLUKKAN 
0ËLSK RAUÈ
RËFUSÒPA
VERÈUR Å .ETTË
UM HELGINA

; 
4thﬂoorhotel

6ÎRUTEGUND

Laugarvegur 101 • 4thfloorhotel.is

Vetrartilboð

1. nóvember - 1. maí
1 manns herbergi
2ja manna herbergi
Hópar 10+
Helgarferð

kr. 5.900
kr. 7.900
kr. 5.000 á mann
kr. 14.000 2 nætur í hjónaherbergi

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

  

Skautaholl.is
  

-ËA GRILLAÈUR KJÒKLINGUR
#HIQUITA LÅFR¾NIR BANANAR
,ÅFR¾NT MÒSLI  G
6ISTV¾N BRÒN EGG  STK
%3 BÎKUNARMARSIPAN  G
5NGNAUTAPÅTUBUFF  STK SËSA
%3 PÅTUBRAUÈ  STK
'+ SUÈUSÒKKULAÈI  G
$ANSKIR PIPARDROPAR  G
/3 SAMLOKUOSTUR Å SNEIÈUM

6ÎRUTEGUND

Útvegum miða á leiksýningar og jólahlaðborð



(ANGIFRAMPARTUR ÒRBEINAÈURFR¹ &JALLALAMBI
&OLALDAINNRAL¾RI ÒR KJÎTBORÈI
&OLALDAFILLE ÒR KJÎTBORÈI
&+ JURTAKRYDDAÈ LAMBAL¾RI
+ALKÒNN FROSINN
3VÅNALUNDIR ÒR KJÎTBORÈI
%GILS APPELSÅN FLASKA
%GILS MALTÎL FLASKA
'ÎTEBORGS PIPARKÎKUR
0EPSI X L

6ÎRUTEGUND

Opið frá kl. 13 00 allar helgar
4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

leggings
komnar aftur

,AMBAL¾RI
3VÅNABËGUR
«ÈALS GRÅSASNITSEL
«ÈALS HNAKKASNEIÈAR ÒRB
(IMNESK HOLLUSTA SPÅNAT  G
(IMNESK HOLLUSTA KLETTASALATBLANDA  G
(IMNESK HOLLUSTA &RÅSE SALATBLANDA  G
*ËI &EL ÅS MEÈ SÒKKULAÈIBITUM  L
*ËI &EL VANILLUÅS  L

6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

-ËA KJÒKLINGABRINGUR MAGNP
'OURMET VILLIKRYDDAÈ LAMBAL¾RI
"ORGARN HANGIFRAMPARTUR ÒRBEINAÈUR
"ORGARN HANGIL¾RI ÒRBEINAÈ
'OURMET MEYRNUÈ PIPARSTEIK
'RÅSABËGUR REYKTUR
'OÈA MEDISTERPYLSA REYKT
+EA LÁTTRLAMBAHRYGGUR
"ORGARNES DÎNSK GRÅSABËGST
'OÈA SKINKA LÁTTREYKT ËDÕR  G

6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

3IGURBOGINN ,AUGAVEGI 
S  

5NGNAUTAGÒLLAS Å +ÅNASËSU
3¾LKERA STRÒTAPATÁ INNBAKAÈ
3¾LKERA VILLIBR¹ÈAPATÁ INNBAKAÈ
5NGNAUTALUNDIR INNBAKAÈAR 7ELLINGTON
,AMBAGEIRI MS¾LKERAFYLLINGU
-ËA VEISLUFUGL MFYLLINGU
(REINDÕRAFILLE
(REINDÕRALUNDIR
33 LAMBAHAMBORGARHRYGGUR
'OÈA HAMBORGARAHRYGGUR

6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  NËV

"+ HANGIL¾RI ÒRBEINAÈ VACUMPAKKAÈ
"+ (ËTEL LIFRAK¾FA  G
"+ HVÅTLAUKSLAMBAL¾RI
$ALOON +ÅNARÒLLUR  G
$ALOON 3HOO 6AN RÒLLUR  G
$ALOON VORRÒLLUR  G
!UNT -ABLES MUFFINS  G
4RËPÅ  PK APPELS EPLA OG TRÅË
/ETKER DESERTSËSA  G
(ÎFÈINGI BL¹R  G
'R¹ÈAOSTUR  G
2ÒLLUTERTA BRÒN  G
*ÎKLABRAUÈ  G

Verð
18.990

NINE WEST
Kringlunni | sími: 517 3190

=

&JARÈARKAUP ERU MEÈ MESTA AFSL¹TTINN AF EINNI VÎRUTEGUND 8 LÅTRA
KIPPA AF PEPSÅ KOSTAR ÖAR NÒ  KRËNUR EN VAR ¹ÈUR ¹ 
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Lét sér leiðast í
Frönsku ölpunum

%UROSKO Å
&IRÈINUM
45445'5 02«3%.4! !&3,44
52 !& ®,,5- (%22!3+«-
¥ DAG OG FRAM ¹ SUNNUDAG MUN
%URO 3KO VEITA TUTTUGU PRËSENTA
AFSL¹TT AF ÎLLUM HERRASKËM %URO
3KO ER Å VERSLUNARMIÈSTÎÈINNI
&IRÈINUM Å (AFNARFIRÈI "ÒÈIN
ER OPIN FR¹ KLUKKAN  TIL 
LAUGARDAG OG FR¹ KLUKKAN  TIL 
SUNNUDAG "ÒÈIN SENDIR
EINNIG Å PËSTKRÎFU
¶AÈ ER SNIÈUGT AÈ
GERA SÁR DAGSFERÈ
Å (AFNARFJÎRÈINN
UM HELGINA
TIL AÈ KAUPA
JËLASKË
FYRIR
HERRANN

,EVIS DAGAR Å
$ERES
'!,,!"5852 /' !¨2!2 ,%6)3
6®252  !&3,44)
&R¹ OG MEÈ DEGINUM Å DAG OG
FRAM TIL SUNNUDAGS MUN $ERES
Å +RINGLUNNI BJËÈA UPP ¹ TÅU TIL
TUTTUGU PRËSENTA AFSL¹TT AF ÎLLUM
,EVIS VÎRUM Å BÒÈINNI ¶ETTA ER
EINSTAKLEGA HENTUGT TILBOÈ FYRIR
GALLABUXNAFÅKILINN SEM MUN
ÎRUGGLEGA EKKI
L¹TA SIG VANTA
Å $ERES ÖESSA
HELGI

Lovísa María Emilsdóttir,
25 ára starfsmaður hjá Skjá
einum, gerði heldur betur góð
kaup þegar hún keypti bílinn
sinn ekki alls fyrir löngu.

(J¹ '0 G¾ÈAHÒSGÎGNUM ER H¾GT AÈ GERA GËÈ KAUP ÖESSA DAGANA

Gott húsgagnaúrval
Eikarhúsgögn á góðu verði í
miklu úrvali hjá GP gæðahúsgögnum.
Mikið úrval eikarhúsgagna frá
vörumerkinu Christian Harold var
nýverið tekið inn hjá GP gæðahúsgögnum Dalshrauni 1 í Hafnarfirði.
Þar eru einnig fáanleg DeCoro
sófasett á gjafaverði. Sem dæmi

fást þriggja sæta sófar og tveir stólar í brúnu og ljósu leðri á 179.000 kr.
staðgreitt, en kostar venjulega
249.000 kr. Settin eru í takmörkuðu
upplagi.
Það er um að gera að fara og
kíkja á úrvalið. GP gæðahúsgögn
eru opin virka daga milli 10 og 18,
laugardaga milli 11 og 16 og sunnudaga milli 13 og 16. Nánari upplýsingar fást í síma 565-1234.

Granít og marmari á baðið
Margir ráðast í breytingar á
heimilinu fyrir jólin. Sértilboð
er á baðinnréttingum hjá Innréttingum og tækjum.
Innréttingar og tæki, Ármúla, er
með sértilboð á baðinnréttingum
sem eru fáanlegar með ekta granít
eða marmara borðplötum. Margir
möguleikar á stærðum og útfærslum, til afgreiðslu á lager. Verslunin er staðsett við Ármúla 31.
Nánar: www.i-t.is.

„Það má eiginlega segja að ég
hafi keypt mér bíl og fataskáp í
einni ferð vegna þess að ég geymi
mjög mikið af fötunum mínum í
bílnum,“ segir hún og hlær. „Ég
er rosalega ánægð með bílakaupin mín. Hann kemur mér á milli
staða, og er ótrúlega fljótur að
hlýna,“ segir Lovísa og er hálfpartinn ástfangin af hinum neonbláa Mitsubishi Colt af árgerðinni
1997.
„Hann stendur sig alveg einstaklega vel miðað við hversu oft
ég er búin að klessa hann,“ segir
hún og bætir glottandi við að
heppnir einstaklingar geti séð
hann illa lagðan og klesstan víðs
vegar um Reykjavíkurborg.
Þegar kemur að verstu kaupunum er Lovísa fljót til svars.
„Það mun án efa vera Frakklandsferðin sem ég fór í í sumar,“ segir
hún og kemur blaðamanni í opna
skjöldu enda hélt hann að Frakkland væri draumastaður allra.
„Ég fór til Frönsku alpanna að
hitta einhvern franskan hettupeysulúða sem ég kynntist hérna
heima. Ég heillaðist ekki af
Frakklandi eins og ég hélt upprunalega að ég myndi gera,“
segir Lovísa, frekar pirruð yfir
þessari ferð. „Mér fannst
Frönsku alparnir vera leiðinlegir.
Ég talaði enga frönsku og enginn
þarna talaði ensku og þessi svokallaði vinur minn reyndist vera
alveg einstaklega leiðinlegur.

,OVÅSA -ARÅA HELDUR UPP ¹ GAMLA KLESSTA
BÅLINN SINN EN LEIDDIST FERÈIN TIL &RAKK
LANDS
&2¡44!",!¨)¨34%&.

Aðalfrasinn hans var „My life is a
weekend,“ segir Lovísa en sá
frasi þýðist á íslensku sem „Lífið
mitt er helgi.“
„Við vinkonurnar gerum látlaust grín að þessari ferð minni í
dag og þessum fáránlega frasa
sem greyið gaurinn ældi upp úr
sér á fimm mínútna fresti.“ Hvernig endaði svo ferðin? „Eftir
nokkra daga flúði ég til Birmingham í Englandi til vina minna og
verslaði fyrir alla peningana
mína.“
OLIHJORTUR FRETTABLADIDIS
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3VALIR SEM HAFA LÁLEGA EÈA ËNÕTA RENNU GETA AUÈVELDLEGA FYLLST AF
VATNI ÖEGAR SNJË LEYSIR 3Á RENNAN LÁLEG ER GOTT AÈ MOKA SNJËINN JAFN
ËÈUM 0ASSIÈ BARA AÈ MOKA EKKI YFIR NEINN SEM FYRIR NEÈAN STENDUR

Borðin hækka og lækka
Í Eldaskálnum í Ármúla 15 eru
innréttingar fyrir fólk á öllum
aldri og eldhúseyja sem hentar
bæði hávöxnum og lágvöxnum.

+LIPPING OG JËLAVÎRUR
Å SÎMU FERÈ
(¹RÖJËNUSTA ¹ FR¹B¾RU VERÈI
GERIÈ SVO VEL AÈ PANTA TÅMA
6ERIÈ VELKOMIN ,¹RA OG %VA
6ERÈD¾MI
+LIPPING M ÖURRKUN 
,AGNING STUTT H¹R

"L¹STUR STUTT H¹R

3TRÅPUR M ¹LPAPPÅR

0ERMANENT STUTT H¹R 
(¹RLITUN STUTT H¹R

$ÕRARA Å SÅÈARA H¹R
¶ETTA ER VERÈSKR¹ VIRKA DAGA
 DÕRARA ¹ LAUGARDÎGUM

%VÅTA
(¹RGREIÈSLA OG GJAFAVÎRUR
3TARMÕRI   2EYKJAVÅK o 3ÅMI   o WWWEVITAIS

Nú hefur enginn ástæðu til að
kvarta og neita að vinna eldhúsverkin vegna þess að borðið sé of
hátt eða of lágt! Því í Eldaskálanum fæst borð með vaski og eldavél sem hægt er að breyta hæðinni
á um 30 sentimetra með því að ýta
á einn takka.
Eldaskálinn hefur selt innréttingar í eldhús, baðherbergi og
svefnherbergi í 25 ár, meðal annars frá danska fyrirtækinu Invita
sem býður upp á 20 ára ábyrgð.
Síðustu 20 árin hefur Eldaskálinn
verið í Brautarholti en er nú fluttur í Ármúla 15. Þar með stækkar
verslunarhúsnæðið um nær helming. Erlingur Friðriksson, eigandi
fyrirtækisins, segir ávallt áherslu
lagða á persónulegar lausnir og
Eldaskálinn hafi t.d. fyrstur boðið
viðskiptavinum sínum að tölvuteikna eldhúsin í þrívídd svo að
fólk ætti auðveldara með að sjá
þau fyrir sér. „Að sjálfsögðu er
hver teikning í samræmi við óskir,
þarfir og kröfur viðskiptavinarins
og mikið er lagt upp úr vinnusparandi eldhúsi,“ segir hann.
Einkunnarorð Eldaskálans og
Invita eru „persónulega eldhúsið“.
Erlingur kveðst hafa selt mikið af
rómantískum og hlýlegum innréttingum að undanförnu því ekki séu
allir innstilltir á naumhyggju í
eldhús- og baðinnréttingum. „Hlýleiki og rómantík er sígilt og er
áfram gert hátt undir höfði í
nýjum sýningarsal en að sjálfsögðu sýnum við líka hvernig
naumhyggjan getur notið sín,“
segir hann. Gott dæmi eru svartar,
hvítar og rauðar háglansinnréttingar þar sem borðplötur eru
ýmist úr gleri, stáli, Corian, steini
eða gegnheilum viði, eftir smekk
hvers og eins.
Eldaskálinn er í samvinnu við
ýmsa aðila varðandi sölu á vönduðum heimilistækjum, gólfefnum,
hreinlætistækjum, húsgögnum,
ljósum og öðru sem þarf við uppbyggingu heimilisins.

%GILL 3VEINBJÎRNSSON SÎLUMAÈUR OG %RLINGUR &RIÈRIKSSON EIGANDI %LDASK¹LANS TYLLA SÁR
¹ ELDHÒSEYJUNA

GUN FRETTABLADIDIS

(ÁR ER EYJAN Å EFSTU STILLINGU H¾FILEGA H¹
FYRIR Ö¹ H¹VÎXNU AÈ VINNA VIÈ

.YTJAHLUTUR OG SKRAUT
"«+!(),,52 '%4! 6%2)¨
-%34! 34/&502µ¨)
3ÁU TËMIR VEGGIR YFIRÖYRMANDI
¹ HEIMILINU GETA FALLEGAR
BËKAHILLUR EINMITT VERIÈ
LAUSNIN 3TËRAR BËKAHILLUR GETA
PRÕTT HEILAN VEGG MEÈ MIKLUM
SËMA "¾KUR GEFA EINNIG
MIKLA HLÕJU OG HEIMILISLEGA
TILFINNINGU 4IL AÈ FYLLA HILLURNAR
M¹ KAUPA ËDÕRAR B¾KUR ¹
BËKAMÎRKUÈUM Å FORNBËKA
VERSLUNUM OG Å +OLAPORTINU
%INNIG ERU VÅÈA TIL PAPPAB¾K
UR ÖAÈ ER bB¾KURm SEM ERU
EINGÎNGU KJÎLURINN
%INA SEM ÖARF AÈ HAFA Å HUGA
ÖEGAR BËKAHILLUNNI ER VALINN
STAÈUR ER AÈ REYNA AÈ FORÈAST
AÈ SETJA HILLUNA VIÈ ÒTVEGG 
VETURNA Å MIKLUM KULDA GETUR
MYNDAST RAKI EÈA SAGGI MILLI
HILLU OG ÒTVEGGS OG SÁ EKKI
BAK ¹ HILLUNNI Ö¹ GETUR RAKINN
KOMIST Å B¾KURNAR
&YRIR UTAN HVERSU TIGNARLEGT
STOFUSKRAUT EIN BËKAHILLA
GETUR VERIÈ Ö¹ ER LÅKA ALLTAF
GAMAN AÈ LJÒGA ÖVÅ AÈ MAÈUR
HAFI Å RAUN LESIÈ ALLAR ÖESSAR
B¾KUR
JËA

&ALLEG BËKAHILLA GETUR FALIÈ TËMA VEGGI
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3
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Þegar flytja skal

6ERIÈ VELKOMIN
-%¨ '«¨2) ²4)$92!-/445 - &/2¨!34 !¨ & 3!,4 /' 4*®25-%.'
!¨!. 3.*« )..  '!.' 4), 3¥.
$YRAMOTTA VIÈ
ÒTIDYRAHURÈINA GEGNIR
EKKI EINGÎNGU ÖVÅ
HLUTVERKI AÈ BJËÈA
GESTI VELKOMNA ¶ËTT
ÒTIDYRAMOTTA SÁ MIKIL
PRÕÈI ER HÒN UMFRAM
ALLT ¹MINNING TIL GESTA
UM AÈ DUSTA AF SÁR
SNJË OG ËHREININDI
%NGINN VILL F¹ SNJËINN
SALTIÈ OG TJÎRUNA INN
¹ GANG TIL SÅN ¶VÅ
²TIDYRAMOTTA MINNIR GËÈA GESTI ¹ AÈ LOSA SIG VIÈ ËHREIN
ER H¾GT AÈ TAKA ¹
MËTI GESTUNUM MEÈ INDIN ¹ÈUR EN ARKAÈ ER INN Å KAFFISOPANN
EFTIRFARANDI ORÈUM
b6ERIÈ VELKOMIN DUSTIÈ AF YKKUR OG GANGIÈ Å B¾INNm -OTTAN ER Ö¹ TIL STAÈAR
OG LÅTIÈ M¹L FYRIR GESTINA AÈ VERÈA VIÈ ÖEIRRI BËN HÒSR¹ÈANDA

Fæstum finnst gaman að flytja
en þetta er víst óviðráðanlegur
hluti af tilverunni. Þetta er
mikið stúss og leiðindi en ef
allt er gert fljótt og skipulega
ættu flutningarnir ekki að vera
mikið mál.
1. Passaðu upp á að allir kassar séu vel merktir. Gott er að
hafa góðan tússpenna við höndina og merkja hvað er í kössunum og í hvaða herbergi á nýja
heimilinu þeir eiga að fara.
2. Pakkaðu þungum hlutum í
litla kassa og léttum í stóra.
3. Passaðu upp á að flutningamaðurinn viti hvert hann á að

-EÈ GËÈU SKIPULAGI ER H¾GT AÈ AUÈ
VELDA FLUTNINGANA

fara og að hann hafi símanúmerið
þitt.
4. Salernispappír, kaffikönnur,

matreiðsluvörur, hnífar, diskar
og gafflar eru hlutir sem er nauðsynlegt að taka upp fyrst. Reyndu
að pakka þessum hlutum sem
allra síðast svo þeir séu í kössunum sem þú tekur fyrst upp.
5. Ef gæludýr er með í
flutningunum reyndu að róa það
niður. Gæludýr, sérstaklega
hundar og kettir geta verið mjög
óróleg í flutningum.
6. Bíddu með að tengja tölvuna þar sem hún þarf að aðlagast
stofuhitanum í nýju íbúðinni.
7. Leyfðu sem flestum að
hjálpa þér að flytja. Nágrannar,
vinir og jafnvel vinnufélagarnir
geta hjálpað til. Bjóddu upp á
kaffi og mat og þeir eru þrælarnir
þínir.

Engin núll!

-EÈ ÖVÅ AÈ GEYMA MATARAFURÈIR Å FALLEG
UM GL¾RUM KRUKKUM VERÈUR ELDHÒSIÈ
LÅFLEGRA OG SÕNILEGRA

allir vinna

Sýnilegt
eldhús
Með glærum krukkum má lífga
upp á eldhúsið.
Eldhús eiga að hafa aðdráttarafl
fyrir bragðlaukana. Með því að
geyma matarafurðir í glærum
gler- eða plastkrukkum verður
eldhúsið mun sýnilegra og líflegra. Hægt er að setja litríkt
pasta í háan glerhólk, morgunkornið í feita krukku, sykur, hveiti
og kókómalt í minni krukkur og
jafnvel má setja kryddin í smáar
glerkrukkur til að fá litagleði í
hillurnar.
Þessi geymsluaðferð er mun
skemmtilegri en að geyma allar
afurðir í lokuðum einingum ofan í
skúffu eða uppi í skáp auk þess sem
afurðirnar verða aðgengilegri við
eldamennskuna. Þannig að nú fer
sultan, kaffið, marmelaðið, hrísgrjónin og annað upp á borð, sýnilegt öllum svo bragðlaukarnir titra
af ánægju við sjónina.
JËA

Hollráð }
4ÅSKUSTRAUMAR
6ARHUGAVERT ER AÈ GLEYMA SÁR Å TÅSKU
STRAUMUM SEM FYLGJA ÖVÅ AÈ INNRÁTTA
HEIMILI 3TUNDUM ERU EINSTAKA LITIR
VINS¾LARI EN AÈRIR EÈA EINSTÎK HÎNN
UN VINS¾LLI EN ANNAÈ 4AKI FËLK UPP
¹ ÖVÅ AÈ ELTA TÅSKUNA Å
EINU OG ÎLLU GETUR ÖAÈ
SEINNA SETIÈ Å TÅSKU
SÒPUNNI OG FUNDIÈ
SIG KNÒIÈ TIL AÈ END
URINNRÁTTA ENN
¹ NÕ ÖEGAR
NÕJIR TÅSKUSTRAUMAR
LÅTA DAGSINS LJËS
2EYNIÈ AÈ L¹TA
PERSËNULEGAN
SMEKK R¹ÈA FERÈINNI
Å STAÈ DUTTLUNGA TÅSKUNNAR (EIMILIÈ
¹ AÈ VERA PERSËNULEGT EN EKKI LÅTA ÒT
EINS OG HÒSGAGNAVERSLUN
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Opið virka daga 12 – 18, laugardaga og sunnudaga 11 – 17

Vonandi selst eitthvað

segja öllum að skoða heimasíðuna
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*ËLAHLAÈBORÈIN

ERU KOMIN Å GANG OG NÒ FER HVER AÈ VERÈA
SÅÈASTUR AÈ PANTA S¾TI 6ANALEGA ERU JËLAHLAÈBORÈIN UPPPÎNTUÈ
SNEMMA OG ÖVÅ BETRA AÈ FARA STRAX AF STAÈ

Hrefna á einfaldan hátt
Við Fjöruborðið

Eyrarbraut 3 • 825 Stokkseyri • S. 483 1550
www.fjorubordid.is • ).&/
ifno@fjorubordid.is
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!LHLIÈA VEISLUÖJËNUSTA
6EITINGA OG VEISLUÖJËNUSTA Å HJARTA -OSFELLSB¾JAR
3   OG  
VEISLUGARDUR VEISLUGARDURIS WWWVEISLUGARDURIS

Í tilefni þess að hvalveiðar
í atvinnuskyni eru hafnar
aftur bað Fréttablaðið Gissur
Guðmundsson, kokk á Tveimur
fiskum, að elda góða hrefnusteik.
„Við erum reyndar búnir að vera
með hvalkjöt á matseðlinum í sex
ár,“ segir Gissur þegar hann er
spurður hvaða áhrif veiðarnar
hafa haft á eftirspurn. „Þetta
hefur ekkert breyst í kjölfar veiðanna. Þeir útlendingar sem hafa
viljað prófa hvalkjöt fá það sem
fyrr og svo er alltaf ákveðinn
kjarni af íslendingum sem vill
hvalkjöt.“
Á Tveimur fiskum er ekki einungis hægt að fá hrefnu heldur
höfrung líka. Höfrungaveiðar eru
bannaðar en vegna þess hversu
mikið er af honum kringum landið
slæðist hann oft í net. Í stað þess
að farga kjötinu er það að sjálfsögðu nýtt. „Það er mikilvægt að
rétt sé gert að dýrunum ef nýta á
kjötið. Verkunin og aðstæður
verða að vera réttar svo að kjötið
verði gott en við erum með aðila

(VALKJÎT ER EINFALT Å MATREIÈSLU (¾GT ER AÈ NOTA SËSU EFTIR SMEKK EN 'ISSUR KÕS AÈ
NOTA SVEPPASËSU

'ISSUR OG FÁLAGAR HANS ¹ 4VEIMUR FISKUM
S¾KJA INNBL¹STUR BEINT ÒT UM GLUGGANN
ÖAR SEM HÎFNIN BLASIR VIÈ
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

fyrir norðan sem við höfum skipt
við lengi og kunna sitt fag,“ segir
Gissur.
Þegar elda á hrefnukjöt falla
margir í þá gryfju að steikja kjötið of mikið. Sé það gert kemur lýsisbragð af kjötinu og þannig bita
vill enginn fá. Í þessum efnum,
eins og svo mörgum öðrum, er
minna meira. „Hrefnukjötið er
steikt upp úr salti, pipar og smá
sojasósu, rétt þannig að það hitni í

gegn,“ segir Gissur. „Við erum
búnir að prófa ýmsar útfærslur en
við endum alltaf í saltinu og piparnum. Það er langbest.“
Það fer eftir hugmyndaflugi
hvers og eins hvað haft er með
steikinni en Gissur mælir með
spínati undir steikina og smá kartöflumús með, auk grænmetis að
eigin vali. „Svo er gott að setja
malaðan pipar ofaná til að fullkomna steikina,“ segir Gissur.

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

Kaffistofan Lóuhreiður,
Kjörgarði
,!5'!6%') 
"ORÈAÈ &OR 3VEPPASÒPA OG BRAUÈ !ÈALL
&ISKRÁTTUR MEÈ KARTÎFLUM SALATI HRÅSGRJËN
UM OG PERUM ÒR DËS !FTAN -ARENGSKAKA
OG KAFFI
'¾ÈI F¾ÈIS &ORRÁTTURINN VAR EINS OG
NIÈURSOÈNIR SVEPPIR HITAÈIR Å SOÈINU ÒR NIÈ
URSUÈUDËSINNI KALLAÈIST SÒPA ¹ MATSEÈLIN
UM !ÈALLINN OLLI EINNIG VONBRIGÈUM &ISK
URINN LEIT VEL ÒT ¹ PAPPÅRNUM EN BRAGÈAÈIST
EINS OG HANN HAFI L¹TIST Å OLÅUBR¹K OG SÅÈAN
HALAÈUR UPP OG ELDAÈUR M¹NUÈUM EFTIR
AÈ HANN DRAPST ¶AÈ M¹ LEIÈA LÅKUM AÈ
ÖVÅ AÈ SALATIÈ HAFI EINNIG ANDAST Å ÖESSARI
SÎMU OLÅUBR¹K +ARTÎFLURNAR STËÈU UPP ÒR
OG BRÎGÈUÈUST EINS OG KARTÎFLUR ¥ NEYÈ VAR
EFTIRRÁTTUR KEYPTUR TIL AÈ BJARGA M¹LUNUM EN ALLT KOM FYRIR
EKKI KAKAN VAR EINS OG ÒLFUR Å SAUÈAG¾RU 6IÈ HÁLDUM AÈ
HÒN V¾RI GËÈ EN HÒN VAR VOND 6OND EINS OG NORN
6ERÈ  KARL FYRIR ALLT HEILA KLABBIÈ /F H¹TT 3VONA
MATUR ¾TTI AÈ VERA ËKEYPIS
¶JËNUSTA %YMDARLEG
3TEMNING )ÈNAÈARMANNASTEMNING ¶JËNUSTUKONUR
ÖEKKJA HVERN KJAFT MEÈ NAFNI )ÈNAÈARMENN STREYMA Å
HRÎNNUM INN Å HREIÈRIÈ ÖVÅ ÖEIR VITA EKKI BETUR OG HALDA
AÈ MATUR EIGI AÈ BRAGÈAST SVONA %INFARAR EIGA HÁR EINNIG
AFDREP OG SPJALLA ÒT Å LOFTIÈ VIÈ AÈRA EINFARA &AGMENN

VORU HÁR EINS OG ILLA GERÈIR HLUTIR SEM ÖEIR ERU KL¹RLEGA
EKKI DAGSDAGLEGA
$OLLAN %NGIN DOLLA FANNST ¹ SV¾ÈINU SEM JËK ENN ¹ Ö¹
VANLÅÈAN SEM BYGGST HAFÈI UPP MEÈ HVERJUM RÁTTINUM ¹
F¾TUR ÎÈRUM
!NNAÈ %FTIR FOR AÈAL OG AFTAN FUNDU FAGMENN SIG KNÒNA
TIL AÈ F¹ SÁR PYLSU Å ËNEFNDRI SJOPPU TIL AÈ SL¹ ¹ ËBRAGÈIÈ

&AGMENN ÖAKKA FËÈRIÈ
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Uppskrift Rósu
+JÒKLINGUR MEÈ AN
ANAS OG KANILSËSU
&92)2 "®2. *!&.4 3%- &5,,/2¨.!
b!NANASINN OG KANILLINN GEFA SVOLÅTIÈ
SÁRSTAKAN KEIM EN BRAGÈIÈ ER MILT
OG SAFARÅKT "ÎRNUM FINNST ÖETTA
TIL D¾MIS ALVEG EINSTAKLEGA GËÈUR
MATUR  OG REYNDAR FULLORÈNUM LÅKA m
SEGIR 2ËSA 'UÈBJARTSDËTTIR UM ÖESSA
UPPSKRIFT

  KG KJÒKLINGABITAR
 LAUKAR SNEIDDIR
 RAUÈ PAPRIKA NIÈURSKORIN
 STËR DËS ANANAS
 HVÅTLAUKSRIF SM¹TT SKORIN
  MSK TRÎNUBER ÖURRKUÈ M¹
SLEPPA
  MSK APRÅKËSUR ÖURRKAÈAR OG
SM¹TT SKORNAR
 KANILSTÎNG
 L¹RVIÈARLAUF
  MSK ËLÅFUOLÅA
 DL HVÅTVÅNSEDIK
 DL SÁRRÅ ÖURRT
  DL KJÒKLINGASOÈ
 MSK MÎNDLUR GRËFSAXAÈAR
SALT OG GRËFMALAÈUR PIPAR
+JÒKLINGABITARNIR KRYDDAÈIR MEÈ SALTI
OG GRËFUM PIPAR OG STEIKTIR Å SM¹
STUND ¹ VEL HEITRI PÎNNU RÁTT ÖAR TIL
ÖEIR F¹ LIT
¶EIM ER SÅÈAN RAÈAÈ ¹ STËRA DJÒPA
STEIKARPÎNNU ANANASBITARNIR SETTIR
OFAN ¹ EINNIG LAUKURINN PAPRIKAN
OG HVÅTLAUKURINN TRÎNUBERIN OG
APRÅKËSURNAR (R¾RIÈ SAMAN Å LÅTILLI
SK¹L ËLÅFUOLÅU EDIKI OG SÁRRÅI OG
HELLIÈ YFIR PÎNNUNA (ELLIÈ EINNIG
ANANAS SAFANUM ÒR DËSINNI YFIR ALLT
SAMAN %F VÎKVINN FER EKKI YFIR ALLAN
KJÒKLINGINN B¾TIÈ Ö¹ KJÒKLINGASOÈI
VIÈ ÖAR TIL VÎKVINN FLÕTUR YFIR KJÎTIÈ
3TINGIÈ KANILSTÎNG OG L¹RVIÈARLAUFI
ÒT Å ,¹TIÈ MALLA Å UM  MÅNÒTUR
VIÈ V¾GAN HITA "ORIÈ FRAM MEÈ
HRÅSGRJËNUM

Húðaðar
hnetur
Lorenz er vörumerki fyrir nýjar
hnetur sem Iðnmark hefur sett
á markað.
Tvær nýjar hnetutegundir eru
komnar í búðir undir þýska
merkinu Lorenz. Þetta eru annars vegar Nic Nacs hnetur sem eru húðaðar og
kryddaðar og hins vegar
Student
mix
sem
er
blanda
af
jarðhnetum,
möndlum,
.ÕJAR
rúsínum og
HNETUR ERU
heslihnetum.
KOMNAR ¹ MARKAÈ
Báðar
tegundirnar eru í 40 g pokum. Engu
salti er bætt í þessa vöru.
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Svartfugl, villibráð og heit
súkkulaðikaka um jólin
Sýnishorn af jólahlaðborði Perlunnar gefur góð
fyrirheit.
Síðan Perlan var vígð árið 1991 hefur veitingastaðurinn á 5. hæð dregið til sín ótrúlegan fólksfjölda og
ekki að ástæðulausu, þar sem matseld, þjónusta, andrúmsloft og útsýni leggjast á eitt um að gera komuna
að eftirminnilegri lífsreynslu.
Að sögn Inga Þórarins Friðrikssonar, matreiðslumanns í Perlunni, eykst aðsóknin með ári hverju,
einkum og sér í lagi um jól og áramót. Oft er upppantað um helgar í jólahlaðborðið alveg frá september,
þannig að færri komast að en vilja.

„Við önnum satt að segja ekki eftirspurn og gætum
tekið miklu fleiri ef húsrúm leyfði,“ útskýrir Ingi.
„Aðsóknin er ekki að ástæðulausu, því úrvalið er gott
og stöðug endurnýjun á réttum.“
Villisveppir og dádýr eru á meðal nýjunga í ár að
sögn Inga. „Þá nýtur villbráðasúpan sífelldra vinsælda, sömuleiðis reyktur svartfugl og heit súkkulaðikaka,“ bætir Ingi við hress í bragði.
Af gefnu tilefni var Ingi svo vænn að galdra fram
nokkra rétti til að gefa lesendum smá sýnishorn að
því sem verður á boðstólum á jólahlaðborði Perlunnar
í ár.

Reyktur svartfugl (pækill)
 L VATN
 G SALT
 G SYKUR
 G NÅTRIT SALT
 STK STJÎRNU ANÅS
 TSK KËRÅANDERFR¾
 TSK RËSMARÅN
 TSK TÅMÅAN
 STK L¹RVIÈARLAUF

ROALD FRETTABLADIDIS

(ÁR SJ¹ST KOKKARNIR )NGI ¶ËRARINN &RIÈRIKSSON OG SGEIR %INARSSON AÈ STÎRFUM Å ELDHÒSI 0ERLUNNA

2EYKTUR SVARTFUGL ER
GËÈUR MEÈ RIFSBERJA
HLAUPI OG EPLASALATI
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

!¨&%2¨
!LLT SETT SAMAN Å POTT ,¹TIÈ SUÈU KOMA UPP OG K¾LIÈ SÅÈAN 'EYMIÈ SVARTFUGLINN Å P¾KLINUM YFIR
NËTT 2EYKIÈ TVISVAR SINNUM "AKIÈ VIÈ T¾PAR C ÖAR TIL KJARNHITI VERÈUR C !THUGIÈ AÈ NOTA
M¹ VENJULEGT SALT Å STAÈINN FYRIR NÅTRIT EN Ö¹ VERÈUR KJÎTIÈ EKKI JAFN RAUTT 3KERIÈ Å ÖUNNAR SNEIÈAR
OG BERIÈ FRAM MEÈ RIFSBERJAHLAUPI OG EPLASALATI

Hátíðarkafﬁ

(EIT SÒKKULAÈIKAKA ER ALGJÎR
HIMNAS¾LA MEÈ BERJASËSU OG
VANILLUÅS EÈA RJËMA

stundin - bragðið - stemningin

Súkkulaðikaka Perlunnar, heit súkkulaðikaka

ROYAL

 GR MJËLK
 GR RJËMI
 STK EGG
 GR SYKUR
 GR DÎKKT SÒKKULAÈI SAXAÈ
 GR SMJÎR MJÒKT
 GR FLËRSYKUR
!¨&%2¨
3JËÈIÈ MJËLK OG RJËMA SAMAN ¶EYTIÈ EGG OG SYKUR SAMAN 3ETJIÈ SAXAÈA SÒKKULAÈIÈ ÒT Å MJËLKINA (ELLIÈ SÒKKULAÈINU OG MJËLKINNI SAMAN VIÈ
EGGIN OG SMJÎRIÈ &LËRSYKRI B¾TT VIÈ SÅÈAST (ELLIÈ Å LÅTIL MËT OG FRYSTIÈ "AKIÈ SÅÈAN Å  TIL  MÅN VIÈ C 4ILVALIÈ AÈ BERA FRAM MEÈ BERJASËSU OG
VANILLUÅS EÈA RJËMA
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BRAGI BAGGALÚTUR
BAGGALÚTUR •
• Hvetur
Hvetur fólk
fólk til
til að
að kaupa
kaupa Bubba
Bubba
BRAGI

SIRKUS

[2]

LJÓTUSTU
KONURNAR Í
HOLLYWOOD

24. NÓVEMBER 2006

DOMO OPNAR Á MORGUN

Þetta er enginn
ellistaður

Ég er rétt
að byrja

MAGNI SPENNTUR

Ætlar með Rockstargengið í Spa

HANNES SMÁRASON ER UMDEILDASTI
MILLJARÐAMÆRINGUR ÍSLANDS

EYÞÓR Í BONDPARTÍI

Með vatn í
veislunni

24.10.06
2
Stjörnustælar

FÖSTUDAGUR [0°]

SUNNUDAGUR [-2°]

LAUGARDAGUR [-2°]

H

ógværð er
dyggð sem
Íslendingar
kunna að meta. Í starfi
mínu hef ég tekið viðtöl
við margar íslenskar
stjörnur. Öllum þykir
þeim mjög mikilvægt að
það komist á framfæri að
það kæri sig ekki um
sviðsljósið. Það er eins og það sé alltaf að
afsaka að það sé frægt.

É

g veit alveg af hverju þetta er svona.
Þeir sem líta út fyrir að njóta
frægðarinnar eru umsvifalaust barðir
niður á kaffistofum þjóðarinnar. Við tölum illa
um frægt fólk sem hegðar sér eins og því
finnist bara allt í lagi að vera frægt.

G

ott dæmi um þetta eru tvær
uppákomur í vikunni sem leið. Í
tvígang var einhverjum frægum ekki
hleypt inn á uppákomur þar sem frægir komu
saman. Í annað skiptið var stærstu stjörnu
þessa árs, Magna Ásgeirssyni, ekki hleypt
inn á plöggsamkomu Senu um síðustu helgi
vegna þess að hann var í gallabuxum. Hitt
atvikið var þegar Jefferson Hack, tískuritstjóra og barnsföður Kate Moss, var ekki
hleypt inn á Rex.

Ó

kei. Ég skal alveg viðurkenna að ég
brosti út í annað þegar ég heyrði af
þessu. En mikið held ég að
dyraverðirnir hafi haft gaman að því að horfa
á Magna engjast. „Hann er kannski frægur.
En hann fær enga sérmeðferð hjá mér,“
hefur einn þeirra eflaust hugsað með sér.

MAGNI SPENNTUR
Tekurá móti vinum sínum.

ROCKSTAR HÓPURINN GETUR EKKI BEÐIÐ EFTIR AÐ KOMA SAMAN AFTUR

Fórna djamminu fyrir aðdáendurna
„Ég hugsa að ég hlífi þeim nú við
helstu frosthörkunum og fari bara
með þau í spa í staðinn,“ svarar
Magni Ásgeirsson aðspurður um
hvað hann hyggst gera með
vinum sínum úr Rockstar-

M

aður á ekkert að skammast sín fyrir
að vera það sem maður er. Og
þótt það hljómi kannski hallærislega að vera að vorkenna einhverjum
stjörnum þá geri ég það samt. Flest okkar
dreymir um að vera fræg og vinsæl. Þess
vegna eigum við ekki að gera lítið úr þeim
sem eru það sem við viljum vera.

I

nnst inni öfundum við nefnilega fræga
fólkið. Ég meina hver vill ekki komast
fram fyrir á Oliver, vera í einkaþjálfun hjá
Gillz eða vera með Stebba Hilmars í
símaskránni. Hættum að tala illa um
stjörnurnar...Tölum bara illa um stjórnmálmenn í staðinn.
Andri Ólafsson

TOBY
Tekur lagið í
höllinni
næstu helgi.

leynigestur á tónleikunum. „Það
er alrangt,“ segir hann. „Það
verður samt leynigestur.
Eiginlega bara betri en Lukas,“
bætir hann við leyndardómsfullur
en er þögull sem gröfin þegar
Sirkus gengur á hann og spyr
hver það sé. „Kemur í ljós,“ er
það eina sem fæst upp úr
Magna. Hann á þó erfitt með að
leyna eftirvæntingu sinni fyrir
komu vina sinna úr hinum
vinsæla Rockstar þætti. „Við
hlökkum öll rosalega til,“ segir
hann. „Tölvupóstarnir eru
bókstaflega búnir að
fljúga á milli og við
getum varla beðið eftir
því að koma saman
aftur.“
Miðasalan á tónleikana
er í fullum gangi á midi.is.

þáttunum en Toby, Dilana og
Storm eru öll væntanleg til
landsins í næstu viku ásamt
húsbandinu. Þau munu koma
fram ásamt Magna á tveimur
tónleikum í Laugardalshöll um
næstu helgi.
Að sögn Magna er mikil
eftirvænting í hópnum fyrir
tónleikana en þegar er uppselt á
fyrri tónleikana sem haldnir verða
á föstudaginn en miðasala er í
fullum gangi fyrir aukatónleika
sem haldnir verða á laugardaginn. „Við ætluðum að taka
laugardaginn með trompi og
skemmta okkur öll saman. En
vegna þess hve mikil aðsókn var
í miða ákváðum við frekar að
halda aukatónleika svo að fleiri
gætu komið og séð okkur koma
saman.“
Magni segir það ekki rétt sem
fram hefur komið í öðrum blöðum
að Lukas Rossi muni verða

STORM
Ætlar í Spá með Magna.

Bragi „Baggalútur“ Skúlason mælir með...
N‡tt frá
OROBLU

Bók
Menn ættu að gæta sín á því að tjalda til
einnar nætur með upplognum orðavaðli,
sem engum er til gagns. Frekar ætti um
jólin að sökkva sér í hagnýt fræði og
mæli ég þá einna eindregnast með
„Þróun glímu í íslensku þjóðlífi“. Auk
þess er öndvegisritið
„Viðbótarkröfur
verktaka í verksamningum“ nýkomið út,
en það lesa auðvitað
allir hvort eð er.

Kvikmynd

Tónlist

Allir rétthugsandi menn ættu að drífa sig Ég hvet landsmenn til
að flykkjast til að kaupa
að sjá eyrnastóra greppitrýnið Daniel
æviverk Bubba
Craig hressa ærlega upp á leyniþjónustumann númer 7; rífa kjaft, láta lemja Morthens, því til lengri
tíma litið er betra að svo
sig til óbóta og hafa sig ítrekað að
fámenn þjóð sameinist
ginningarfífli. Dásamleg
um einhvern einn
og blóðaukandi
tónlistarmann til að
fjölskyldumynd. Svo er
styrkja og hvetja til dáða en að dreifa
auðvitað ennþá verið að
athygli sinni og fjármunum á marga
sýna „Material Girls“ með
smærri spámenn.
Hilary Duff, ef einhver er
ekki búinn að sjá hana.

Ég var að heyra ...

SAFESKIN
ﬁeir sem kepptu um titilinn
Herra Ísland klæddust
SAFESKIN nærfötum.
Nærfötin eru mjúk og saumlaus
úr einstaklega gó›u bómullarefni
sem hentar vel fyrir vi›kvæma
hú›. ﬁau falla ﬂétt a› líkamanum
og draga ekki í sig svita.

Að Óli Geir, fyrrum herra Ísland, sé hættur sem
skemmtanastjóri á Yello í Keflavík en
staðurinn er í eigu Atla skemmtanalöggu. / Að forsalan á Flexmusickvöldið á Nasa 1. des sé í fullum gangi í
verslunum Tólf tóna. / Að mikil spenna
sé yfir tónleikum Skítamórals á Nasa á
laugardaginn. Síðast mætti Einar Ágúst í
fullu fjöri. Sumir segja að strákurinn ætla að kíkja aftur.
/ Að Mannlífsritstjórinn geðþekki, Kristján Þorvaldsson,

hefði eignast stúlku í vikunni. / Að XFactor dómararnir Einar, Palli og Ellý
eru nú byrjuð að blogga á minnsirkus. /
Að Buttercup væri að gefa út nýja plötu. /
Að Jónsi í Sigurrós hefði sést í Limma með
Magga í Atorku eftir Sykurmolatónleikana. /
Að tónleikahaldarinn Björn Steinbekk
hefði eignast dóttur. / Að enginn hefði
fattað Salatbar brandara Péturs Jóhanns
á Eddunni. /

SIRKUS
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Líf mitt er ein rjúkandi rúst! Það
er á enda! Ekki aðeins hefur bæst
ein stór, þrútin, rauð bóla í
bólupartíið sem fer nú fram á nefinu
á mér heldur hefur móðir mín ákveðið
að svipta mig öllum stöðugleika og
flytja með mig og litla bróður minn
hálfa leiðina yfir hnöttinn.
Frábær saga um örlög Emblu sem ER
EKKI DRAMADROTTNING, en
vill alls ekki yﬁrgefa líf sitt í Reykjavík,
vinkonurnar og síðast en ekki síst ...
GK (fullu nafni Gangandi Kynþokki).

„Frábær saga!“
Móðir höfundar

„Örugglega ýkt skemmtileg og fyndin bók.
Ég ætla samt bara að bíða eftir bíómyndinni.“
Bróðir höfundar

„Hræðilegt ritverk. Foreldrar, leyﬁð börnunum ykkar ekki að
lesa þessa bók. Hún inniheldur engan góðan boðskap, hvetur
til óhlýðni og virðingarleysis og er allt of bleik á litinn.“
Velferðarnefnd unglinga

Kíktu á síðuna mína www.myspace.com/dramadrottning
edda.is
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GLÆSILEGT GALABOÐ SENU
Það var nóg að gerast um helgina. Sena hélt árlegt
útgáfuteiti sitt í Listasafni Reykjavíkur þar sem þemað
var James Bond. Var listasafninu breytt í Casino og
drukku gestir sérblandaða kokkteila í öllum regnboganslitum. Hin sjóðheita Sprengjuhöll var með tónleika
á Amsterdam og nokkrir drengir spiluðu djass á
Domo. Síðan var kvikmyndin James Bond frumsýnd í
Smárabíó og Skrekkur fór fram í Borgarleikhúsinu.
Sirkus var að sjálfsögðu á staðnum.

Íslensku Beckhamhjónin
Garðar Gunnlaugsson og
Ásdís Rán Gunnarsdóttir.

Flottir Heiðar Austmann var hress
ásamt Huga og Audda Blöndal.

Í vatninu Eyþór Arnalds
ásamt unnustu sinni, Dagmar
Unu Ólafsdóttur.

Magni komst ekki inn

Ljósmyndarinn Björn Blöndal ásamt henni Díönu
Arnardóttur sem er hvað þekktust fyrir að byrja með
Annþóri Karlssyni þegar hann var á Kvíabryggju.

rtíinu þegar
Það brá mörgum gestum í Senupa
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H2O

ikari Í
Glæsileg Eyrún, Magni og trommule
partíinu.
Svörtum fötum voru hress í Senu

Falleg feðgin Unnur Birna
mætti á frumsýningu Bond
með Vilhjálmi föður sínum.

Íslenskir Bondar
Karl Schiöth og
Björn Sigurðsson
voru flottir í smóking.

Sprengjuhöllin Snorri, Siggi,
Bergur Ebbi, Atli og Georg skipa
Sprengjuhöllina sem er að gera
allt vitlaust þessa dagana.

Einbeittir Aðdáendur
Sprengjuhallarinnar sátu stjarfir
á Café Amsterdam og hlýddu á
hárbeitta texta sveitarinnar.

Domo Nýr staður Kormáks og
Skjaldar bauð upp á eðaldjass. Hér
má meðal annars sjá hinn knáa Davíð
Þór Jónsson fara hamförum.

24.11.06

Fallegur staður Domo er háklassastaður. Sigtryggur Baldursson, trommari
Sykurmolanna, var mættur með hattinn
sinn og fylgdist með af athygli.

Skrekkur
Sigurvegarar í
Skrekk 2006.

SIRKUS
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MILLJARÐAMÆRINGURINN HANNES SMÁRASON VERÐUR ÞRJÁTÍU OG NÍU ÁRA Á MORGUN. HANN
HEFUR EFNAST GRÍÐARLEGA MIKIÐ Á MJÖG SKÖMMUM TÍMA OG ER EINN RÍKASTI MAÐUR ÍSLANDS.

Ég
skammast
mín ekki
neitt
„Hann verður erlendis fram í næstu viku, ég veit
ekki nákvæmlega hvenær hann kemur,“ heyrðum
við nokkrum sinnum frá Kristjáni Kristjánssyni,
upplýsingafulltrúa FL-Group, þegar við reyndum að
landa viðtali við einn ríkasta mann landsins.
Hannes Smárason er nefnilega mjög upptekinn
maður, alltaf með annan fótinn í útlöndum.

Hann flutti til Danmerkur fimm ára
gamall og bjó í Bandaríkjunum í tíu
ár. Annars ólst hann bara upp í
Laugarneshverfinu, spilaði fótbolta
með Fram og las viðskiptablöð á
ensku. Hann kláraði verkfræði,
viðskiptafræði og tók svo master í
því síðarnefnda. Hannes starfaði hjá
ráðgjafafyrirtæki í Bandaríkjunum í
fimm ár en ákvað að koma heim 29
ára gamall.
„Það gerðist bara það sama og gerist hjá öllum Íslendingum. Ég fór út
frekar ungur og hafði aldrei prófað
að vera fullorðinn á Íslandi. Þegar
þú ert búinn að vera úti svona lengi
verður þú að taka ákvörðun um
hvort þú ætlar að vera þar alla tíð
eða koma heim. Ég ákvað upphaflega að taka mér frí í eitt ár og sjá
hvernig mér myndi líka. Svo var ég
bara kominn í spennandi verkefni
og boltinn fór að rúlla,“ segir
Hannes um komuna til Íslands.
Eftir að hafa daðrað við ýmsar
fjárfestingar á meðan hann starfaði
hjá Íslenskri erfðagreiningu í tæp
sjö ár tók hann stökkið. Og þá var
ekki aftur snúið. En Hannes hefur
heldur aldrei litið um öxl.
„Það voru ákveðin tækifæri sem
blöstu við mér þegar ég keypti
hlutabréfin í Flugleiðum á sínum
tíma. Félagið var sterkt og menn
stóðu frammi fyrir því að nota
hlutaféð annaðhvort til að borga út
arð eða til fjárfestinga. Mér
hugnaðist betur að byggja upp. Ég
var náttúrulega búinn að vinna lengi
hjá líftæknifyrirtæki, en það er
þannig að þú verður að hafa ástríðu
fyrir vísindunum ef þú ætlar þér að
vinna hjá slíku fyrirtæki og ef þú
hefur það ekki, þá getur vistin orðið
erfið til lengdar. Þetta er alltaf á
endanum spurning um hvað það er
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sem rekur þig fram úr á morgnana.
Ég sá tækifæri til að byggja upp
fyrirtæki með allt öðrum hætti,“
segir Hannes um viðskiptin sem
gerðu hann að milljarðamæringi.
Hannes segist ekki hafa verið neinn
sérstakur töffari þegar hann var
yngri. En ekki endilega lúði heldur.
Var mikið í íþróttum og unglingsárin
gengu nokkuð átakalaust fyrir sig.
En áhuginn á viðskiptum hafi
kviknað fljótt þegar hann byrjaði
fimmtán ára gamall að lesa
viðskiptablöð sem pabbi hans var
áskrifandi að.
„Þau voru öll á ensku og ég skildi
svo sem ekki mikið um hvað var
verið að tala. En það var eitthvað
heillandi við þetta sem greip mig
strax. Ég hafði reyndar alltaf mikinn
áhuga á raungreinum og hélt mér
þætti verkfræðin skemmtilegri. Svo
komst ég bara að því að hún er

„FÓLK ÞARF ALLTAF AÐ SLÚÐRA UM EINHVERN OG ÞAÐ
VERÐUR ALLTAF AÐ HALDA SÖGUNUM GANGANDI“
gerðist allt hratt. FL-Group er til
dæmis ekki nema eins og hálfs árs
gamalt fyrirtæki í núverandi mynd
og hefur reyndar breyst mikið á
þeim stutta tíma. Í dag er það fyrst
og fremst fjárfestingafélag en var í
upphafi eignarhaldsfélag.
En hvað var það sem kom Hannesi á
þann stað þar sem hann er núna.
Hvaða viðskipti voru það sem komu
honum á kortið?

„Ég held að þau viðskipti sem mest
áhrif höfðu á Flugleiðir og svo FLGroup hafi verið kaupin í Easy-Jet.
Þau hækkuðu prófílinn á félaginu í
Bretlandi og mér í leiðinni reyndar.
Þetta heppnaðist mjög vel og við
högnuðumst gríðarlega.“
Heppni?

„Auðvitað er þetta alltaf einhver
heppni. Menn voru samt búnir að
greina tækifærin mjög vel og finna
félag sem hafði lækkað í verði en

„SAMKVÆMT ÞESSU ER BJÖRGÓLFUR THOR
NÁTENGDUR EINHVERJUM MAFÍUGLÆPUM OG
KB BANKI Á KAFI Í PENINGAÞVÆTTI. ÞETTA
STENST ENGA SKOÐUN OG ER BARA ÞVÆLA.“
hundleiðinleg,“ segir Hannes sem í
upphafi hafði ekki áhuga á peningahliðinni á viðskiptunum.
„Viðskipti eru í grunninn mjög
skapandi þó að margir sjái bara
einhverja kalla með bindi. Þú þarft
að nýta margvíslega hæfileika á
breiðu sviði til þess að ná árangri.
Það var það sem mér fannst alltaf
heillandi, þó það hljómi kannski
undarlega.“
Eftir að Hannes hætti hjá deCode

var samt sterkt fjárhagslega. Þetta
gekk auðvitað ekki átakalaust og
eldsneytisverð hækkaði til dæmis
mjög mikið eftir að við keyptum.
Okkur tókst að ná fram breytingum í
félaginu, þó við værum í minnihluta
og það skilaði sér á endanum í því
að verðið á bréfunum hækkaði og
við gátum selt þau með miklum
hagnaði.“
Hannes hefur sem fyrr segir alla tíð
haft mikinn áhuga á viðskiptum og

segist hafa lesið helling af ævisögum viðskiptajöfra. Hann segir þá
vera eins ólíka og þeir eru margir.
„Sumir eru ómenntaðir en verða
ríkustu menn heims á meðan aðrir
fara í skóla. Það má auðvitað margt
af þeim læra, en kannski helst það,
að maður verður að finna eitthvað
sem maður er góður í og rækta
þann eiginleika og nýta til þess að
ná árangri.“
Þá hlýtur næsta spurning að liggja
nokkuð í augum uppi. Í hverju ert þú
eiginlega góður?

„Það er einmitt vandamálið, ég veit
það ekki,“ segir Hannes og hlær.
„Nei,nei ég held að ég sé góður í
að púsla saman mörgum hlutum,
skil mjög vel hvað skiptir máli. Ég
tapa mér ekki í smáatriðunum og
kann að fókusera á það sem ég veit
að hefur áhrif. Svo held ég að ég
geti auðveldlega komið hugmyndum á framfæri og sannfært fólk um
að mín leið sé rétta leiðin en ekki
einhver önnur.“
En þótt ótrúlegt sé þá er Hannes
ekki alltaf í vinnunni. Hann er með
stóra fjölskyldu og reynir að nýta
frítíma sinn með henni. „Þegar við
erum öll saman erum við sex. Við
förum í göngutúra og erum byrjuð
að fara aðeins á skíði. Á sumrin
veiði ég og svo reyni ég að fara
eins mikið í ræktina og ég get, mér
finnst það skipta miklu máli þó ég
hafi ekki hreyft mig eins mikið og ég
hefði viljað.“
Hannes er ein af stóru kanónunum í
íslensku viðskiptalífi. FL-Group er til
dæmis metið á um 180 milljarða
króna eða tvo milljarða evra og
hefur vaxið hratt á skömmum tíma
rétt eins og mörg önnur íslensk
fyrirtæki. Þetta hefur mörgum
erlendum blaðamönnum þótt undar-

legt og upp á síðkastið hefur
Ekstrablaðið danska beint sjónum
sínum að íslenskum auðjöfrum og
boðar nú annan greinarflokk um
það efni. Blaðið hefur reynt að
tengja Íslendingana við rússagull,
suma jafnvel við rússneska
mafíósa.“ Hvað finnst Hannesi um
þessi skrif?
„Þetta eru náttúrulega bara
bjánaskrif og það stendur ekki
steinn yfir steini í þeim. Samkvæmt
þessu er Björgólfur Thor nátengdur
einhverjum mafíuglæpum og KB
banki á kafi í peningaþvætti. Þetta
stenst enga skoðun og er bara
þvæla.“
Af hverju eru menn þá að tala
svona?

„Það eru að hluta ríkjandi skrítin
viðhorf í Danmörku gagnvart Íslandi.
Menn trúa því ekki að þessi eyja
geti gert eitthvað af viti. Sameiginleg saga þjóðanna spilar sjálfsagt
inn í, við vorum náttúrulega undir
þeirra stjórn í margar aldir og þeir
virðast sumir telja okkur hálfgerða
kjána. Það er samt bara ákveðinn
hópur Dana sem finnst þetta, flestir
vita að þetta er bara bull og vitleysa
og taka okkur vel.“
En hvaðan koma þá eiginlega allir
þessir peningar?

„Á því eru auðvitað margar
skýringar. Hér varð gríðarleg
verðmætasköpun í kjölfarið á
einkavæðingu bankanna. Hún leysti
úr læðingi ákveðinn kraft sem
stendur á bak við mikið af þeirri
velmegun sem við sjáum í dag.
Peningarnir koma síðan bara í
gegnum vinnu og arð af þeim
fjárfestingum sem menn leggja út í,“
segir Hannes og bætir við að hér
sé einnig sterkt lífeyrissjóðakerfi
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sem skipti miklu máli fyrir fjármálamarkaðinn. „Það eru miklu meiri
peningar í umferð á Ísland en flestir
gera sér grein fyrir. Lífeyrissjóðirnir
verða til dæmis að fjárfesta fyrir
einhverja 150 milljarða á ári bara til
þess að halda í við innstreymið í
sjóðina. En peningar verða ekki til á
annan hátt hjá okkur en öðrum
þjóðum. Þeir sem halda það vita
ekki um hvað þeir eru að tala.“
En það er margt fólk sem hefur
efnast mjög mikið á mjög stuttum
tíma. Margir hafa áhyggjur af bilinu á
milli ríkra og fátækra og það hafa
jafnvel heyrst raddir á Alþingi sem
segja að menn eins og þú eigi að
skammast sín. Hvað finnst þér um
það?
„Ég skammast mín ekki neitt. Það
þarf ekki að hafa áhyggjur af
velgengni fólks, miklu frekar þarf að
hafa áhyggjur af þeim sem illa
gengur. Við eigum að halda áfram
að skapa samfélag sem gerir enn
fleirum kleift að ná árangri, út á það
gengur þetta og mér finnst það
öfugmæli þegar þeir eru ávítaðir
sem gengið hefur vel hjá.“
Finnurðu fyrir einhverri öfund?

„Já, já það er engin spurning og
hún er mjög mikil. En það er bara
þannig að stærstu íslensku
fyrirtækin eru ekki bara stór á
íslenskan mælikvarða. FL-Group er
til dæmis metið á 180 milljarða
króna og það eru töluverðir
peningar. Þetta þýðir að ef fólk á
stóran hlut í svona félagi þá hefur
það efnast mun meira og hraðar en
kynslóðirnar á undan. Þess vegna
er það auðvitað rétt, að í einhverjum
skilningi hefur bilið á milli þeirra sem
eru alveg efst og þeirra sem eru
alveg neðst aukist. Hins vegar hefur
það gerst í leiðinni að hópurinn í
miðjunni er stærri en nokkurn tíma
áður og hann hefur það gott, miklu
betra en nokkru sinni.“

En verður niðursveiflan þá ekki jafn
hröð og þessi uppsveifla?

„Nei, ég held að það sé ekki rétt.
Íslensk fyrirtæki starfa í mörgum
löndum, þau eru ólík og þeim hefur
gengið vel á mörgum sviðum. Í
ferðabransanum, fjármálageiranum,
matvælaframleiðslu, flutningssviði
og lyfjaþróun svo eitthvað sé nefnt.
Þó að eitt þeirra myndi ekki ganga
upp þá hefur það ekki þau áhrif að
allt annað hrynji.“
En hvernig er það með menn eins og
Hannes sem hefur náð svona langt í
því sem hann er að gera. Ertu ekki
búinn að græða nóg af peningum?
Áttu þér eitthvert takmark núna?

„Já, annars stæði maður ekki í
þessu. Þegar þú hefur uppfyllt allar
fjárhagslegar þarfir þínar fer vinnan
kannski frekar að snúast eingöngu
um metnað í því að ná árangri og
byggja upp skemmtilegt fyrirtæki.

„VIÐSKIPTI ERU Í GRUNNINN MJÖG SKAPANDI ÞÓ AÐ MARGIR SJÁI BARA
EINHVERJA KALLA MEÐ BINDI.“
Okkar fyrirtæki er bara eins og hálfs
árs . Ég sé fyrir mér að við getum
farið miklu lengra með það og náð
enn meiri árangri, þannig að ég er
rétt að byrja.“
Þeir eru oft settir í sama flokk allir
þessir ríku kallar. Margir af þeim eru
nokkuð uppteknir af stöðu sinni í
samfélaginu og hefur Björgólfur
Guðmundsson til dæmis verið
áberandi í að styrkja alls kyns
menningu og listir og Jón Ásgeir í
fjölmiðlabransanum. Af hverju átt þú
ekki fjölmiðil?

„Er Sirkus til sölu?“ spyr Hannes og
hlær. „Við erum reyndar hluthafar í
fjölmiðlinum sem þið vinnið hjá en
höfum ekki verið áberandi. Við
höfum viljað fókusera á okkar
uppbyggingu og ná árangri í henni.“
En hefurðu einhverjar áhyggjur af
ímyndinni. Pælirðu mikið í henni?

„Auðvitað hlýtur maður að hafa

„ÉG SKAMMAST MÍN EKKI NEITT. ÞAÐ ÞARF EKKI
AÐ HAFA ÁHYGGJUR AF VELGENGNI FÓLKS,
MIKLU FREKAR ÞARF AÐ HAFA ÁHYGGJUR AF
ÞEIM SEM ILLA GENGUR.“

áhuga á eigin ímynd. Ég hef hins
vegar alltaf kosið að láta verkin tala
og það eru þau sem dæma mig.
Starfsmenn FL-Group vita hins
vegar alveg að það er hluti af því að
reka fyrirtæki með miklum hagnaði,
að skila hluta af honum aftur út í
samfélagið. Við vinnum með
Sinfóníuhljómsveit Íslands, með
Barna- og unglingageðdeild
Landspítalans og UNICEF svo
eitthvað sé nefnt. Allt þetta skiptir
okkur máli og vonandi fleiri, en hvort
það hefur einhver áhrif á ímynd mína
eða FL er aukaatriði.“
Nú er mikið slúðrað um þig...

„Já er það?,“ segir Hannes og
glottir... Ég er nú eiginlega hættur
að hlusta á það.“
En af hverju heldurðu að fólk sé að
slúðra um þig?

„Ég veit það ekki. Fólk þarf alltaf að
slúðra um einhvern og það verður
alltaf að halda sögunum gangandi.
Þegar einhver nær árangri eru
margir reiðubúnir að henda skít í
hann en svo erum við líka fljót að
fyrirgefa þegar illa gengur, þetta er
einhver hluti af þjóðarsálinni sem ég
kann ekki að skýra. Maður getur ekki

AMERÍSK HÁGÆÐARÚM
Rúm með sérhönnuðum lofthólfum og 100 stillingum. Þannig er
hægt að aðlaga stífleika dýnunnar hvorum megin þú ert í rúminu .

ATH. VIÐ HÖFUM EINNIG OPIÐ Á SUNNUDÖGUM
HLÍÐASMÁRI 1 • 201 KÓPAVOGUR
SÍMI 554 6969 • FAX 554 3100
WWW.LUR.IS • LUR@LUR.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁN - FÖS 10:00 - 18:00
LAU 11:00 - 16:00 • SUN 13:00 - 16:00

látið þetta hafa of mikil áhrif á sig og
þess vegna hef ég alltaf látið þetta
sem vind um eyrun þjóta.“
Hvað áttu eiginlega mikla peninga?

„Ég veit það ekki. Ég á alveg nóg en
get ekki sett neina ákveðna tölu á
það.“
Er mikill metingur hjá ykkur stóru
köllunum hérna heima?

Það fylgir starfinu að ferðast mjög
mikið og Hannes er mikið erlendis að
stunda sín viðskipti. Er ekki hundleiðinlegt að vera sífellt á þessum
ferðalögum?

„Jú og ég er því miður búinn að gera
þetta alltof lengi. Ég byrjaði á þessu
þegar ég var mjög ungur í ráðgjöfinni og svo hélt þetta áfram. En
þetta er bara fórnarkostnaðurinn við
að búa á Íslandi.“

„Nei, ég hef ekki orðið var við það.“
Konan að röfla mikið yfir þessu?
Eruð þið vinir?

„Flestir erum við málkunnugir en svo
ristir vinskapurinn misdjúpt.“

„Já, það kemur auðvitað upp en ætli
ég röfli ekki meira, en við reynum að
fara saman eins oft og hægt er.“

Er markaðurinn hérna heima
persónulegri en gengur og gerist
annars staðar?

Þegar þú ert á þessum ferðalögum
ferðastu þá með einkaþotu?

„Að einhverju leyti er hann það og
návígið er meira. Að sama skapi þarf
maður að fara aðeins varlegar vegna
þess að það er nánast öruggt að
maður þarf að skipta við flesta oftar
en einu sinni. Þetta er ólíkt því sem
gerist annars staðar, en flest
stærstu íslensku fyrirtækin fjárfesta
nánast eingöngu í útlöndum. Þau
þurfa að finna markað sem er
nægjanlega stór til þess að svona
mikið fjármagn geti ávaxtað sig,“
segir Hannes.

„Stundum, það sparar fé og fyrirhöfn
eins og sagt er, svo geta menn líka
bara flogið með Icelandair eða
Iceland Express.“
Hvað er langt síðan þú flaugst með
Iceland Express?

Hannes hlær og segir: „Ég hef aldrei
flogið með Iceland Express en ætla
að gera það. Það hentaði varla
eiganda Icelandair, en nú hef ég
frjálsari hendur.“
LJÓSMYNDIR: Hörður Sveinsson

RÚM OG HVÍLD
FYRIR ALLA
• Vönduð rúm með rafstýringu
• Hvíldarsófar/hvíldarstólar
• Hágæða nuddstólar
• Svefnsófar (með heilsudýnu)
• Svefnherbergishúsgögn
• Heilsukoddar o.fl.

ÓBORGANLEG
FERÐASAGA!

Frá unglingsárum hafði rithöfundana Ólaf Gunnarsson og Einar Kárason
dreymt um að keyra þvert yfir Bandaríkin, heimkynni indjána og kúreka,
í krómuðum og vængjuðum kagga.
Sumarið 2006 létu þeir þennan gamla strákadraum rætast og flugu
ásamt Aðalsteini Ásgeirssyni bifvélavirkja, Sveini Magnúsi Sveinssyni
kvikmyndagerðarmanni og Jóhanni Páli Valdimarssyni útgefanda til New
York á vit ævintýra og hvíts gullaldarmódels af Kadilakk.

Þessi reykspúandi för stranda á milli reyndi ekki síður á mennina
en Kaddann en hér segja þeir óborganlega ferðasögu sína þar
sem ekkert er dregið undan.
Bókin er ríkulega skreytt myndum eftir Jóhann Pál Valdimarsson.
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tískumolar
HELGU ÓLAFSDÓTTUR

Ástfangin af skóm
Pedro García skómerkið á ættir sínar að rekja til Spánar. Skómerkið var stofnað
1925 og sér þriðja kynslóðin núna um merkið. Þetta eru ótrúlega fallegir og kvenlegir
skór. Þeir eru fáanlegir í mörgum glamúr litum og efnum, leður, satín og Swarovski
steinum, svo eitthvað sé nefnt. Þú þarft ekki að byrja á því að sóla skó frá Pedro
García. Botninn á þeim er úr sérstöku efni sem gerir það að verkum að þeir eru
mjúkir að ganga í og ekki sleipir, sem hentar sérstaklega vel í íslensku hálkunni. Ég
keypti mitt fyrsta par í íslensk-danska Magasin du Nord í Kaupmannahöfn í sumar og
get ekki leynt ást minni á þessum fögru þægilegu skóm. Þeir fást ekki á Íslandi en
víða um heim er hægt að fá upplýsingar um verslanir á www.pedrogarcia.com/ og
versla þá á netinu gegnum www.net-a-porter.com.

Gullæði
Er hægt að vera glamúr pía í frosti
og snjó? Það er allt hægt, gull
glamúr pils og fallega kremuð
kasmírpeysa eða rúllukragaprjónapeysa undir uppáhalds
glamúr kjólinn þinn, mér
finnst þetta bara geðveikt.
Ég skora á þá sem elska
íslensku ullina að blanda
fíngerðri lopapeysu með
kjól eða pilsi.

GULL & GLAMÚR

RÁÐ

ÞRJÚ

Í FROSTI & SNJÓ

FRÁ GUÐBJÖRGU HULDÍSI

förðunarmeistara

Þú verður að eignast ...
... augnskugga- og varalita pallettu frá MAC. Þetta er bara góð kaup, sex litir í
pallettu. Þú getur verið stolt að draga pallettuna upp úr veskinu því umbúðirnar
eru mjög fallegar. Finndu litina við þitt hæfi og þú ert góð út árið!

Gucci segir
fjólublár
Það er sko engin rómatík hjá Fridu Giannini, yfirhönnuði
Gucci, hún mælir með glamúr rokki. Fjólubláir tónar eru
áberandi í vetrarlínu Gucci. Ekki fara í felur segir Frida,
þetta snýst um að sýna sig!! Fjólublátt, helst frá toppi til
táar, er málið fyrir þá sem vilja vera áberandi.

Rautt og aftur rautt
Rauðar varir bæði mattar eða glansandi eru málið. Haltu
augnmálningunni einfaldri og láttu varirnar tala. Klæddu
þig upp og settu á þig nýja MAC Rouge Noir sem er
glæsilegt og þú gefur stjörnunum ekkert eftir.

Vertu með
Lumar þú á frétt? Eða hugmynd
að efni í Sirkus? Hafðu samband.
Við viljum hlusta á þig. Sendu
póst á andri@minnsirkus.is,
hringdu í 5505000 eða farðu á
minnsirkus.is/sirkus

24.11.06

Blá augu ...
Heitasta partý lookið er frá Versace vetur
2006, bláir augnskuggar í bland við svarta.
Prufaðu MAC pigment í Dark Soul með bláa
augnskugganum þínum. Þetta er
augnskuggaduft sem auðvelt er að
vinna með og gefur fallega og mjúka
áferð. Á varir passar vel að nota
MAC Lipgelée í Amber Russe, það
er hálfglært gloss með blábleikum
blæ, allir geta notað það. Unaðsleg
vanillulyktin spillir ekki fyrir.

SIRKUS
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slúðrið

DD unit með lang besta hollywood slúðrið

5

En þá er
aldrei að
vita nema
það opnist gat í
calanderið*
hennar Zoe fyrir Brit
Brit sem virðist vera
með fata- og smart
fötlun á ofsalega
háu stigi. Hún er in
need of a fashion
intervention BAD*!! Hérna er hún einmitt á galeiðunni í Vegas ásamt
tískuslysinu Paris Hilton og sjá ... hárið á henni eða sem sagt the weave*
lítur út fyrir að hafa verið hnýtt í hana af Divine Brown on crack*. Þetta er
eins og hausinn á einhverri dúkku og svo mmm gerviefna satín skyrta,
bindi.. iiewwww ég þoli ekki konur með bindi ... loath it loath it* ... og
satín svartar buxur ... ojjjjjjjjjjjj!! Help my lord WHY!!!!*

8

7

Blohan er aldrei skammt undan þegar það kemur að slúðurdálkunum en hún virðist ekki vera beint að slá í gegn hérna
megin við Atlantshafið. Hún átti að vera kynnir á Evrópsku
tónlistarverðlaununum þar sem hún var svo gott sem búú-uð niður og
svo sagðist hún bara hafa
dottið í stiga baksviðs og hætti
bara við að kynna afganginn af
showinu* en samt fór hún alveg
og datt alveg heavy* í það og
húkkaði* hann Calum Best ...
ahhh það getur nú ekki verið
rólyndismaður ... sonur George
Best og svona ... hmm hann
hlýtur nú ekki að hata sopann
hún kann að velja þá stelpan!

24.11.06

Joycelyn Wildenstein hefur
einhverra hluta vegna dúkkað
upp en henni hef ég verið að
fylgjast með síðustu 8 árin
eða svo. Vegna þess að hún
vill líta út eins og uppáhaldskisinn sinn sem er persi.. en
hún er einmitt númer 38 á
listanum yfir ljótustu konur í
heimi greyið.... ég skal birta
hérna topp 10 með on the
side* fyrir ykkur. Hún var gift
sjúklega ríkum kalli sem að
sjálfsögðu fór bara þegar það
runnu á konuna hans tvær
grímur literally*. Þessi maður
þarna við hliðina á henni er á
svipinn eins og kisinn sem
fékk rjómann *wink wink* og
er bara einhver sem mér er
alveg sama um!

Paris sem segist ekki drekka og vera lengur
úti en til 2 því lúserar* eru úti eftir kl. 2... her
own words* umm hmmm stendur þarna með
sinn taktlausa kropp og reynir að hrista hann fyrir
framan Grey Goose flöskuna*, sem hún drakk af stút,
og Jay-Z. Ekki vildi betra til en svo að hún að sjálfsögðu þurfti að fara upp á sviðið og ætlaði að lip
synca* 2 lög af vibbaplötunni sinni sem er
ekkert nema glæpur
gegn mannkyni en
almættið hefur
augljóslega gripið inn
í og hlíft fólkinu við
þeim hryllingi. Því
Paris blew chunks*
bara yfir allt sviðið
áður en hún náði að
gervi-stynja upp einni
feilnótu! Úfff.. Nicky
Hilton er þarna
dökkhærða stelpan í
sleik við David
Kaztenberg = x-ið hennar Ashley Olsen* DD-unit er
þarna á gólfinu í hvíta bolnum með Töru Reid hárið.

Best fannst mér
þegar ég las viðtal
við hana einhvern
tímann að þá sagði
hún að eftir
síðustu kinnplantið* var henni
sagt að hún myndi
missa hliðarsjónina
en hún ákvað eftir
mikla íhugun að
hún notaði aðeins
hliðarsjónina þegar
hún var að keyra
og fannst skipta
meira máli að
skella sér í lýtó
heldur en að keyra.. ég meina hún gæti auðvitað bara
fengið einhver til að skutla sér hingað og þangað!
Margur verður augljóslega af aurum api ... nú eða
köttur í þessu tilviki!
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Jæja þá skulum við henda okkur í the usual
suspects* og nóg komið af þessu Tomkatbulli. Vonandi þurfum við ekki að sjá meiri PDA
fótó-opp* og myndir af þeim að glápa á börnin í
fótbolta. En hæst ber að nefna að Nic the stick* er
búin að reka Rachel Zoe stílistann sinn ja hérna hérna..
nú hljóta margir
lesendur mínir að
fella tár ekki satt..
en það ku víst
renna stoðum
undir þann orðróm
sem gengið hefur
lengi um að hún
Zoe sé sölumaður
dauðans.. jú jú og
Nic er einmitt að reyna að laga til í sínu lífi og vill hafa
jákvætt fólk í kringum sig. Zoe kom sér í vikunni líka á
shit-listann* hans Tom Ford* en í matarboði sem hann
hélt kom hún og skálaði, fór í annað partý þegar
maturinn var og kom svo aftur. En hann Ford kallinn
hefði nú getað sagt sér það sjálfur að the bitch don´t
eat like my homie Michael K says*.

6

Eins og mig grunaði og merkilegt nokk að fólk hafi
verið hissa á því en J.Lo er ekki kölluð díva fyrir ekki
neitt... hún lét aðstoðar-rassgatið* sitt hlaupa inn í
757 vélina sem Tom leigði fyrir fínu gestina sína og
ná í bestu sætin.. iiiiii steikt!! Og svo hætti hún ekki
þar neiiii J.Lo mætti í relaxed dinnerinn* kvöldið fyrir
dressed to the nines* og fór það mikið fyrir brjóstið á
fólkinu sem allir voru bara í gallabuxum og Cherrios bolum eflaust.. yeah right einmitt! Svo bara var hún
með almennt vesen eins og gengur og gerist. Hún
notaði sama hárgreiðslumann, Ken Pavés, og Kate og
hvaða hvaða.. en ég meina hey.. þeim var fjandans
nær að bjóða the high maintenance.

Ágætis kaka... ég er alltaf að spá með svona
köku hvernig maður sker sneið úr þessu.. og
þetta er svona 400 til 600 þúsund króna kaka..
þetta er ekkert Jói Fel neitt.. sem yrði nógu dýrt..
jesús minn! Talað er um að Tom hafi eytt allt að 3 til 5
mills bucks í media-sirkusinn* í kringum þetta brúðkaup.
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Ahhh TomKat eru bonafied* a.k.a* Kate
hefur skrifað undir samninginn um að dæla
út börnum fyrir hann á hvað um 5 mills*
dollara stykkið. Og svo einhvern sand af
seðlum fyrir hvert ár sem þau verða gift og
halda upp í þeirri illusion*
að hann sé ekki gay* fyrir
the american moviegoer*. Allavega ég var
með þessa mynd á
síðunni minni en fannst
ástæða til að endurbirta
því ég bið ykkur um að
nota common sense*
og reyna að átta ykkur á
því af hverju hún er
jafnstór og hann á
brúðarmyndinni þegar
hún er augljóslega towering over him þarna til vinstri!
Mú hahahaha hún er pottþétt á hnjánum.. og verður
þar í þessu hjónabandi.

LÆRÐU LINGÓIÐ

Bonafied
Viðurkennd

Calanderið
Dagatalið hennar

A.k.a also known as
Einnig þekkt sem
Mills
Milljónir

In need of a fashion
intervention BAD
Þarf nauðsynlega á tísku-íhlutun
frá ástvinum og það í hvelli!

Illusion
Tálsýn

The weave
Hárlengingarnar

Gay
Hommi, samkynhneigður

Divine Brown on crack
Vændiskonan sem var með Hugh
Grant á sínum tíma

The american movie-goer*
Hinn ameríska bíó-fara

Loath it loath it
Fyrirlít það fyrirlít það

Common sense
Almenna skynsemi

Help my lord WHY!!!!
Hjálpi mér heilagur guð og af
hverju

Towering over him
Trónir yfir honum
Mills bucks
Milljónir dollara

Lúserar
Aumingjar

Media sirkus
Fjölmiðlafár

Her own words
Hún lét þessi orð falla

Aðstoðar-rassgatið
Aðstoðarmanneskjuna sína

Grey Goose flöskuna
Dýr og fínn vodki

Relaxed dinnerinn
Rólyndiskvöldverð

Lip synca
Hreyfa varirnar við undirspil

Dressed to the nines
Klædd eins og gyðja, að fara alla leið

Blew chunks
Ældi eins og múkki

The usual suspects
Góðkunningjar slúðursins

X-ið hennar Ashley Olsen
Fyrrverandi kærasti annars Olsen
tvibbanna.

PDA fótó-opp public display
of affection
Opinber keleríis sýning og gerist
sérstaklega þegar myndavélar eru
í kring

Showinu
Hátíðinni
Heavy
Svakalega

Nic the stick
Nicole Richie ættleidd dóttir
Lionel Richie

Húkkaði
Náði sér í

Shit-listann
Skítalistann... þú ferð á skítalista
hjá fólki ef þú gerir því eitthvað!

On the side
Hérna til hliðar
Literally
Bókstaflega

Tom Ford
Mjög frægur fatahönnuður sem
hannaði á sínum tíma fyrir Guccitískuveldið

Wink wink
Blikk blikk gefa merki um að hérna
er verið að vísa í brandara... hún
vildi líkjast ketti..

The bitch don´t eat like my
homie Michael K says
Að tæfan borðar ekki mat eins og
kollegi minn hann Michael K
bloggari segir

Kinn-plantið
Kinnígræðsla, sem sagt láta setja í
kinnarnar á sér líklega silíkon

be sure to check me out á www.dd-unit.blogspot.com
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ljótustu konur
í Holly wood:

1. JANET
RENO

2. STAR
JONES

3. COURTNEY LOVE
(fyrir utan brjóllurnar)

4. JOAN
RIVERS

5. BARBRA
STREISAND

6. FRAN
LIEBOWITZ

7. RACHEL
DRATCH

8. JOAN
CUSACK

9. ROSIE
O´DONNELL

10. SARAH
JESSICA
PARKER

SIRKUS
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um helgina
PALLI MAGG OG SIGMUNDUR ERNIR
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Ég panta
þessa stóla
„Hvað segirðu,
130.000 fyrir
útkallið?“

„Þetta eru mistök,
ég pantaði ekkert
22 stóla.“

Auddi var með tvo hrekki í vikunni. Fyrst var slökkviliðið sent heim til Sigmundar Ernis og hann beðinn að
borga brúsann fyrir útkallið. Risagámur mætti svo með
22 stóla á heimili Páls Magnússonar.

„Ég staðgreiði
þetta bara, en verð
að fá nótu fyrir
þessu.“

„Þetta eru mistök
ég pantaði ekkert
þessa stóla.“

BRÆÐURNIR ÁSAMT KORMÁKI OG SKILDI OPNA NÝJAN VEITINGA- OG
SKEMMTISTAÐ DOMO ANNAÐ KVÖLD

FM957

Þetta er enginn ellistaður

BRYNJAR MÁR
MÆLIR MEÐ

MÁNI MÆLIR MEÐ

1

DEFTONES
Cherry Waves

„Chino verður
bara betri því
feitari sem
hann verður.“

2

EAGLES OF DEATH METAL
I Got a Feelin

„White Trash er málið.“

3

FOO FIGHTERS
My Hero (live)

„Tekið af frábærri órafmagnaðri plötu frá þessari
geðþekku sveit.“

„Hann heitir sko Domo með o-i ekki
ó-i, við erum nefnilega svo international,“ segir Bjarki Gunnlaugsson um nýjan veitinga- og skemmtistað sem hann er að opna ásamt
Arnari bróður sínum, Kormáki, Skildi
og Rósant Birgissyni fyrrum
Hverfisbarsmanni. „Þetta er mjög
fjölbreyttur og skemmtilegur hópur
sem kemur úr ólíkum áttum. Kommi
þekkir náttúrulega tónlistarheiminn
vel og kemur með skemmtilega
vinkla þar,“ segir Bjarki en þeir ætla
að vera með lifandi tónlist á
miðvikudags- og fimmtudagskvöldum. „Það verður djass og svona
skemmtilegheit og svo verður bara
fjör um helgar. Dj Margeir verður hjá
okkur og fleiri.“
Staðurinn er í Þingholtsstræti þar
sem hinn gríðarvinsæli Sportkaffi
var á árum áður. Á efri hæðinni ætla
þeir að vera með veitingastað og
skemmtistaðurinn verður svo á neðri
hæðinni. „Eldhúsið verður asískt
með svona fusion ívafi. Aldurstakmarkið er 23 ár og því verðum við
með fólk í eldri kantinum. Þetta
verður samt enginn ellistaður þó að
við séum nú kannski komnir af besta
skeiðinu sjálfir,“ segir Bjarki og
hlær.
En hvernig kom það til að þeir
bræður ákváðu að opna skemmtistað?
„Við höfum verið mikið á ferðinni

Hlustaðu á þetta ...

1

NELLY FURTADO
Say it Right

Hér er enn eitt
lagið úr smiðju
Timbaland sem er
að finna á nýju
plötunni hennar Nelly Furtado,
Loose. Þetta er örugglega
sterkasta lagið á plötunni“

2

innréttað staðinn mjög smekklega.
„Við fórum samt ekkert út í neinn
marmara og einhverja svoleiðis
vitleysu.“
Opnunarpartíið verður annað kvöld
en veitingastaðurinn opnar formlega
á sunnudaginn. Teitið hefst klukkan
21.00 og svo verður opið eitthvað
fram eftir. „Það eru allir velkomnir á
Domo,“ segir Bjarki Gunnlaugsson
að lokum.

Minnsirkus samfélag vikunnar

How to Save a
Life

Það skemmtilega
við þetta allt saman er að Fray
ætlaði sér aldrei inn á unga
markaðinn en sló fyrst í gegn
á AC stöðvum í Ameríku, sem
er fyrir eldri markhóp, en í dag
hljómar Fray á öllum betri
útvarpstöðvum í heiminum við
miklar undirtektir.

Sáttir eigendur Skjöldur, Bjarki og Kormákur eiga staðinn með Arnari og Rósant Birgissyni.

bæði í London, New York og annars
staðar þar sem mikið er af svona
stöðum. Okkur hefur fundist vanta
svolítið svona stað þar sem þú
getur farið út að borða og haldið
svo áfram á sama stað, ef þú vilt
það. Ef þú ætlar að halda áfram eftir
matinn núna þá er það bara tuttugu
stiga gaddur í einhverri röð.“
Bjarki segir áhersluna aðallega
lagða á matinn en þeir hafa

FRAY

3

GWEN STEFANI
Wind it up

Í þessu lagi notar
hún melódíu úr
söngleiknum
Sound of Music og snýr því
öllu saman upp í gríðarlega
góðan dansgólfs slagara.

Mættu þangað ...

X-Factorsamfélagið

N

ýja plata hljómsveitarinnar Ampop
heitir Sail to the Moon og er kostagripur. Sveitin heldur útgáfutónleika í
kvöld á Nasa og þangað verða allir að
fara sem kunnu að meta hina frábæru
plötu My Delusions sem kom út í fyrra.
Sail to the Moon er öllu rólegri en
síðasta plata en frábærar melódíur og
angurværar laglínur er að finna á nýju
plötunni sem svíkja engan. Sirkus mælir
með þessari.

24.11.06

Í vikunni opnaði nýtt samfélag
inni á minnsirkus.is vefnum.
Það er tileinkað X-Factor
þáttunum sem hófu göngu
sína fyrir viku. Margt fróðlegt
er hægt að skoða þar inni.
Meðal annars umræðuþræði
tengda þáttunum sem munu
verða líflegri eftir því sem líður
á keppnina. Einnig ætla
dómararnir þrír, Einar Bárðar,
Páll Óskar og Ellý, að blogga.
Aðdáendur þáttanna ættu
ekki að láta þetta samfélag
fram hjá sér fara. Enda alltaf
gaman að tala við aðra
aðdáendur um sitt uppáhald.
Endilega skráið ykkur í
samfélagið og látið koma
ykkur á óvart. Slóðin er www.
minnsirkus.is/xfactor.

X-Factor Einar, Ellý og
Páll Óskar blogga.

A

llir sannir hiphop aðdáendur munu ekki
láta sig vanta til Keflavíkur annað kvöld.
Þar munu helstu rapparar landsins stíga á
stokk og láta rímurnar flæða. Gleðskapurinn
verður á skemmtistaðnum Yello en þar verður
hægt að fá hinn eina sanna hip hop drykk, gin
og djús á tilboði. Á meðal þeirra sem koma
fram eru Dóri DNA, Bent, XXX Rottweiler og
Hæsta hendin. Erpur og Unnar Freyr snúa
svo skífum að tónleikunum loknum. Herlegheitin hefjast klukkan 22:00. Fo sho!

SIRKUS

stelpubögg með

Siggu Dögg

Útrunnin stelpa

K

lukkan er korter yfir þrjú og ég
lít í kringum mig á yfirfullum
staðnum. Hvítu skórnir mínir eru orðnir
svartir, kjóllinn minn er með sígarettugati og taskan mín er hundvot eftir
gáleysi einhvers drukkins unglings.
Mér verður litið upp og sé dillandi
bossa í stuttum pilsum ofan á
barborðinu. Ómeðvitað set ég upp
hneykslissvip og horfi með óþökk á
píurnar sem taka fjögur staup í röð og
flaðra svo hálfsjónlausar upp um
næsta mann.
Ég klæði mig í yfirhöfnina og held
heim á leið.

É

g geng eftir Tjarnargötunni og
fussa og sveia yfir sígarettulyktinni af fötunum mínum, tónlistinni inni
á staðnum og eggjandi ungabörnum í
leðurpilsum. Skyndlega fellur eplið og
það rennur upp fyrir mér: „ég er orðin
of gömul fyrir skemmtistaðina“.
Fyrir ekki lengra síðan en tveimur árum
fór ég sokkabuxnalaus í stutt pils og
sveiflaði mér af ljósakrónum, dillaði
bossanum framan í næsta mann og
skildi veskið eftir heima.
Ég var lífið og sálin í teitum sem voru
haldin þegar „venjulegt“ fólk var að
rísa úr rekkju.

Á

hvaða tímapunkti ég varð gömul
og hugsanahátturinn breyttist er
ég ekki viss. Það gæti hafa verið
þegar dyraverðirnir hættu að biðja um
skilríkin mín eða þegar vinur minn
sagði „hún er ´88 módel, alveg að
slaga í nítján...“ .
Það var ekki nema von að undirmeðvitundin væri að senda mér skilaboð,
ég er hlutfallslega gömul á „djamminu“. Ég sem ´82 módel er útrunnin
vara.
Það er komin ný kynslóð.
Ég er orðin „tuttugu og fimm eða
eitthvað“ stelpan sem á að vera
einhvers staðar annars staðar en uppi
á barborði.

É

g hef stundað skemmtistaðina
síðan ég var sextán ára. Það er
mér í fersku minni hvernig ég og
vinkonur mínar hneyksluðumst á
hátterni hinna og þessara stúlkna sem
voru komnar yfir tvítugt. Óskrifuð regla
skemmtistaðanna er stúlkur sautján
ára og eldri. Það er ekki gerð ströng
krafa á löglegum drykkjualdri og
fölsuð skilríki eru jafn sjálfsögð eign og
farsími. Ungu stúlkurnar hafa valdið í
höndum sér þar sem þær eru ferskur
andblær á annars einsleitt skemmtistaðaumhverfið og nýjungagirni
karlmanna lætur ekki á sér standa.

É

g er milli steins og sleggju.
Millibilsástandið lýsir sér í
togstreitu milli Bankastrætis og niður
eftir, og Laugavegs og upp eftir.
Fráskildir fjölskyldufeður og einstæðar
mæður eða sautján ára skríkjandi
stelpur og strákar sem eru „player-ar“ í
leit að nýjustu „græjunni“.
Sumar prufa að yngja upp „ala Demi“
en komast fljótt að því að ungu
strákarnir eru einmitt það, ungir. Enn
aðrar sækja í öryggi eldri manns en
þurfa þá að takast á við fyrrverandi
konuna og börnin um helgar.
Í fullri hreinskilni þá er þetta ekki
heillandi ástand.
Hvaða gera útrunnar stúlkur þá? Svar
óskast ...
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0EKANBRAUÈ
 VETRUM ER F¹TT NOTALEGRA EN AÈ KOMA INN ÒR KULDANUM
DUSTA AF SÁR SNJËINN YLJA SÁR VIÈ EITTHVAÈ VOLGT OG KRYDDAÈ OG
FINNA HITANN GL¾ÈAST Å KINNUM OG ¾ÈUM ¶ETTA PEKANBRAUÈ
ER FR¹B¾RT VIÈ SLÅK T¾KIF¾RI "RAUÈIÈ KREFST ÖESS AÈ HÎFÈ SÁ
NOKKUR FYRIRHYGGJA ÖVÅ BEST ER AÈ L¹TA ÖAÈ HEFAST YFIR NËTT
6ALHNETUR ERU LÅKA GËÈAR SEM FYLLING Å ÖETTA BRAUÈ OG EF VILL
M¹ SETJA RÒSÅNUR EÈA AÈRA ÖURRKAÈA ¹VEXTI Å ÖAÈ LÅKA
 DL SPELT
 DL HVEITI
 POKI ÖURRGER
 DL VOLGT VATN
 TSK SALT
&YLLING
 MSK SMJÎR
  MSK PÒÈURSYKUR
G PEKANHNETUR SAXAÈAR GRËFT
+ANELBR¹È
 MSK SMJÎR
 MSK KANELSYKUR
 ,¹TIÈ UM  DL AF VOLGU VATNI  GR¹ÈUR Å STËRA SK¹L ,EYSIÈ
UPP Å ÖVÅ  PAKKA AF ÖURRGERI OG HR¾RIÈ SVO SPELTINU SAMAN
VIÈ ÖAR TIL ÒR VERÈUR ÖYKKUR GRAUTUR 3ETJIÈ STYKKI YFIR SK¹LINA
OG L¹TIÈ HEFAST Å UM  MÅN
 "¾TIÈ Ö¹ HVEITI ÒT Å ¹SAMT SALTI (NOÈIÈ DEIGIÈ Å SK¹LINNI
ÖAR TIL ÖAÈ MYNDAR FALLEGA KÒLU OG KLÅSTRAST EKKI LENGUR VIÈ
HENDURNAR 3KIPTIÈ DEGINU Å TVENNT 3MYRJIÈ KÎKUFORM OG
SETJIÈ BÎKUNARPAPPÅR Å BOTNINN "ÒIÈ TIL LENGJU ÒR EINUM
HELMINGI DEIGSINS OG LEGGIÈ Å BOTNINN ¹ FORMINU

AR

 "R¾ÈIÈ  MSK AF SMJÎRI ¹ PÎNNU OG SETJIÈ PÒÈURSYKURINN
ÒTÅ OG PEKANHNETURNAR LÅKA ,¹TIÈ MALLA Å   MÅNÒTUR TAKIÈ
Ö¹ AF HITANUM K¾LIÈ AÈEINS OG SMYRJIÈ SVO HNETUBR¹ÈINNI
JAFNT YFIR DEGIÈ Å FORMINU 'ERIÈ Ö¹ AÈRA LENGJU ÒR HINUM
HELMINGI DEIGSINS OG LEGGIÈ YFIR HNETUBR¹ÈINA 3ETJIÈ STYKKI
YFIR FORMIÈ OG L¹TIÈ BRAUÈIÈ HEFAST YFIR NËTT
 ÈUR EN BRAUÈIÈ ER SETT Å OFNINN BR¾ÈIÈ Ö¹  MSK AF
SMJÎRI ¹ PÎNNU OG SETJIÈ  MSK AF KANELSYKRI ÒTÅ OG L¹TIÈ
MALLA Å UM EINA MÅNÒTU 0ENSLIÈ SVO KANELBR¹ÈINNI YFIR
BOTN BRAUÈSINS "AKIÈ BRAUÈIÈ Å  GR¹ÈU HEITUM OFNI Å 
MÅNÒTUR
"ORÈIÈ VOLGT MEÈ SMJÎRI OG OSTI EÈA ÎÈRU LJÒFU ¹LEGGI

Ég á milljónir aðdáenda
um allan heim
– og ég get sannað það!

Hinn heimsþekkti
Budweiser Budvar
er seldur til 52 landa
víðs vegar um heiminn.
Vinsældir hans eru
ekki síst að þakka
þeirri staðreynd
að hann er bruggaður
á einum stað og eingöngu

+JÎRIÈ ER AÈ FRAMREIÈA D¹DÕR MEÈ
RAUÈK¹LI S¾TRI KARTÎFLUMÒS VILLI
SVEPPASËSU OG EPLASALATI

úr bestu fáanlegu hráefnum.
Hann er alltaf, alls staðar

Dádýra innralæri

jafn góður.

 DL ËLÅFUOLÅA
 BÒNT STEINSELJA
 HVÅTLAUKSGEIRI
 KVÅSTUR RËSMARÅN
 BÒNT BASIL
3ALT OG MULINN SVARTUR PIPAR
!¨&%2¨
,AGIÈ KRYDDOLÅU Å MATVINNSLUVÁL ÒR OLÅU OG KRYDDJURTUM +RYDDIÈ VÎÈVANN VEL MEÈ OLÅU
SALTI OG PIPAR "RÒNIÈ VÎÈVA ¹ PÎNNU 3ÅÈAN ER HANN SETTUR Å OFN VIÈ C ÖAR TIL KJARNHITI
HEFUR N¹È  TIL C SEM ER MEÈAL STEIKING 'OTT AÈ BERA FRAM MEÈ RAUÈK¹LI S¾TRI
KARTÎFLUMÒS VILLISVEPPASËSU OG EPLASALATI
LÉTTÖL

UPPÁHALDSBJÓR MARGRA KYNSLÓÐA
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Eitt gull og eitt brons
Íslenska kokkalandsliðið
náði einu silfri og einu bronsi
á heimsmeistarakeppninni í
matreiðslu, Lux Expo. Norðmenn unnu.
„Okkur er búið að ganga ágætlega. Ætli við séum ekki í 13. sæti
af 25 en hefðum auðvitað viljað
vera ofar,“ sagði Rögnvaldur
Guðbrandsson, gjaldkeri Klúbbs
matreiðslumeistara, þegar í hann
náðist eftir lokaathöfn keppninnar í Lúxemborg í gær.
„Við náðum silfri fyrir heita
matinn og bronsi fyrir kalda borðið en þetta er stigakeppni þannig
að fleiri flagga slíkum medalíum.
Svo vinnur sá keppnina sem fær
flest stigin. Það var Noregur að
þessu sinni, Svíþjóð var í öðru
sæti og Singapore í því þriðja.“
Rögnvaldur sagði mikið hafa
verið um að vera á staðnum enda

Sérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.
Fyrir verslanir:
Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

+OKKALANDSLIÈIÈ STËÈ Å STRÎNGU SÅÈUSTU VIKU Å ,ÒXEMBORG EN ER V¾NTANLEGT HEIM Å
DAG
-9.$'5¨*«. ¶«2 34%).33/.

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is

Til steikingar:
saltfiskbitar blandaðir
saltfiskkurl
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
gellur
Fyrir veitingahús – hótel – mötuneyti:
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
saltfiskbitar blandaðir til suðu og steikingar
saltfiskkurl
Fyrir utan saltfiskinn þjónustum við sitthvað fleira, svo sem:
ýsuhnakka
rækjur
þorskhnakka
steinbítskinnar og bita

3NÎR HANDTÎK OG ÕTRUSTU VANDVIRKNI ÖARF
AÈ VIÈHAFA Å HEIMSMEISTARAKEPPNI
-9.$'5¨*«. ¶«2 34%).33/.

hefðu milli 70 og 80 lið keppt í
heildina að meðtöldum ungliðum,
herliðum og alþjóðaliðum. „Nú er
bara hálfgert spennufall hjá
okkur eftir þetta allt saman.“
Undirbúningur fyrir keppnina
hófst um síðustu áramót, að sögn
Rögnvaldar. Átta manns skipa
landsliðið sjálft, þar fyrir utan
eru fjórir aðstoðarmenn í keppninni og tveir ungliðar. Samtals
eru 20 Íslendingar í ferðinni og
Rögnvaldur segir hópinn sem
einn mann. „Við erum búin að
vera á fullu síðan á miðvikudag-

inn í síðustu viku. Lögðum af stað
á föstudag með eitt tonn af farangri sem tilheyrði keppninni og
flugum með Iceland Express til
Frankfurt Hahn. Hálfum mánuði
áður vorum við búin að senda
annað tonn á undan okkur.“
Klúbbur matreiðslumeistara
fellur undir frjáls félagasamtök
og Rögnvaldur segir hann eiga
víða hauka í horni og fá góðan
stuðning við sína starfsemi. „Við
eigum mjög góða styrktaraðila
sem hjálpa okkur að gera það sem
við erum að gera.“
GUN

NÚ ER GLATT
Á HJALLA

¶VÅ L¾GRI SEM HITINN ER ÖVÅ LENGRI ÖARF STEIKINGARTÅMINN AÈ VERA

/FNSTEIKT KJÎT
'«¨ 2¨ 6)¨ 34%)+).'5 +*®43

H2 hönnun

+JÎTIÈ SKAL HELST VERA VIÈ STOFUHITA
¹ÈUR EN ÖAÈ FER INN Å OFNINN
3TEIKIÈ KJÎTIÈ Å OFNSKÒFFU EÈA H¾FI
LEGA STËRU ELDFÎSTU MËTI Å MIÈJUM
OFNINUM
3TEIKINGARTÅMINN FER MEÈAL
ANNARS EFTIR ÖYKKT KJÎTSINS ,ANGT
OG ÖUNNT STYKKI ÖARF STYTTRI TÅMA EN
ÖYKKT STYKKI AF SÎMU ÖYNGD
+JÎT M¹ STEIKJA Å MISMUNANDI
HEITUM OFNI EN ÖVÅ L¾GRI SEM HITINN
ER ÖVÅ LENGRI ÖARF STEIKINGARTÅMINN
AÈ VERA
+JÎTHITAM¾LIR SEM SÕNIR INNRI

HITA KJÎTS ER GOTT HJ¹LPART¾KI 3TINGIÈ
M¾LINUM Å MIÈJAN KJÎTBITANN ÖAR
SEM HANN ER ÖYKKASTUR ¹ÈUR EN ÖAÈ
FER INN Å OFNINN
,¹TIÈ KJÎTIÈ STANDA Å  
MÅNÒTUR ¹ÈUR EN ÖAÈ ER SKORIÈ ¶¹
VERÈUR AUÈVELDARA AÈ SKERA ÖAÈ OG
SAFINN RENNUR SÅÈUR ÒR
+JÎRHITI Å MIÈJU KJÎTS
,AMBAKJÎT   GR¹ÈUR
3VÅNAKJÎT  GR¹ÈUR
.AUTAKJÎT   GR¹ÈUR
&UGLAKJÎT   GR¹ÈUR
(EIMILD .ÕIR EFTIRL¾TISRÁTTIR

Veislusalurinn Rúgbrauðsgerðin ehf
Borgartúni 6 • 105 Reykjavík •Sími 517-6545
www.rugbraudsgerdin.is

- leggur heiminn
að vörum þér

Borðfætur klingja dinga-linga-ling og mikil lifandis ósköp eru á
ferðum því nú hafa Grýla og Leppalúði fengið sér Grýlukanilkaffi
og eru í sjöunda himni.
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  ÖÒS
.ISSAN 3UNNY 32 ¹RG k EK  ÖÒS
NÕSK 6ERÈ  ÖÒS 3  
4OYOTA (ILUX $OUBLECAP ¹RG k ER ¹
m DEKKJUM ÖARFNAST LAGF 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  
4OYOTA #OROLLA k SSK SK k 6ERÈ
 ÖÒS 3  

(ONDA #26

67 'OLF #OMFORTLINE ¹RG  EK 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR  X DEKK 6ERÈ
 Ö 4ILBOÈ  Ö ¹HV  Ö 
Ö ¹ M¹N 3   WWWBILALIFIS

 Ö PR M¹N SJ¹LFSKIPTUR
&OCUS

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

  ÖÒS

4IL SÎLU ER (ONDA #26 ¹RG k EK 
ÖÒS 2AUÈUR VEL MEÈ FARINN BÅLL SETT
VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S   
 
.ÕIR #HRYSLER  # ,IMITED 6 
HÎ ,EÈUR LÒGA ALLT RAFKNÒIÈ m ¹LF
ELGUR LEIÈSÎGUKERFI KM M¾LIR OFL
3ÕNINGARBÅLL ¹ STAÈNUM %INN BILL EFTIR ¹
ÖESSU F¹R¹NLEGA L¹GA VERÈI  ÖÒS

!LGJÎR 'ULLMOLI 

67 0OLOl  6 TOPPLÒGA m
LOWPROFIL 6OGTLAND FJÎÈRUNARKERFI
L¾KKAÈUR  MM FRAMAN   MM
AFTAN  STÅFARI DEMPARAR /PIÈ PÒST
KRAFTSÅA SPOILERKIT CD MAGASIN GËÈAR
GR¾JUR FILMUR OFL 6ETRARDEKK ¹ FELGUM
3  

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS
&IAT 0UNTO RG  EK AÈEINS 
ÖKM "ENSÅN NÕYFIRFARINN AF UMBOÈI
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  Ö 3  
WWWBILALIFIS

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

«DÕR $ÅSEL SENDIBÅLL (YUNDAI ( ¹RG
k 63+ NÒMER NÕSKOÈAÈUR k VERÈ
 63+ 5PPL Å SÅMA  

3UBARU )MPREZA ¹RG  ',   WD
 GÅRA  DYRA EKINN  Ö KM SETT VERÈ
 4ILBOÈ KR  5PPL Å SÅMA
 

'ALLOOPER 4#) DIESEL RG EK 
ÖKM 3J¹LFSKIPTUR  MANNA KRËKUR VEL
ÖJËNUSTAÈUR 6ERÈ  Ö ¹HV  Ö 
Ö ¹ M¹N 3   WWWBILALIFIS

"ÅLALÅF
+LETTH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILALIFIS

$ODGE 2!-  8 ¹RG  EK 
ÖÒSKM 6ERÈ  ÖÒSKR

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

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

(ONDA #IVIC k VTEC BSK EK
Ö .ÕSKOÈAÈUR VETRARDEKK CD FLOTTUR
BÅLL 6ERÈ  ÖÒS 3  

3TËRT 4ILBOÈ

3UBARU ,EGACY ¹RG  EK 
Ö SSK NÕSK NÕ NAGLA SUMARDEKK
KRËKUR 4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

  ÖÒS

4IL SÎLU -- 0AJERO  EKINN 
VERÈ  5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


67 0OLO #OMFORTLINE ¹RGERÈ 
SJALLFSK EK  ÖKM BL¹R 6 
S  

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

 MILLJËNIR
-!:$! -06 ¹RG  EK  ÖKM .ÕR
BÅLL SETT  Ö 4ILBOÈ  Ö
HVÅLANDI  Ö &ALLEGUR BÅLL SEM VERT
ER AÈ SKOÈA 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN
OG SKR¹ 3 

(ONDA #26 .ÕSKR  CC
 DYRA 3J¹LFSKIPTUR $ÎKKRAUÈUR %KINN
 Ö 6ERÈ 

"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
6AGNHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS

4IL SÎLU 67 0ASSAT k EK  ÖÒS
SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈSVERÈ 
ÖÒS 3  

 Ö PR M¹NUÈ FYRIR
&ALLEGAN 3TATION 

&ORD &OCUS ¹RG k EK Ö  GÅRA SK
k ABS &¾ST ¹  L¹NI  Ö  Ö
PR M¹N 3  

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

4IL 3ÎLU ,EXUS 28 ¹RG 
EKINN  ÖKM LEÈUR RAFM Å ÎLLU DR¹TT
ARKÒLA EINS OG NÕR 6ERÈ  ÖÒS
 ÖÒS STGR 5PPL Å S  

4IL SÎLU 4OYOTA 9ARIS  DYRA ¹RG k 6ERÈ
 TILBOÈ  5PPL Å S  

"-7 I ¹RGl EKÖKM BEINSK
SVARTUR SVLEÈUR TOPPLÒGA UPPL Å 

4IL SÎLU 2ENUALT 3CENIC ¹RG k EK
 ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL GEFUR
*ËHANNES Å S  

  MILLJËNIR

4IL SÎLU (ONDA #IVIC ,X ¹RG  EKIN
AÈEINS ÖKM GOTT EINTAK VERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S   OG  

6OLVO 3 7$

.ÕR 9ARIS RÒMGËÈUR DYRA SM¹BÅLL TIL
SÕNIS ¹ STAÈNUM SKOÈUM SKIPTI

#(%62/,%4 3),6%2!$/  8
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

"ÅLASALA ¥SLANDS
3KËGARHLÅÈ   2VK
3ÅMI  
WWWBILASALAISLANDSIS

(ÎFÈAHÎLLIN
+LETTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWHOFDAHOLLINIS

.ISSAN 0ATROL 3% ¹RGERÈ   CYL
SJ¹LFSKIPTUR LEÈUR m BREYTING OG NÕLEG
DEKK TOPPLÒGA DR¹TTARKÒLA  MANNA
OFL EKINN  ÖÒSKM  L¹NAÈ
VERÈ   

"REIÈAN EHF
3ÅMI  

6OLVO 3 WD TÒRBË ¹RG  EKINN
Ö %INN MEÈ ÎLLU MJÎG GËÈUR Å SNJË
&¾ST GEGN YFIRTÎKU
Ö 3ÅMI 


3TËRL¾KKAÈ VERÈ ¹  ¹RS
FRÒARBÅL

²TSALA ¹ /PEL :AFIRA 6ERÈMAT  MILLJ
4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS -IKILL AUKA
BÒNAÈUR ALLT INNIFALIÈ !UK VETRAR OG
SUMARDEKKJA +EYRÈUR AÈEINS  ÖÒS
5PPL Å S   %YGLË

&ORD -ONDEO ¹RG  %K AÈEINS
 ÖÒS  L  GÅRA 3K k %R ¹ NÕL
LOFTBËLUDEKKJUM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å SÅMA  

#HRYSLER 4OWN  COUNTRY ¹RG 
EKINN  Ö KM , VÁL CD MAGASÅN
RAFM Å RÒÈUM  MANNA  HURÈA SK ¹
ËDÕRARI 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 
 OG  
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"ÅLAR ËSKAST

6ÎRUBÅLAR

"ÅLL ËSKAST ¹ BILINU   ÖÒS M¹ ÖARFN
AST LAGF¾RINGAR 5PPL Å S  

4IL SÎLU 6OLVO &( ¹RG k MKASSA
LYFTU 3  

0ÅPULAGNINGARMEISTARI ËSKAR EFTIR AÈ
VINNA UPP Å SJ¹LFSK BÅL 5PPL Å S 


4IL SÎLU &ORD %XPLORER 8LT ¹RG 
EKINN  Ö KM  MANNA m FELGUR
AUKA GANGUR ¹ FELGUM EINS OG NÕR 5PPL
Å SÅMA  

"-7  $ RGERÈ  %KINN  &/2$ & ,!2)!4 8 n RGERÈ
ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR   %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

- "ENZ % %LEGANS ¹RGERÈ 
EKINN  Ö KM EINN EIGANDI LEÈURINN
RÁTTING RAFM Å ÎLLU MINNI ¹ S¾TUM 
¹LFELGUGANGAR TOPP EINTAK 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S   OG  
&/2$ % %#/./,).% RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

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  

4IL SÎLU 4OYOTA ,AND #RUISER VX DIES
EL TURBO ¹RG k EK  ÖÒS 3SK
TOPPLÒGA RAFM Å RÒÈUM DRIFL¾S FA 3
 

4OYOTA ,AND #RUISER 6lMÎLLU
EKINN  ÖÒS ¶EIR GERAST EKKI BETRI
%INN EIGANDI ALLAR SKOÈANIR ¹ 
KM FRESTI 6ERÈ  ÖÒS STGR 3
 

,%853 )3 347 RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


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


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


.)33!. 4%22!./ )) 32  RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

.)33!. 35..9 (" 32 RGERÈ  --# '!,!.4 ',3)3%$!. RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ
6ERÈ KR 
KR 

3NJËKEÈJUR

4OYOTA VERÈHRUN .ÕR 4OYOTA JEPPI FR¹
+R  4ACOMA FR¹ +R 
2UNNER !MERÅSKUR ,ANDCRUISER FR¹
+R  %INNIG 2!6 OG (I,UX
 4URBO DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR MEÈ LEÈRI
OG HLAÈINN AUKABÒNAÈI ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

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

3UZUKI 'RAND 6ITARA ¹RG k EK 
ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

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

0ALLBÅLAR

"¥,!2 4), 3®,5

"ÅLASALA 3ELFOSS o (RÅSMÕRI  3ELFOSSI o 3     
0%5'%/4  2# RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


"-7 8   SPORT
RG  EKIN  ÖÒS KM
3J¹LFSKIPTUR LEÈUR LÒGA
8ENON LJËS n ¹LF SUMARD
n VETRARD $R¹TTARBEISLI OG Ú
SETT VERÈ  ÖÒS TILBOÈ  ÖÒS

0/23#(% "/834%2 RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


67 'OLF 6 4RENDLINE 
.ÕSKR  EKIN  ÖÒS KM
n ¹LFELGUR TOPPLÒGA DR¹TTARBEISLI
SETT VERÈ  ÖÒS
HVÅLANDI  ÖÒS  ÖÒS PRM¹N

2%.!5,4 ,!'5.! "2%!+ RGERÈ
 %KINN  ÖKM ÖÒSUND KM
6ERÈ KR 

3KI DOO -8:  (/ 8 SUMMIT
RG  EKIN  KM
"RÒSAGRIND '03 FESTING HANDAHLÅFAR
(LÅFÈARPANNA  MM BELTI
SETT VERÈ  ÖÒS

2!.'% 2/6%2 30/24 (3%  
RGERÈ  %KINN  ÖMÅLUR
ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

6INNUVÁLAR

-ERCEDES "ENZ -,   3ILFRAÈUR
%K ÖKM 3SK LEÈURS¾TI TOPPLÒGA
DR¹TTARBEISLI STIGBRETTI CD MAGASÅN HITI
MINNI OG RAFMAGN Å S¾TUM LOFTK¾LING
'03 %30 STÎÈUGLEIKAKERFI ÖJËNUSTU
BËK !TH SÅÈASTA ÖJËNUSTUSKOÈUN VAR
FYRIR  KM 'L¾SILEGUR BÅLL Å TOPP
STANDI 6ERÈ ¶ !TH 4ILBOÈ  Ö
"ÅLAHORNIÈ S  

'R¹R 4OYOTA 2AV  %K
(LAÈINN AUKABÒNAÈI MJÎG VEL MEÈ
FARINN 6ERÈ  ÖÒS 3  

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


'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 


(/.$! !##/2$   %8%#54)6%
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND
KM 6ERÈ KR 

)35:5 42//0%2 RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR


--# ,!.#%2 %3  RGERÈ 
%KINN  ÖMÅLUR ÖÒSUND KM 6ERÈ
KR 

*EPPAR

6ÁLSLEÈAR

+)! 3ORENTO ,8   DIESEL
.ÕSKR  EKIN  ÖÒS KM
$R¹TTARBEISLI LFELGUR HITI Å S¾TUM
OG Ú
SETT VERÈ  ÖÒS KR
¹HVÅLANDI  ÖÒS  ÖÒS PR M¹N

35:5+) "!,%./ 347 RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ
KR 

.ISSAN 0ATROL '2 3%   DIESEL
.ÕSKR  EKIN  ÖÒS KM
 GÅRA n BREYTTUR LEÈUR TOPPLÒGA
DR¹TTARBEISLI ÙLMUR OG Ú
SETT VERÈ  ÖÒS
HVÅLANDI  ÖÒS  ÖÒS PR M¹N

0ALLBÅLA VERÈHRUN .ÕJIR &ORD OG $ODGE
PALLBÅLAR FR¹ +R  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

3ENDIBÅLAR

3UBARU ,EGACY  ',)
.ÕSKR  EKIN  ÖÒS KM
3J¹LFSKIPTUR ¹LFELGUR HEILS¹RSDEKK
SETT EVRÈ  ÖÒS
HVÅLANDI  ÖÒS  ÖÒS PR -¹N

   

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

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

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

&®345$!'52  NËVEMBER 
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(JËLBARÈAR

$UNLOP VETRARHJËLBARÈAR

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

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

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR
"ÅLAPARTASALA SEM SÁRH¾FIR SIG Å -USSO
"ENS 67 3KODA !UDI -MC &REELANDER
OG FL /PIÈ M¹N FÎST   )ÈNDALUR 
 6OGUM 3  

,YFTARAHJËLBARÈAR FR¹
4RELLEBORG

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


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

-INKAPELSAR

(VERNIG V¾RI AÈ FARA Å BÅLTÒR TIL +EFLAVÅKUR
'OTT ÒRVAL AF MINKAPELSUM *AKOB 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 


-INKAPELSAR
4IL SÎLU MINKAPELSAR SÅÈUR OG
STUTTUR BL¹REFAPELS SKINNKRAG
AR ULLARK¹PUR OG JAKKAR TD
Å YFIRST¾RÈUM OG FL 6ERÈ FR¹
 KR
+3 $IANA S  

"ÅLAPARTAR EHF 3 
%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL
  WWWBILAPARTARIS BILAPART
AR BILAPARTARIS

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

$RIFSKAFTAEFNI

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

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     

2ISASKËMARKAÈUR Å
3PÒTNIK
,AUGAVEGI   NËV  NËV
4RYLLT TILBOÈ T¾MUM LAGERINN
,¹G STÅGVÁL  KR (¹ STÅGVÁL
 KR (¾LASKËR  KR
3PÒTNIK ,AUGAVEGI 

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

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

4IL SÎLUR  MJÎG LÅTIÈ NOTUÈ NAGLADEKKK
2 ¹ FELGUM UNDAN 67 0ASSAT
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

 -AXI #OSI BARNABÅLSTËLAR   KG
 4RIP TRAP STËLAR EINNIG ÖRÅBURAVAGN
5PPL Å S  

4IL SÎLU 'OODYEAR VETRARDEKK 
2 5LTRA GRIP  ¹ ST¹LFELGUM 5PPL
Å S  

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

4IL SÎLU NOTAÈUR SKJALASK¹PUR XX
CM  SKÒFFUR 5PPL Å S  
,JËSABRETTI ¹ KERRUR OG VAGNA BREIDD
 MM VERÈ KR  ,JËSASETT ¹
KERRUR MEÈ SEGULST¹LI VERÈ KR 
,JËSAPERUR Å MIKLU ÒRVALI STUNGNAR OG
SMELLTAR 6 OG 6 VENJULEGAR OG
HALOGEN 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ
INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK SÅMI 
 .JARÈARNESI   !KUREYRI SÅMI
 

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 
3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING
&ORD %XPLORER  VARAHLUTIR TIL SÎLU
5PPL Å SÅMA  

(ILLUSAMST¾ÈA OG SKENKUR LJËST VIÈARLÅKI
EINNIG BORÈSTOFUBORÈ ALLT RÒMLEGA ¹RS
GAMALT ËDÕRT 5PPL Å SÅMA  
'OTT SËFASETT BORÈ RUGGUSTËLL MEÈ LEÈRI
OG BËKBANDST¾KI 5PPL Å S  
4IL SÎLU RAFMAGNSSJÒKRARÒM X CM
T¾PLEGA ¹RSGAMALT 5PPL Å SÅMA 


4IL SÎLU
WWWSNJOKEDJURIS

4), 3®,5

,YFTARAR

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

6ARAHLUTIR

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

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

"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO EHF
3   EÈA ADDCO ADDCOIS

4), 3®,5

 


#
"
$
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3JËNVARP

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

"ËKHALD

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

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

3P¹SÅMINN   2¾È DRAUMAR OG
SP¹I Å TARROT %R VIÈ SÅMANN ALLA DAGA FR¹
  3TÅNA ,ËA

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

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

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

"ËKHALD LAUNAVINNSLA VSK UPPGJÎR
¹RSREIKNINGAR SKATTFRAMTÎL SKATTAK¾RUR
STOFNUN FYRIRT¾KJA OG ÎNNUR AÈSTOÈ
6IÈSKIPTAFR¾ÈINGUR AÈSTOÈAR "ËKHALD
OG AÈSTOÈ 'UNNAR SÅMI  

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

(ANNA S    
ALLA DAGA 6ISA-ASTER

6ÁLAR OG VERKF¾RI

µMISLEGT

(UGL¾KNINGAR !NDLEG LEIÈSÎGN
3PILASP¹ 4AROT $RAUMR¹ÈNINGAR
 KR MÅN %R VIÈ ALLA DAGA FR¹ 
 3     !TH HEF
LAGT NIÈUR   

-¹LARAR

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

-¹LNINGARVINNA

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

(EILSUVÎRUR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR ALHLIÈA M¹LN
INGARVINNU INNI PARKET OG FLÅSALAGNIR
&AGMENN 6ÎNDUÈ OG GËÈ ÖJËNUSTA
5PPL Å S  

«SKASP¹ FR¹   3  

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS S STA  

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS

RANGUR MEÈ 3HAPE7ORKS "ETRI LÅÈAN
OG FULLKOMIN ÖYNGDARSTJËRNUN 2¹ÈGJÎF
AÈHALD OG EFTIRFYLGNI 2AGGA EINKAÖJ¹LF
ARI OG (ERBALIFE DREIFINGARAÈILI WWW
HEILSUFRETTIRISRAGGA GSM 

-EINDÕRAVARNIR
6ERSLUN

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWISRANNVEIG

-EINDÕRAVARNIR
3UÈURLANDS

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

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

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

(ÒSAVIÈHALD

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

(ÒSAVIÈHALD
4IL BYGGINGA

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

,ÅKAMSR¾KT

-ÒRBROT

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     

3MIÈIR

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

-ÒRARAR
-ÒRVIÈGERÈIR

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

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

2AFVIRKJUN
.UDD

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

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

6ÎÈVASLAKANDI OG SPENNULOSANDI NUDD
EINNIG GRENNANDI SOG¾ÈAMEÈFERÈ 3
 

"YGGINGAFÁLAG

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

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

(REINGERNINGAR

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

3MIÈIR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
4ILBOÈ TÅMAVINNA 5PPL Å S  
  

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

(REINGERNINGAÖJËNUSTA

6EFSÅÈULAUSNIR IS

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


6EFHÕSING WWWIS
(EIMASÅÈUR¹ÈGJÎF WWWIS

%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  

+ENNSLA

3P¹DËMAR
  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

®RLAGALÅNAN   
 

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

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


«SKA EFTIR N¹MSAÈSTOÈ AÈALLEGA Å
DÎNSKU EINNIG ÅSLENSKU OG ST¾RÈFR¾ÈI
 BEKKUR 3NIÈUGT F N¹MSMENN 
KENNARA 3ÅMI 

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

4), 3®,5
4), 3®,5

$ÕRAHALD

$ÕRAB¾R

3NYRTIBORÈ Å  ST¾RÈUM $ÕRAB¾R
3M¹RALIND OG (LÅÈASM¹RA  +ËP
!RAP¹FAGAUKUR JA M¹NAÈA KARLFUGL TIL
SÎLU AF ËVIÈR¹ÈANLEGUM ORSÎKUM 6ERÈ
 ÖÒS ¹SAMT BÒRI OG FYLGIHLUTUM
5PPL Å S      "YLGJA
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&ELLIHÕSI OG TJALDVAGNAR UPPHITAÈ MJÎG
GOTT HÒSN¾ÈI Å  2EYKJAVÅK 5PPL ¹
HORDUR MIIS S  

(ÒSGÎGN

"ËNUSVIDEO ,AUGAL¾K

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI Å KVÎLD OG
HELGARVINNU !ÈEINS HÎRKUDUGLEGT OG
SKEMMTILEGT FËLK KEMUR TIL GREINA 
¹RA OG ELDRI 5PPL Å S   *ENNÕ

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

,EÈURSËFASETT  VÅNRAUTT Å GËÈU
STANDI ,ÅTUR VEL ÒT 6  STGR S
 

(EIMILIST¾KI

!TVINNA Å BOÈI

4IL SÎLU HORNSËFI BORÈSTOFUBORÈ MEÈ
 STËLUM HJËNARÒM HILLUR OG ÖURRKARI
3ELST ËDÕRT 3  

®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
 

,¾RÈUR MATREIÈSLUMAÈUR MEÈ  ¹RA
REYNSLU ËSKAR EFTIR AUKAV UM HELGAR
5PPL Å S  

+AFFI 3ËLON
+AFFI 3ËLON ËSKAR EFTIR BARÖJËN
UM OG ÖJËNUSTUFËLKI Å SAL
4EKIÈ ¹ MËTI UMSËKNUM ¹
+AFFI 3ËLON &R¹ KL  TIL 

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  

!TVINNA ËSKAST

.EMI Å BIFVÁLAVIRKJUN ËSKAR EFTIR AÈ KOM
AST Å 3TARFSÖJ¹LFUN ¹ VERKST¾ÈI Å UMSJËN
IÈNMEISTARA %R STUNDVÅS OG ¹REIÈANLEG
UR 3 +ELI
2AFVIRKI FRA ,ETTLANDI OSKAR EFTIR VINNU A
)SLANDI 3  

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

4ILKYNNINGAR
*OLLI (AFNARFIRÈI
+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND

&YRIR VEIÈIMENN

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

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

*OLLI ËSKAR EFTIR FËLKI Å FULLT STARF
'ËÈ LAUN Å BOÈI
5PPLÕSINGAR GEFUR ,ÅNEY
Å SÅMA   FR¹  
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST ¹
STAÈNUM

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

%INKAM¹L

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

µMISLEGT

!ÈSTOÈ Å SAL

+VÎLD  HELGAR

(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

!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

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
3TÒDÅËÅBÒÈ TIL SKAMMTÅMALEIGU Å MIÈB¾
(AFNARFJARÈAR 5PPL S    

4IL LEIGU %INBÕLI ¹ 6ESTURGÎTU 
!KRANESI %IGNINA M¹ SJ¹ ¹ WWWMID
BORGIS ,EIGA  ÖÒS 'SM  
6ÎNDUÈ JA HERB ÅBÒÈ Å (ËLAHVERFI TIL
LEIGU 5PPL Å S   !ÈEINS VAND
AÈ OG REGLUSAMT FËLK KEMUR TIL GREINA

4IL LEIGU  FM ÅBÒÈ ¹ 3ELFOSSI HITI OG
RAFMAGN INNIFALIÈ  M¹N FYRIRFRAM LAUS
 DES 5PPL Å S  

$YRAVARSLA UM HELGAR
ËSKUM EFTIR AÈ R¹ÈA DYRAVÎRÈ
SEM FYRST ,¹GMARKSALDUR 
¹RA
5PPLÕSINGA UM STARFIÈ VEITIR
3OPHUS S    WWW
KRINGLUKRAINIS

3TUDIOÅBÒÈIR Å (AFNARFIRÈI TIL LEIGU 3 
    MILLI KL  OG 

!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  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI Å
ELDHÒS
,¾RT EÈA MEÈ REYNSLU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  
3TARFSMENN ËSKAST HELST VANIR PAPPA
LÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
0ËLSK FJÎLSKYLDA BÎRN ËSKAR EFTIR ÅBÒÈ
TIL LEIGU Å "REIÈLHOLTI STRAX 'REIÈSLUGETA
UM  ÖÒS 3  

0RIKIÈ AUGLÕSIR
6ANTAR STARFSFËLK SEM FYRST VIÈ
AFGREIÈSLUSTÎRF 'ËÈ LAUN Å BOÈI
FYRIR RÁTT FËLK
HUGASAMIR HAFI SAMBAND Å S
  ¶ËRHILDUR

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

3TËR NÕ JA HERB Å ¶INGHOLTUNUM ¹
H¾È SÁRINNG +RAFIST ER REGLUS SNYRTIL
UMGENGNI OG TRYGGINGA 6ERÈ  ÖÒS
MHÒSSJ RAFM OG HITA S  

2ÕMINGARSALA  TIL
 AFSL¹TTUR

#AFE /LIVER ËSKAR EFTIR AÈ F¹ AÈSTOÈ Å SAL
UM HELGAR ¥SLENSKUKUNN¹TTA SKILYRÈI
HUGASAMIR VINSAMLEGAST HAFIÈ SAM
BAND VIÈ %VU Å SÅMA  

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

"AKARÅIÈ "RAUÈBERG
(RAUNBERGI 
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSKRAFT Å
AFGREIÈSLU Å  M¹NUÈI
.¹NARI UPPL VEITA 'UNNAR Å S
  OG !NNA Å S  

3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å %FNALAUGÖVOTTA
HÒS VIÈ FR¹GANG ¹ FATNAÈI 2EYNSLA ¾SKI
LEG %FNALAUG 'ARÈAB¾JAR S  
6ANTAR MENN VANA HELLULÎGNUM OG
ALMENNA VERKAMENN 5PPL Å S 
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Hvað á vitleysan að ganga langt?
5-2¨!.
3J¹VARÒTVEGUR

L

andsmönnum er vel kunnugt
um bæði óréttlætið og byggðaeyðinguna sem fylgir íslenska
kvótakerfinu. Einhverjir hugga
sig við að það sé ákveðinn fórnarkostnaður fyrir meinta hagræðingu af kvótakerfinu. Geir Haarde forsætisráðherra gat samt
ekki fært nein rök fyrir neinum
ávinningi af kerfinu þegar honum
var gefinn kostur á því, enda hafa
tekjur sjávarútvegsins ekkert
aukist á undanförnum árum á
meðan skuldir hafa hlaðist upp.
Skuldaaukning síðasta áratuginn
svarar brátt til tveggja Kárahnjúkastíflna.
Enn aðrir hugga sig við að
kerfið sé reist á einhverjum vísindalegum grunni og miðist við
að byggja upp fiskistofnana.
Þessi uppbygging hefur ekki
gengið eftir enda er engin von til
þess að áætlanabúskapur Hafró í
undirdjúpunum með villta dýrastofna geti gengið eitthvað betur
en áætlanabúskapur Stalíns á
þurru landi.
Kerfið stendur vægast sagt á
völtum fótum líffræðilega, enda
gengur það í berhögg við viðtekna vistfræði. Í umræðum á
Alþingi hefur sjávarútvegsráð-

herra haldið því fram
að
hvalir
éti
meiri
fisk
en
landsmenn
afla.
Það eru
líka staðreyndir að
spendýr
3)'52*«. ¶«2¨!23/. sjávarins
og fuglar
himinsins éta ekki bara margfalt
heldur tugfalt meira en það sem
maðurinn tekur til sín af gæðum
hafsins. Í hinu flókna orkuflæði
og samspili ólíkra lífvera hafsins
er augljóst að sjávarspendýr og
fuglarnir eru aukaleikarar í því

orkuflæði sem fram fer í hafinu,
þar sem fiskarnir sjálfir hljóta að
vera aðalleikararnir.
Það má færa fullgild rök fyrir
því að þorskstofninn þurfi að éta
í viku hverri sambærilegt magn
og ársafli Íslendinga er úr sama
stofni.
Þannig skiptir ekki öllu máli
hvort við veiðum 193.000 tonn af
þorski á yfirstandandi fiskveiðiári eða þess vegna helmingi
meira, þar sem þá yrði meiri
fæða fyrir þá sem eftir yrðu og
framleiðslan í stofninum myndi
vaxa.
Á Alþingi hefur sjávarútvegsráðherra farið mjög hallloka í
þeim umræðum sem fram hafa
farið um ofangreindar staðreynd-

ir en flóttaleið ráðherra hefur
verið að hafrannsóknir séu háðar
óvissu og að von sé á niðurstöðum eftir einhver ár.
Það er ekki rétt að það þurfi að
bíða í mörg ár. Staðreyndirnar
blasa við hverjum sem vilja sjá
að áhrif fiskveiðanna eru minniháttar miðað við aðra krafta. Það
skýtur því skökku við þegar verið
er að ákvarða upp á kíló hvað
hver sjómaður má veiða af ákveðinni tegund út frá kerfi, sem
stendur á svo veikum grunni og
hvað þá að það þurfi að leggja
heilu hluta landsins í rúst, kerfisins vegna.
Íslenska kvótakerfið er vitleysistilraun sem hefur ekki gengið upp og engin von til þess að

gangi upp, þar sem hún stríðir
gegn lögmálum náttúrunnar.
Fleiri tilraunir, álíka vitlausar,
hafa verið gerðar í smærri skala
á síðustu árum, s.s. þegar reynt
var að gefa villtum þorski loðnu í
Arnarfirði til þess að koma í veg
fyrir að þorskurinn æti rækjuna í
sama firði.
Niðurstaða þeirrar tilraunar
var að viðbótarfæðan sem þorskurinn fékk gaf honum aukinn
kraft til þess að ráðast að rækjunni með enn meira afli – og klára
hana.
Sú spurning verður æ áleitnari – hvað þarf þessi vitleysa að
ganga langt?
Höfundur er alþingismaðurv

Á tímamótum
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hugmyndasnauð sinni og andlegri fátækt, hafa stjórnvöld
innleitt álæði. Á sama tíma og
þau eru að fullkomna mesta
skemdarverk
Íslandssögunnar
á
umhverfinu, hefja
þau hvalveiðar og
leiða
þar
með athygli
þjóðarinnar frá stóru
!,"%24 *%.3%.
máli
að
minna. Auk
þess að vekja upp drauga, egna
þau viðskiptaþjóðirnar gegn sér.
Hafin er veiði á stærstu og meinlausustu skepnu jarðar og sem
lengst er að vaxa og er í mestri
hættu. Háhyrninga, grimmustu
og stærstu rándýr jarðar, má
ekki veiða vegna tilfinningasemi.
Líklegt er að þeir drepi þó fleiri
langreyðar en maðurinn, fyrir
utan svo allt fiskátið. Rembingur
Bandaríkjamanna í málinu, er
athyglisverður þegar haft er í
huga að þeir eru mesta hvalveiðiþjóð veraldar. Bretar þora ekki
einu sinni að nefna það, þó þeir
mikli sig við okkur.
Álveri fylgir mikil mengun og
er lýtir á umhverfi. Hafnfirðingar urðu fyrir því óláni, að álver
var staðsett við bæjardyr þeirra,
þar sem fegurst var. Síðan grúfir
sífellt mengunarský yfir fólki og
grasið er gult. Ljóst er að með
uppsögn starfsmanna við starfslok, er álverinu í Straumsvík
stjórnað með óttann að vopni. Þar
sér þjóðin Íslendinga ganga
erinda útlends auðvalds, til að
halda vinnu sinni. Af hverju velja
þau ekki heiðurinn. Nú eiga Hafnfirðingar kost á að losna við allan
óþverrann, því eigendurnir hóta
að fara, fái þeir ekki að stækka.
Ef Fjarðarbúar veita álverinu
brautargengi, verður Hafnarfjörður með menguðustu stöðum
landsins, fyrir utan
falska
atvinnuöryggið.
Ég vona að Hafnfirðingar láti
ekki óttann leiða slíkt ólán yfir
sig og börn sín.
Höfundur er trésmiður.
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Ég verð alltaf Íslendingur
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æða Magnúsar Þórs sem hann
hélt á dögunum á Alþingi er
örþrifaráð Frjálslyndaflokksins til
þess að þurrkast ekki út í næstu
kosningum. Hún er illa ígrunduð og
væri í raun hlægileg ef ekki væri
fyrir undirtón rasisma og þjóðernisöfga og í kjölfarið aukið fylgi
flokksins.
Frjálslyndiflokkurinn
með náfrænda minn, Guðjón A.
Kristjánsson, í broddi fylkingar
ætlar að fara sömu leið og Norski
framfaraflokkurinn og Danski
þjóðarflokkurinn sem byggir m.a. á
þeirri hugmynd að sá einn er Dani
sem kominn er af danskri jörð og
því lengra aftur sem menn geta
rakið ættir sínar þar á bæ, því
danskara er blóðið sem rennur í
æðum þeirra.
Forystumenn flokka leita allra
leiða til þess að auka fylgi sitt og
horfa því eðlilega til nágrannalandanna. Í Danmörku og Noregi hafa
þessir tveir harðlínu þjóðernisflokkar náð völdum og ég spái því
að þetta sé aðeins byrjunin hjá
Frjálslyndaflokknum, án þess glata
þeir þeim stuðningi sem þeir hafa
náð og hætta aftur að vera til.
Í ræðu Magnúsar eru mörg upphrópunarmerki og enn fleiri spurningar m.a. hvort við séum í stakk
búin til að taka á móti þessu fólki.
Þetta yrðu ekki aðeins fátækir
karlmenn og konur að leita sér að
vinnu, sennilega vilja þau fá ættingja sína hingað líka, það væri
bara mannlegt, skrifar Magnús. Ég
efast stórlega um að þegar Magnús
bjó í Noregi, meira og minna í
fimmtán ár til þess að vinna og afla
sér menntunar, hafi hann verið að
nauða í sínum nánustu að gerast
Norðmenn og mér er óskiljanlegt
afhverju hann vill meina öðru fólki
að afla sér menntunar eða tekna

(# (#&

hér á landi.
Við erum í
EES,
við
erum hluti
af fjölþjóðaog
fjölmenningarsamfélaginu
og
okkur
ber siðferðisleg skylda
til þess að
+2)34*«. +/2-+52
bjóða þetta
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fólk
velkomið til Íslands. Útlendingar sem
gerast Íslendingar skapa störf, þeir
kaupa í matinn, stækka hverfin,
það þarf að byggja húsnæði og
verslanir, þeir þurfa að klæða sig
og fæða.

¡G ER EKKI RASISTI
Magnús Þór Hafsteinsson hefur oft
tekið fram að hann sé ekki rasisti.
Þessi fyrirvari er að verða svolítið
grunsamlegur. Hann gerði það
strax í ræðu sinni á Alþingi og það
oftar en einu sinni. Hann hefur
einnig gert það við fleiri tækifæri,
á heimasíðu sinni og í viðtölum við
hina ýmsu fjölmiðla og hefur tekið
það fram hvað eftir annað í eltingarleik sínum við þá sem fjalla um
ræðu hans á netinu.
'OTT VIÈ UMR¾ÈUNA
Kostirnir við umræðuna eru þeir að
ríkistjórnin hefur ákveðið að leggja
hærri fjárhæðir til þess að mennta
fólk sem hér vill búa og vonandi
verður hún til þess að breyta viðhorfi okkar gagnvart þeim sem
hingað flytjast búferlum.
Það ber að varast flokka eins og
Frjálslyndaflokkinn. Magnús Þór
og Jón Magnússon, formaður Frjáls
afls, hafa kvartað sáran undan
hvernig umræðan hefur þróast. En
ef þú hrópar úlfur úlfur, óígrundaðar skoðanir þínar er alveg eins víst
að einhver hrópi til baka til að
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kveða þig í kútinn, kalli þig hreinlega bjána eða í sumum tilfellum
taki í lurginn á þér. Það var hlegið
að fyrstu tilraun Hitlers til þess að
ná völdum ásamt elliærum hershöfðingja. Síðar var Nazistaflokkurinn kosinn lýðræðislega til valda
og restina af sögunni þekkja flestir.
Viðvörunabjöllunum hringir víða í
okkar vestræna heimi, sem betur
fer erum við upplýstari og höfum
vonandi lært af sögunni. Við verðum að standa vörð um mannréttindi
og sýna mönnum eins og Magnúsi
og Jóni að við tökum ekki mark á
svona bulli, þó þeir reyni á seinni
stigum málsins að breyta úlfinum í
umhyggju fyrir okkur og þeim.

!È LOKUM
Jón Magnússon, formaður Frjáls
afls og meðlimur í Frjálslyndaflokknum, skrifaði ansi þjóðernissinnaða grein í blaðið fyrir nokkru
síðan, sem inniheldur aðallega
hræðslu höfundar við fólk sem er
af erlendu bergi brotið. Ég tel að
það væri hið besta mál fyrir
íslensku þjóðina að blandast, við
getum t.a.m. þakkað það frönskum
sjómönnum að Austfirðir og Strandir urðu ekki úrkynjaðar.
Á heimasíðu Jóns Magnússonar
má lesa um þjóðskáldið Stein Steinarr og þátttöku hans í kommúnistaflokki Íslands. Jón hefði átt að segja
frá veru Steins á Siglufirði. Til að
gera langa sögu stutta, þá var
Steinn dæmdur í fjögurra mánaða
fangelsi fyrir að skera niður Nazistafána sem Sophus Blöndal, vararæðismaður Þýskalands, hafði
hengt upp í garðinum sínum. Hann
reif hann í sundur, fleygði honum í
forarpoll og traðkaði á honum.
Ég skora því á alla þegna landsins að rífa niður alla þá fána sem
Frjálslyndiflokkurinn heldur á
lofti, fleygja þeim í forarpoll og
traðka rækilega á honum.
Höfundur er rithöfundur
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Áhugi fyrir framboði
mánuði.
Samkvæmt
neyslukönnun
Hagstofunnar eru útgjöld
einhleypinga nú 201
þúsund á mánuði, með
almennum fundi
vísitöluhækkun. Það
Félags eldri borger fyrir utan skatta.
ara í Reykjavík (FEB),
Tillaga þessi hefði
sem haldinn var 17.
verið lögð fyrir framnóvember sl., kom
kvæmdastjórn Landsfram mikil óánægja
sambands eldri borgeldri borgara með
ara en LEB hefði ekki
kjör aldraðra. Skýrt "*®2'6).
viljað fara hærra en í
var frá því á fundin- '5¨-5.$33/.
133 þúsund á mánuði
um, að ríkisstjórnin
frá næstu áramótum. Tillaga
hefði ákveðið, að frítekjumark
stjórnarandstöðunnar er hin
vegna atvinnutekna skyldi vera
sama, þ.e. að lífeyrir aldraðra
25 þúsund krónur á mánuði.
hækki í 133 þúsund á mánuði hjá
Félagsmönnum þótti þetta svo
einhleypingum.
nánasarlegt hjá ríkisstjórninni,
Tillögur
Landssambands
að meirihluti fundarmanna vildi
eldri borgara og stjórnarandskila þessu aftur til ríkisstjórnstöðunnar eru óviðunandi. Samarinnar! Fram kom á fundinum
kvæmt þeim vantar 68 þúsund
mikill áhugi á því að eldri borgá mánuði upp á, að þær nægi
arar byðu fram í væntanlegum
fyrir neysluútgjöldum einhleypalþingiskosningum.
inga samkvæmt neyslukönnun
Af hálfu kjaranefndar FEB
Hagstofu Íslands. Tillaga ríkisvar gerð grein fyrir tillögum
stjórnarinnar kveður á um, að
kjaranefndar um kjaramál.
lífeyrir aldraðra hækki í 126
Fram kom, að kjaranefnd hefði
þúsund um næstu áramót, þ.e.
samþykkt, að lífeyrir aldraðra
hækki um 3 þúsund krónur.
frá almannatryggingum skyldi
Þetta er hlægilega lítil hækkun.
miðast við könnun HagstofunnÞað er til skammar, að ríkisar um neysluútgjöld og leiðréttstjórnin skuli skammta öldruðast í samræmi við hana í tveimum slíka hundurlús á sama tíma
ur áföngum. Skyldi lífeyrir
og stjórnarflokkarnir státa af
einhleypinga, sem ekki væru í
því, að Ísland sé ein ríkasta þjóð
lífeyrissjóði, hækka í 160 þúsí heimi.
und á mánuði um næstu áramót
og leiðréttur að fullu 1.janúar
2008, þ.e. fara í 201 þúsund á
Höfundur er hagfræðingur.
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6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM M¹L
EFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGNORÈ %INGÎNGU
ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI SEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI ¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI
LEIÈBEININGAR 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
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Hvalveiðar, hvalkjöt og ferðaþjónusta
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rá og með 17. október hófust
hvalveiðar í atvinnuskyni og um
leið fór að bera á skiptum skoðunum
um hvalveiðar. Þjóðin sem hýsti
Keiko er nú tekin til við að veiða
tegundabræður hans og systur,
alþjóð er í uppnámi að því er virðist
og talað er um álitshnekki og ímyndarbrest. Ferðaþjónusta hefur gert
út á hvalaskoðunarferðir í sívaxandi
mæli síðan 1995 og telur Ásbjörn
Björgvinsson, formaður hvalaskoðunarsamtakanna, að um atlögu að
þessari tegund ferðaþjónustu sé að
ræða. Árið 1995 fóru um 2.200
manns í hvalaskoðunarferðir og er
sú tala nú komin uppí 90.000 það
sem af er þessu ári og er mikill
meirihluti erlent ferðafólk. Ásbjörn
er ekki einn um að halda því fram að
hvalveiðar hafi áhrif á ferðaþjónustu. Clive Stacey, eigandi Discover
the World sem kemur með um 9.000
Breta árlega, segist ekki eiga jafn
auðvelt með að markaðssetja Íslands
fyrir sínum viðskiptavinum með
myndir af hvalskurði og hvalveiðum í bakgrunni og ætlar að draga úr
fjárfestingu í þeirri markaðssetningu, reyndar svipað og hann sagði
2003 eftir að vísindaveiðar hófust.
Sjávarútvegsráðherra segist ekki
efast um skammtímaáhrif veiðanna
á ferðaþjónustu en gerir lítið úr
langtímaáhrifum.
Umhverfisráðherra telur að ímynd landsins geti
beðið hnekki og ráðherra ferðamála
(samgönguráðherra) telur vitað mál
að hvalveiðar séu umdeildar en
stendur með sinni ríkisstjórn.
Í þessari grein vil ég reyna að
meta hvað í húfi er fyrir Ísland sem
áfangastað ferðamanna í heiminum
með tilliti til þeirra fáu athugana
sem gerðar hafa verið. Hér vil ég
spyrja hvað hæft er í ofangreindum
fullyrðingum og hvort ímynd
Íslands og ferðaþjónustan muni

að fara í hvalaskoðun hefðu
skaðast af þessari ákvörðekki komið ef hvalveiðar
un stjórnvalda. Við Háskólværu stundaðar hér. Ef
ann á Akureyri (HA) var
skoðað er samræmið milli
unnin könnun fyrir Ferðakönnunar Rögnvaldar og
málasetur Íslands sumarið
þeirrar frá 2002 má búast
2002. Tveir nemendur við
við að fjórðungur gesta til
ferðaþjónustubraut
viðlandsins hafi einhverjar
skipta og raunvísindadeildhugmyndir eða væntingar
ar HA gerðu könnunina en
um hvalaskoðun og ef 8%
Hjördís Sigursteinsdóttir, $2 %$7!2$ (
þeirra hætta við vegna
sérfræðingur hjá Rann- (5)*"%.3
hvalveiða mundi það þýða
sókna- og þróunarsviði HA,
rúmlega 7.800 færri gesti á næsta
vann skýrslu upp úr henni 2003.
ári ef tekin er með 6,4% meðalfjölgKönnunin var gerð um borð í hvalaun gesta á ári frá 1960. Í könnuninni
skoðunarskipum á þremur stöðum á
frá 2002 eru það Bretar og síðan
landinu og fólk fengið til að svara á
Þjóðverjar sem eru í miklum meiri„útstíminu“, áður en sést hafði til
hluta þeirra sem afstöðu taka gegn
hvala. Af þeim 1.143 sem svöruðu
hvalveiðum, en svo virðist sem
könnuninni sögðu 320 að möguleiki
hvalaskoðun skipti þá máli öðrum
á hvalaskoðun hafi haft áhrif á komu
fremur. Ferðamálastofa heldur
þeirra til landsins, eða 28%. Sá fjöldi
einnig úti árlegum könnunum meðal
sem kemur vegna hvalaskoðunar
farþega í Leifsstöð og samkvæmt
rímar við frumniðurstöður Rögnhenni fóru 36% gesta til landsins í
valdar Guðmundssonar hjá Rannhvalaskoðun sumarið 2002 og 2004.
sóknum og ráðgjöf ferðaþjónustEf það hlutfall er reiknað líkt og að
unnar. Hann heldur úti stöðugri
ofan þýðir það að rúmlega 11.000
könnun meðal erlendra ferðalanga í
mundu hætta við heimsóknir. Þar
Leifsstöð. Í sumar spurði hann sérsem það eru helst Bretar sem sýna
taklega um Norðurland og ímynd
þessi viðbrögð má segja að ef aðeins
þess svæðis fyrir hönd ferðaþjónClive Stacey hættir að selja ferðir
ustuklasa vaxtarsamnings Eyjatil Íslands myndu þessar hrakspár
fjarðar. Fólk sem komið hafði á
rætast.
Norðurland var beðið að nefna það
Burtséð frá talnakúnstum og
sem fyrst kom upp í hugann þegar
hrakspám um fækkun ferðafólks
svæðið var nefnt. Flestir, eða 26%
hafa flestir látið í ljós áhyggjur um
svöruðu: hvalaskoðun, Mývatn kom
ímynd landsins. Haustið 2004 lagði
í annað sæti með 21% svarenda. Má
samgönguráðherra fyrir Alþingi
nefna að þetta svarhlutfall úr frumskýrslu um áhrif hvalveiða á ímynd
gögnum Rögnvaldar sýnir bara
Íslands í ljósi vísindaveiða, sem hófgóðan árangurs fyrirtækja og einust síðsumar 2003. Í skýrslunni, sem
staklinga á Húsavík í markaðssetnunnin er af Ferðamálastofu, eru
ingu hvalaskoðunarferða. Rúmlega
dregnar ályktanir af veltuaukningu
2/3 allra svarenda í könnuninni frá
í ferðaþjónustu og fjölgun ferða2002 sögðust hafa ákveðið að fara í
manna sem og umsögnum markaðshvalaskoðun áður en komið var til
aðila í N-Ameríku og Evrópu. Er
Íslands. Ef þeir voru spurðir hvort
niðurstaðan að hvalveiðar í vísindaþeir hefðu komið til landsins ef veiðskyni hafi engin merkjanleg áhrif á
ar væru stundaðar sögðust 43% ekki
ímynd landsins sem áfangastaðar.
hafa komið. Ef það er hinsvegar
Sömu sögu má segja ef litið er til
hreinsað til með tilliti til samræmis
afkomu hvalaskoðunarfyrirtækja.
í svörum má búast við að 8% þeirra
Svo virðist sem vísindaveiðarnar
sem komu til landsins gagngert til

hafi ekki haft neikvæð áhrif á veltu
og umfang starfseminnar. Skrifstofur ferðamálaráðs í Norður-Ameríku
og á meginlandi Evrópu töldu vísindaveiðarnar ekki hafa áhrif en
vara við „sterkum viðbrögðum“ ef
atvinnuveiðar hæfust.
Hinsvegar ber að hafa í huga að
það að umfang og velta ferðaþjónustu eykst jafnt og þétt og gestakomum fjölgar ár frá ári vísar
aðeins til þess að landið hefur fjölbreyttari merkingu í hugum fólks
en aðeins hvalir. Ímynd landsins
snýst fyrst og fremst um hreina og
óspillta náttúru, enda koma langflestir til að upplifa hana samkvæmt
árlegri könnun Ferðamálastofu. Iceland Naturally sem er markaðsátak
Ferðamálastofu, utanríkisráðuneytis og átta íslenskra fyrirtækja, leggur áherslu á upplifun óspilltrar náttúru. Þetta átak var kynnt í London
daginn eftir tilkynningu sjávarútvegsráðherra á Alþingi og um það
leyti sem Hvalur 9 kom á miðin.
Annað sjónarhorn markaðsátaksins
er sala á hreinum afurðum íslenskrar náttúru. Ef skoðuð er könnunin
frá 2002 þá féll í frekar grýttan jarðveg að bjóða hvalkjöt til smökkunar
í hvalaskoðunarferð og að bjóða
áhorf að hvalaskurði, en það vildu
aðeins 15% prófa. Aftur voru það
Bretar og Þjóðverjar sem vildu síst
standa í slíku. Heilt yfir höfðu þó
30% áhuga á að bragða hvalkjöt,
þannig að búast má við að einhverjir
vildu snæða það sem þeir höfðu
verið að skoða, ekki þó Bretar og
Þjóðverjar. Nýleg kynning Iceland
Naturally var beint að mörkuðum í
Bretlandi, Þýskalandi og Frakklandi. Þar var ekki á dagskrá að
bjóða hvalkjöt sem íslenska afurð
og því má segja að í ljósi beggja
áhersluatriða
markaðsátaksins,
hreina og óspillta náttúru og sölu á
hreinum íslenskum afurðum, séu
hvalveiðar í þversögn.
Það vita allir sem standa í markaðsmálum og markaðssetningu að

heilindi ímyndar skiptir miklu máli
fyrir árangur. Skrifstofur ferðamála
beggja vegna Atlantsála vara við
áhrifum atvinnuveiða þar sem þær
sjá að grafið verði undan þeirri
ímynd sem nú er kynnt undir slagorðinu Iceland Naturally. Sama sagði
Robert D. Felch frá Iceland Saga
Travel (USA) sem Ferðamálastofa
fékk til að tala á Ferðamálaráðstefnunni 2006. Hann benti á að hratt fjari
undan vistvænni ímynd landsins í
ljósi virkjana og atvinnuveiða á hval.
Slíkir ímyndabrestir koma kannski
ekki fram í tölum eins og þeim sem
settar voru fram að ofan. Árlegum
fjölda ferðafólks verður hugsanlega
viðhaldið og hann eykst, en það sem
tölurnar gefa vísbendingu um er að
hugsanlega kemur annars konar
ferðafólk til landsins. Fólk sem er
minna að leita hinnar „hreinu náttúru“ og finnst Bláa lónið alveg nógu
náttúrulegt. Þannig hefur sjávarútvegsráðherra rétt fyrir sér; skammtímaáhrif verða, en engin áhrif til
langs tíma litið, allavega ekki í
tölum. Tegundabreyting ferðafólks,
ef svo má að orði komast, hefur áhrif
á ferðaþjónustu eins og hún er rekin
í dag, sumir vinna sumir tapa, spurningin er bara hvort við ættum ekki
að huga að ímynd landsins og laga
hana að því sem við aðhöfumst í
raun. Ímynd byggð á heilindum
laðar að fólk sem kemur af heilum
hug og það er ferðafólk sem ég vil
sjá á Íslandi. Hvalaskoðun hefur
þjónað þeirri ímynd landsins sem
kynnt hefur verið hingað til afar vel
og fengið til landsins fólk sem af
heilum hug unnir náttúru. Mér finnst
óráð að spilla því. Hinsvegar er mikilsvert fyrir ferðaþjónustu að komast að því hvort þessi tegundabreyting verði raunin og því er afar
aðkallandi að ráðist verði í viðamikla
könnun meðal ferðafólks strax á
næsta ári.
Höfundur er forstöðumaður
Ferðamálaseturs Íslands.
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Það er alltaf eitthvað í
fari hvers einasta manns
sem er einstakt og því
efni í sögu.
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Rauða hættan í Hollywood

 #HARLES $ARWIN GEFUR ÒT

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  D¾MDI
FULLTRÒADEILD "ANDARÅKJAÖINGS
TÅU HANDRITSHÎFUNDA LEIKSTJËRA
OG FRAMLEIÈENDUR Å (OLLYWOOD
Å EINS ¹RS FANGELSI FYRIR AÈ SÕNA
SÁR VANVIRÈINGU 4ÅMENNING
ARNIR HÎFÈU NEITAÈ AÈ SVARA
«AMERÅSKU NEFNDINNI SVOKÎLL
UÈU SEM RANNSAKAÈI MEINT
TENGSL KVIKMYNDAIÈNAÈARINS VIÈ
KOMMÒNISMA HVORT ÖEIR HEFÈU
MEÈ EINHVERJUM H¾TTI TENGST
STARFSEMI BANDARÅSKA +OMMÒNISTAFLOKKSINS
-IKIÈ GEKK ¹ VIÈ YFIRHEYRSLURNAR ÖEIR SEM S¹TU
FYRIR SVÎRUM MËTM¾LTU ÅTREKAÈ OG SÎGÈU AÈ ÖAÈ
V¾RI VERIÈ AÈ TROÈA ¹ STJËRNARSKR¹RBUNDNUM RÁTT
INDUM ÖEIRRA ¥ KJÎLFARIÈ VORU !LBERT -ALTZ $ALTON
4RUMBO *OHN (OWARD ,AWSON 3AMUEL /RNITZ
2ING ,ARDNER *R ,ESTER #OLE !LVAH "ESSIE



(ERBERT "IBERMAN %DWARD
$MYTRYK OG 2OBERT !DRIAN
3COTT ¹K¾RÈIR FYRIR AÈ SÕNA
ÖINGINU VANVIRÈINGU &ORMAÈUR
NEFNDARINNAR SVARAÈI ¹SÎKUNUM
TÅMENNINGANNA AÈ STJËRNAR
SKR¹IN HAFI EKKI VERIÈ SAMIN TIL
AÈ VERNDA Ö¹ SEM VILDU GRAFA
UNDAN HENNI
HRIF ¹K¾RUNNAR ¹ HENDUR
TÅMENNINGANNA LÁTU EKKI ¹ SÁR
STANDA Å (OLLYWOOD VAR BÒINN
TIL bSVARTUR LISTIm MEÈ NÎFNUM ÖEIRRA SEM VORU
GRUNAÈIR UM AÈ HAFA TENGST KOMMÒNISTUM ¶EIR
SEM LENTU ¹ LISTANUM FENGU F¾STIR VINNU AFTUR Å
KVIKMYNDAIÈNAÈINUM K¾RURNAR HÎFÈU LÅKA ¹HRIF
¹ EFNISTÎKIN Å (OLLYWOOD SEM FORÈAÈIST AÈ GERA
UMDEILDAR MYNDIR N¾STU ¹RIN 3VARTI LISTINN VAR
EKKI UPPR¾TTUR FYRR EN ¹  ¹RATUGNUM









TIMAMOT FRETTABLADIDIS

TÅMAMËTARITIÈ 5PPRUNA
TEGUNDANNA
2OBERT %RSKINE #HILDERS
SEM VAR ÅRSKUR RITHÎFUNDUR
OG FÁLAGI Å ÅRSKA LÕÈVELDIS
HERNUM ER TEKINN AF LÅFI
¶¹TTURINN «SKALÎG SJÒK
LINGA HEFUR GÎNGU SÅNA Å
2ÅKISÒTVARPINU ¶¹TTURINN
VAR ¹ DAGSKR¹ ÖAR TIL Å
OKTËBER 
,EE (ARVEY /SWALD ER
SKOTINN TIL BANA AF *ACK
2UBY EIGANDA N¾TUR
KLÒBBS Å $ALLAS
3UÈURLANDSVEGUR MILLI
2EYKJAVÅKUR OG 3ELFOSS ER
FORMLEGA TEKINN Å NOTKUN
3KËGARHÎGGSMENN Å
(ALLORMSSTAÈARSKËGI FELLA
SITKAGRENI SEM ER RÒMIR
FIMMT¹N METRAR AÈ H¾È

Ástkær eiginmaður minn, faðir og afi,

Árni Sigurðsson
Þrastargötu 8,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju mánudaginn
27. nóvember kl. 13.
Ingigerður R. Árnadóttir
Árni Ragnar Árnason
Elmar Freyr Árnason
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Þorsteinn Lárus Pétursson
vélstjóri, Laufrima 34, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut sunnudaginn 19.
nóvember. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Unnur Guðmundsdóttir
Rut Þorsteinsdóttir
Hörður Þorsteinsson
Hafdís Þorsteinsdóttir
afabörn og langafabörn

Olgeir Kristjónsson
Kristín Gunnarsdóttir

Eiginmaður minn, sonur okkar og bróðir,

Pétur Magnús Guðmundsson
verður jarðsunginn frá Háteigskirkju í dag, föstudaginn 24. nóvember, kl. 15.00. Jarðsett verður í Strandarkirkjugarði í Selvogi á morgun, laugardaginn 25. nóvember, kl. 14.00. Rúta fer á vegum Kynnisferða frá BSÍ
kl. 12.30.

-ETNAÈUR Å EFNISVALI
Reykjalundarkórinn, undir stjórn Írisar Erlingsdóttur og við undirleik Önnu
Rúnar Atladóttur, heldur tónleika í
Grafarvogskirkju á morgun í tilefni af
20 ára afmæli sínu. Halla M. Hallgrímsdóttir hefur verið með frá upphafi og er formaður stjórnar kórsins.
„Kórinn var lengst af eini kórinn innan
heilbrigðisstofnana,“ sagði Halla í
samtali við Fréttablaðið. „Hann er
skipaður starfsmönnum Reykjalundar
ásamt vinum og vandamönnum sem
hafa tínst inn í kórinn í gegnum árin,
en núna erum við um fjörutíu,“ sagði
hún. Halla var formaður starfsmannafélags Reykjalundar þegar kórinn var
stofnaður og tók því virkan þátt í því
starfi. „Við vorum líka svo heppin að
fá Lárus Sveinsson trompetleikara
sem fyrsta stjórnanda okkar. Hann
mótaði kórinn og varð til þess að við
fórum strax að hugsa um klassík líka,“
sagði Halla, en hún sagði kórfélaga
reyna að vera metnaðargjarna í efnisvali.
„Á tónleikunum flytjum við til

(!,,! - (!,,'2¥-3$«44)2 (EFUR SUNGIÈ Å

KËRNUM FR¹ UPPHAFI OG SEGIR SÎNG VERA HEIL
ANDI
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

dæmis tónlist úr öllum áttum. Við
syngjum Schubert-syrpu í útsetningu
Þuríðar Pálsdóttur, úr Þrymskviðu,
mörg íslensk lög og þrjár Ave Maríur,“
sagði Halla, en Ave Maríur eru í uppá-

Sveinn Haraldsson,
Guðmundur Pétursson, Ásdís Steingrímsdóttir,
Bergljót Guðmundsdóttir og Steingrímur Eyfjörð
Guðmundsson.

Legsteinar
Kynningarafsláttur af
völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð
Stuttur afgreiðslufrestur

haldi hjá kórnum. Með þeim í Grafarvogskirkju verða góðir gestir, svo sem
Karlakór Kjalnesinga, hluti af skólahljómsveit Mosfellsbæjar og Þórunn
Lárusdóttir einsöngvari. „Svo eru
nokkrir söngnemar í kórnum sem
munu líka syngja einsöng,“ sagði
Halla.
Reykjalundarkórinn hefur ferðast
víða og meðal annars komið við í Svíþjóð, Austurríki, Tékklandi, Ungverjalandi og Kaupmannahöfn. „Við höldum
líka alltaf jóla- og vortónleika og reynum að ferðast aðeins um landið,“ sagði
Halla, sem sagði mikið félagslíf hljótast af kórstarfinu. „Starfið sjálft er
afar gefandi og kóraferðirnar eru
skemmtilegustu ferðir sem maður fer
í,“ sagði hún kát, en hún kveðst sannfærð um að söngur sé heilandi. „Það
getur enginn verið í fýlu þegar hann er
að syngja,“ sagði hún.
Reykjalundarkórinn hefur gefið út
disk í tilefni af afmælinu, en hann
verður fáanlegur á tónleikunum og hjá
kórfélögum.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Afmælisveislan mun standa
yﬁr allt þetta ár segir

Kolbeinn Þór Bragason
Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Vigdís Ferdinandsdóttir
sem lést þann 15. nóvember sl., verður jarðsungin frá
Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 24. nóvember.
Ragnar Ragnarsson
Harvey Georgsson
Róbert Magni Ragnarsson
Bryndís Ósk Erlingsdóttir
og barnabörn.

sem fagnar 40 ára afmæli sínu, laugardaginn
25. nóvember næstkomandi.
Í tilefni af stórafmæli mínu býð ég vini og
velunnara velkomna í opið hús að heimili mínu
Kögurseli 48, laugardaginn 25. nóvember
næstkomandi. Veisluhöldin munu hefjast
klukkan 20:00.
Ps: Stórvini mína úr lyftingaklúbbnum
„Harðir naglar“ býð ég sérstaklega velkomna.

50 ára afmæli
Haraldur Viggó Ólafsson
Trommuleikari Plútó og starfsmaður Olís
Láglandi 23

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda
á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5000.

Býður fjölskyldu og vinum til veislu
að Árskógum 4 kl. 15.00-18.00
laugardaginn 25. nóvember.
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BARÁTTAN UM
JÓLIN ER HAFIN
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Sjónvarpið og hvíta
tjaldið er fullt af
hetjum. Ein klæðir sig í þröngan
latexgalla
og
tekur lítinn smjörgreiddan strák með
sér í bíltúra. Annar
eyðir helmingnum af
deginum í að skrifa
fréttir þegar hann
gæti verið að bjarga
óteljandi mannslífum, og enn ein
breytist í grænan hlunk í fjólubláum töfraspandexbuxum í hvert
skipti sem einhver segir eitthvað
dónalegt.
Allir eru þessir menn fyrirmyndir að einhverju leyti. Þeir eru
kannski ekki heppilegustu fyrir-

myndirnar, en þeir eru mun hættuminni en sumar aðrar fyrirmyndir
sem Hollywood hefur fært okkur.
Ég er að tala um Indiana Jones, Gil
Grissom og Robert Langdon.
Þegar Indiana Jones kom fram
á sjónarsviðið varð fornleifafræði
það heitasta heitt. Krakkar flykktust í háskóla til að finna forna fjársjóði og glataða helgigripi. Gil
Grissom leysir flókin mál með
tækni sem ekki einu sinni Han Solo
réð yfir (en gat samt flogið á ljóshraða), og Langdon hefur tekist að
vekja áhuga fólks á táknfræði.
Hversu margir miðaldra karlog kvenmenn skríða nú á hnjánum
með skeið í hendi og tauta að Indiana Jones hafi aldrei þurft að grafa
upp leirpott í þúsund bitum og líma

hann saman? Að sama skapi mun
fullt af fólki íhuga sjálfsmorð því
það er með grímu, klætt í málningargalla og gúmmíhanska að rannsaka saursýni úr látnum manni.
„Grissom gómaði morðingja og
svaf hjá gellunni. Af hverju er ég
með hendurnar á kafi í skít?“ spyr
það sjálft sig. Bráðum munu
hundruð táknfræðinga útskrifast
án þess að hafa nokkuð að gera. Jú,
þeir geta kannski skrifað bækur
um Da Vinci-lykilinn.
Ég lét næstum blekkjast af
Indiana Jones. Næstum. Ég vissi
hins vegar betur og fór í líffræði
vegna þess að ég vildi verða alveg
eins og sir David Attenborough.
Nú skrifa ég stuð í stað þess að
klappa órangútum. Takk, David.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Ekki segja að þú
Gaurarnir í
hjálparhópnum fyrir Ert þú líka &YRIRætlir að flytja úr
íbúðinni þinni,
karlmenn sem orðið að fara að
3ja herbergja
hafa fyrir áreitni hafa
flytja?
lúxus íbúð á
séð mig svo oft ÈU
að
GG
,Esig alltaf
Mýrargötunni?
þeir hlægja
G OG
máttlausaÖIþegar
ég kem.
TTUerÖIG
LÁÞað
einfaldara fyrir mig
Hvers
YNDI
að flytja 3K
bara!
vegna þá?
R

Jú, er að
%FTIR
flytja þaðan.

Jói,
nú
að ÖIGGettu
 VIKURÞannig
¹ b,EGÈU
3KRÕTIÈ hugsaðu,
ERTU AÈ
þú ÖIGm
verður
OG LÁTTU
ÁG ER þrisvar
SEGJA AÈgríptu
SUMIR
minn! þetta
ALVEGað
JAFNflytja?
ÖUNG JóiÖESSARA
SKYNDIKÒRA
VIRKI tækifæri!
EKKI

Ó!

Það á að
fara að
rífa húsið.

9.

HVER
VINNUR!

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

LAUSNI
EHF

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

0ALLIégVERTU
HvarAÈ
Palli,
og NÒ SVO V¾NN
RAÈA
SKËNNUM ÖÅNUM
hefurðu
pabbi
þinn
verið?
verðum að fara
*¹
koma okkur

Ég leigði mér myndir til
að glápa á fyrst ég verð
einn heima.
Leyfðu mér

Særingamaðurinn

Öskur

að sjá ...

Ég!LLTAF
lofa því
að þetta
RÎFLANDI
Å verður
upplýstasta
MANNIhús bæjarins í
nótt.

Blairnornin

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

¶AÈ ER EKKI ÖAÈ
AÈ ÁG SÁ EKKI
¹N¾GÈUR
MEÈað
Ertu enn
ÖAÈ EN ÁG VAR
AÈhitta
VONAþennan
EFTIR
útfararstjóra?
EINHVERJU
MEIRA 
TÎFRANDI

'ULLNA HLIÈIÈ

Já, en hann
hefur bara
áhuga á
líkamanum
mínum.

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
OKKUR LAXAMAUK
Hrýtur þú?

,AXINN KEMUR ALLA
!LASKA
Hvernig áLEIÈ
ég FR¹
að vita
það?

N "ARNAL¹N
.Ò
SKULUM
Segðu
okkur
VIÈ
SETJA ¹var í
núÎLL
hvernig
OKKUR
NAFN
skólanum?
SPJALD SVO AÈ
VIÈ GETUM
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT ÎÈRU

¶AÈ HLAUT AÈ VERA
EINHVER ¹ST¾ÈA FYRIR
ÖVÅ HVAÈ HÒN VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Það var
fínt.

Það var mjög
3OLLAfínt?
ÁG HELD AÈ
Bara
NAFNSPJALDIÈ ÖITT fínt.
SNÒI ÎFUGT

Mjög, mjög
gott?

Allt
Allt í lagi,
saman.
hvað viljið
þið vita? -ÁR SÕNIST
ÖAÈ SNÒA
RÁTT

Skólinn notar okkar
skattpeninga, þannig
að við verðum að vita
í hvað peningunum
okkar er eytt

3OLLA

STÓRVIRKIÐ ÍSL
Íslensk náttúra kemur okkur stöðugt á óvart í fjölbreytileika
sínum og sláandi fegurð. Í þessu mikla verki er lýst undraveröld hraunhellanna á Íslandi sem hingað til hefur verið
flestum hulin.
Með hjálp um þúsund stórfenglegra ljósmynda er hulunni
svipt af heillandi veröld og lesendum boðið í ferðalag sem
seint gleymist.

Hellafræðin er kynnt ítarlega til sögunnar og
tilurð hraunhella útskýrð á glöggan og aðgengilegan hátt. Fjallað er um hraunrennsli og þær
einstæðu myndanir sem íslenskir hraunhellar
geyma og gerð grein fyrir hellarannsóknum,
hellamennsku og umgengni í hellum.

Höfundur verksins, Björn Hróarsson,
er jarðfræðingur og hellafræðingur
sem stundað hefur rannsóknir á
hraunhellum í aldarfjórðung.

LENSKIR HELLAR

Tvær
bækur
í öskju

KEMUR ÚT
Í DAG

Kynningarverð til
áramóta 19.990 kr.
Fullt verð 24.990

Heillandi undraveröld
     
 "  "
!
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Jazzakademía í kjallaranum

!

Kl. 20.00
Fimmtu tónleikar tónlistarhátíðar
Neskirkju “Tónað inn í aðventu”
verða haldnir í kvöld en þá fær
jazzinn að njóta sín. Tríó Agnars
Más Magnússonar mun þá spinna
í kringum nokkur þjóðlög og sálma
ásamt því að flytja frumsamið efni.
Tríóið skipa Valdimar Kolbein
Sigurjónsson bassaleikari og Einar
Valur Scheving trommuleikari auk
Agnars Más.

*AZZAKADEMÅAN DJASSKLÒBBUR (¹SKËLA ¥SLANDS
SKIPULEGGUR b$JAMMAKADEMÅUm Å 3TÒDENTAKJALL
ARANUM KL  Å DAG 6IÈBURÈURINN FER ÖANNIG
FRAM AÈ HLJËÈF¾RALEIKARAR KOMA SAMAN OG LEIKA
DJASS AF FINGRUM FRAM ¹N TELJANDI UNDIRBÒNINGS
%RU HLJËÈF¾RALEIKARAR B¾ÈI L¾RÈIR OG ÖEIR
SEM ERU Å N¹MI SVO SEM BL¹SARAR GÅTARLEIKARAR
OG AÈRIR HVATTIR TIL AÈ M¾TA OG TAKA RISPU
b3TOÈÖJËNUSTAm EÈA HRYNSVEIT LEGGUR GRUNN
FYRIR SPUNANN EN HANA SKIPA 3NORRI 3IGURÈARSON
TROMPETTLEIKARI %RIK 1UICK TROMMULEIKARI 6ALDI
MAR +OLBEINN 3IGURJËNSSON KONTRABASSALEIKARI OG
%GILL "ENEDIKT (REINSSON SEM LEIÈIR SVEITINA OG
LEIKUR ¹ PÅANË
6IÈBURÈURINN ER Å BOÈI (¹SKËLA ¥SLANDS OG
&ÁLAGSSTOFNUNAR STÒDENTA OG ER AÈGANGUR ËKEYP
IS OG ÎLLUM HEIMILL ¹ MEÈAN HÒSRÒM LEYFIR

 $USTAÈU RYKIÈ AFc
VERKUM .IKOLAJ 6ASILEVITSJ
'OGOL (¹VALLAÒTG¹FAN HEFUR
NÕLEGA GEFIÈ ÒT TVÎ SM¹SAGNA
SÎFN HANS OG Å N¾STU VIKU MUN
RITHÎFUNDURINN RNI "ERGMANN
R¾ÈA UM HÎFUNDINN OG VERK
HANS ¹ SK¹LDAKVÎLDI -¥2

%'),, "%.%$)+4 (2%).33/. $*!330¥!.«,%)+!2)

MENNING FRETTABLADIDIS

,EIÈIR DJASSBR¾ÈING Å 3TÒDENTAKJALLARANUM

.µ*!2 "+52
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K¹LDSAGAN  EIGIN VEGUM EFTIR
+RISTÅNU 3TEINSDËTTUR ER KOMIN ÒT
HJ¹ FORLAGINU 6ÎKU (ELGAFELLI 3IGÖRÒÈUR
ER KOMIN ¹ EFRI
¹R ORÈIN EKKJA OG
VINNUR FYRIR SÁR MEÈ
BLAÈBURÈI (ÒN
R¾KTAR GARÈINN SINN
OG POTTABLËMIN
STUNDAR KAFFIHÒS
OG BËKASÎFN
SINNIR KÎTTUNUM
OG S¾KIR JARÈARFAR
IR (ÒN ER EIN EN
EKKI EINMANA ALLT
FR¹ BARN¾SKU HEFUR LÅFIÈ KENNT HENNI
AÈ TEYSTA EKKI ¹ AÈRA EN SJ¹LFA SIG AÈ
GERA SÁR ENGAR VONIR &ËLKIÈ HENNAR
ALLT ER HORFIÈ ¹ BRAUT OG HÒN FYLGIR ÖVÅ Å
HUGANUM EN SITUR SJ¹LF UM KYRRT HUGAR
AÈ SÅNU $JÒPT Å S¹LINNI HVÅLA ÖË DRAUMAR
UM ANNAÈ LÅF ANNAÈ LAND OG DRAUMAR
SEM HÒN HEFUR FENGIÈ Å ARF FR¹ KONUM
SEM LIFÈU OG DËU VIÈ LÅTIL EFNI Å F¹SINNINU
'ETA SLÅKIR DRAUMAR R¾ST

ERÈASAGAN (¹SKAFÎR UM 3UÈUR
!MERÅKU ER REISUBËK (UGINS ¶ËRS
'RÁTARSSONAR SEM GERT HEFUR VÅÈREIST UM
HEIMINN
3ÎGUMAÈUR
DREGST INN Å
STJËRNARBYLT
INGU Å %KV
ADOR GLÅMIR
VIÈ KRËKËDÅL
Å !MAZON
OG BÕR ¹
FLJËTAB¹TI
MEÈ TVÎ
HUNDRUÈ
SVÅNUM
(ANN FER
UM SLËÈIR
INDJ¹NA Å
0ERÒ OG ÖARF IÈULEGA AÈ LEGGJA ¹ FLËTTA
UNDAN VOPNUÈUM R¾NINGJUM VIN
TÕRALEGT FËLK VERÈUR ¹ VEGI FERÈALANGSINS
SEM GREINIR SKILMERKILEGA FR¹ UPPLIFUNUM
SÅNUM AF STËRBROTINNI N¹TTÒRU ¹LFUNNAR
EN BËKINA PRÕÈA AUKINHELDUR TÎLUVERT AF
LJËSMYNDUM &ORLAGIÈ «ÈINSAUGA ÒTG¹FA
GEFUR BËKINA ÒT



VISAGA -ARGRÁTAR &RÅMANNSDËTTUR
3TELPAN FR¹ 3TOKKSEYRI ER KOMIN ÒT
HJ¹ "ËKAÒTG¹FUNNI (ËLUM EN HÎFUND
UR HENNAR ER
¶ËRUNN (REFNA
3IGURJËNSDËTTIR
¥ BËKINNI GERIR
-ARGRÁT &RÅMANNS
DËTTIR UPP ¾VI
SÅNA ,ESENDUM
BIRTAST LJËSLIFANDI
MYNDIR AF LITRÅKUM
BERNSKU¹RUM ¹
3TOKKSEYRI OG SAGT
ER FR¹ ËBILANDI
STJËRNM¹LA¹HUGA SEM VARÈ TIL ÖESS AÈ
-ARGRÁT GEGNDI STÎÈU ODDVITA OG FËR
SÅÈAN ¹ ÖING (ÒN VARÈ FYRSTA KONAN ¹
¥SLANDI TIL ÖESS AÈ LEIÈA !LÖÕÈUBANDALAG
IÈ OG LÁK LYKILHLUTVERK Å STOFNUN 3AMFYLK
INGARINNAR %N LÅFIÈ GENGUR SJALDNAST EINS
OG Å SÎGU -ARGRÁT VAR UM TVÅTUGT ÖEGAR
HÒN KOMST AÈ SANNLEIKANUM UM FAÈERNI
SITT HÒN GEKK SÅÈAR Å GEGNUM ERFIÈAN
SKILNAÈ OG HÒN FÁKK AÈ KENNA ¹ KVENFYR
IRLITNINGUNNI Å KARLAHEIMI STJËRNM¹LANNA
&YRIR F¹EINUM ¹RUM GREINDIST HÒN MEÈ
KRABBAMEIN EN VAR STAÈR¹ÈIN Å ÖVÅ
FR¹ UPPHAFI AÈ SIGRAST ¹ VEIKINDUNUM
$RAMATÅSK FJÎLSKYLDUSAGA OG ¹TAKASAGA
STJËRNM¹LAMANNS TVINNAST SAMAN Å ÖESS
ARI BËK UM EINSTAKA BAR¹TTUKONU

&

ORLAGIÈ *06 GEFUR ÒT FERÈASÎGUNA ²TI
AÈ AKA p ¹ REYKSPÒANDI +ADILAKK
YFIR !MERÅKU EFTIR «LAF 'UNNARSSON OG
%INAR +¹RASON &R¹
UNGLINGS¹RUM HAFÈI
Ö¹ FÁLAGA DREYMT
UM AÈ KEYRA ÖVERT
YFIR "ANDARÅKIN
(UGMYNDIN VAR
AÈ AKA FR¹ .EW
9ORK TIL #HICAGO
OG FYLGJA SÅÈAN
2OUTE  ÖEIRRI
FORNFR¾GU ÖJËÈLEIÈ
TIL ,OS !NGELES
OG ÖR¾ÈA LOKS 6ESTURSTRÎNDINA UPP
TIL 3AN &RANCISCO 3UMARIÈ  LÁTU
ÖEIR ÖENNAN GAMLA STR¹KADRAUM R¾TAST
OG FLUGU ¹SAMT !ÈALSTEINI SGEIRSSYNI
BIFVÁLAVIRKJA 3VEINI -AGNÒSI 3VEINSSYNI
KVIKMYNDAGERÈARMANNI OG *ËHANNI 0¹LI
6ALDIMARSSYNI ÒTGEFANDA TIL .EW 9ORK ¹
VIT ¾VINTÕRA OG HVÅTS GULLALDARMËDELS AF
+ADILAKK ¶ESSI REYKSPÒANDI FÎR STRANDA
¹ MILLI REYNDI EKKI SÅÈUR ¹ MENNINA EN
+ADDANN EN HÁR SEGJA FÁLAGARNIR SAMAN
ËBORGANLEGA FERÈASÎGU SÅNA ÖAR SEM
EKKERT ER DREGIÈ UNDAN "ËKIN ER RÅKU
LEGA SKREYTT MYNDUM EFTIR *ËHANN 0¹L

-
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(ELLASAGA "JÎRNS (RËARS
Björn Hróarsson hvarf ofan í jörðina fyrir mörgum árum og hefur
síðan átt margan leiðangur ásamt
félögum sínum í þann undraheim
sem er falinn í jarðskorpunni á
Íslandi. Hellar eru hans ær og kýr
og fáir menn þekkja hella á Íslandi
betur en hann. Hellalendur landsins eru raunar fáum kunnar og
fáum hjartfólgnar.
Félagsskapur
hellakönnuða,
Hellarannsóknarfélag Íslands, var
stofnað af Birni og Sigurði Sveini
Jónssyni 1989. Það er rannsóknarfélag og hefur verið að í fjölda ára
en ekki flíkað þekkingu félagsmanna af hellum. Menn vita sem
var að slík náttúruundur hafa jarðarbúar löngum eyðilagt með
óvarkárni í umgengni, jafnvel
hreinni skemmdarfýsn eins og
margar sögur eru um frá fyrri tíð.
Þá eins og nú hikuðu menn ekki
við að brjóta dropasteina og eyðileggja aðrar bergmyndir í hellum.
En nú birtir til í vanþekkingu
landans um þessa
leynistaði landsins.
Björn hefur lengi
safnað gögnum til
þessa verks sem
út kemur í dag á
forlagi Vöku Helgafells
og
heitir
Íslenskir
hellar.
Verður
umhverfisráðherra
afhent
fyrsta eintakið í
dag. Um er að
ræða
tvær
bækur í öskju.
Bækurnar eru í
stóru broti, 33
cm x 25 cm,
opnan
er
þannig 33 cm á
hæð og hálfur
metri á breidd.

Verkið í heild
er 672 blaðsíður, fyrra bindið
er 320 blaðsíður og síðara
bindið er 352
blaðsíður. Textinn
er
um
150.000 orð eða
um ein milljón
"*®2. (2«!233/. stafa.
Ljósmyndirnar eru
um 1.000 talsins. Þá eru uppdrættir af um 100 hraunhellum í verkinu. Það er áframhald þess mikla
ritverks sem Ólafur Ragnarsson
stofnaði til, Alfræði Vöku-Helgafells, en fyrr á þessu ári kom út í
sama flokki hið mikla verk Íslenskir fiskar.
Hver sá sem flettir þessu mikla
verki Björns verður furðu lostinn:
enginn gerir sér að óséðu grein
fyrir hvílíkur fjöldi hraunhella
leynist hér á landi. Björn tók til
við að skoða hella 1981 og lagði
síðan stund á jarðfræði vegna
áhuga á hraunhellum. Hann er eini
maðurinn hér
á
landi
sem
hefur sérhæft sig í
hraunrennsli og
hraunhellamyndun og
hyggur nú á
framhaldsnám í þeirri
grein.
Í
þessu
mikla
verki
Björns sem er
í tveimur stórum bindum, er
lýst undraveröld
hraunhellanna á
Íslandi sem hingað til hefur verið

flestum hulin. Með stórfenglegum
myndum og uppdráttum er lýst á
fimmta hundrað hellum og um
fæsta þeirra hefur verið fjallað á
prenti fram til þessa. Bókin færir
lesendum gríðarlega viðbót við
lýsingu landsins því hellarnir eru
samanlagt liðlega hundrað kílómetrar að lengd. Hellafræðin er
kynnt ítarlega til sögunnar og tilurð hraunhella útskýrð á glöggan
og aðgengilegan hátt. Fjallað er
um hraunrennsli og þær einstæðu
myndanir sem íslenskir hraunhellar geyma og gerð grein fyrir
hellarannsóknum, hellamennsku
og umgengni í hellum. Þá er í
verkinu að finna nákvæma staðsetningu flestra hellanna.
Með hjálp tæplega þúsund
stórfenglegra ljósmynda er hulunni svipt af heillandi veröld og
lesendum boðið í ferðalag sem
seint gleymist. Raunar voru
Íslendingar frumkvöðlar í rannsókn hella í heiminum: fyrsta kortlagning á hraunhelli sem þekkt er
var unnin af Eggerti Ólafssyni og
Bjarna Pálssyni 1753 og birtist
uppdráttur af Surtshelli í ferðasögu þeirra 1778 og í þýðingum
þess verks í heilum úgáfum árin
þar á eftir. Rit og myndverk
Björns er því í raun beint áframhald af upplýsingarstefnu 18.
aldar manna og má segja að nú
fyrst, nær 250 árum síðar, sé tekið
næsta skref í þessum geira náttúrufræða landsins.
Höfundur verksins, Björn Hróarsson, hefur notið aðstoðar fjölmargra hellamanna og sérfræðinga á ýmsum sviðum við að draga
upp þessa ítarlegu lýsingu, til
dæmis eiga um 40 ljósmyndarar,
innlendir og erlendir, myndir í
bókinni. Allt leggst hér á eitt við
að ljúka upp ævintýralegum leynislóðum sem sárafáir hafa kynnst
og vitjað.
PBB

¹L OG MENNING GEFUR ÒT BËKINA ¡G
ER EKKI DRAMADROTTNING EFTIR 3IF
3IGMARSDËTTUR ¶EGAR %MBLU ER TILKYNNT
AÈ FJÎLSKYLD
AN ¾TLI AÈ
FLYTJA TIL
,UNDÒNA ÖAR
SEM K¾RASTI
MÎMMU
HENNAR ER
AÈ FARA Å
MEISTARAN¹M
Å PENINGUM
¹KVEÈUR HÒN
AÈ GERA ALLT
SEM Å HENNAR
VALDI STENDUR
TIL AÈ KOMA Å
VEG FYRIR ÖAÈ
(ÒN VILL EKKI YFIRGEFA LÅF SITT Å 2EYKJAVÅK
VINKONURNAR OG SÅÈAST EN EKKI SÅST c '+
FULLU NAFNI 'ANGANDI KYNÖOKKI  %N ÖAÈ
ER ENGINN BARNALEIKUR AÈ VERA UNGLINGUR
OG ¾TLA AÈ SNÒA ¹ HINA FULLORÈNU -UN
%MBLU TAKAST ¾TLUNARVERK SITT %ÈA MUN
MAMMA HENNAR HAFA BETUR %ÈA c
MUN %MBLA EF TIL VILL ROÈNA SVO MIKIÈ
EINN DAGINN ÖEGAR FORELDRAR HENNAR
VERÈA HENNI TIL SKAMMAR p EINU SINNI
SEM OFTAR p AÈ HAUSINN ¹ HENNI SPRINGUR
OG HÒN ÖARF AÈ GEFA STR¹KA UPP ¹ B¹TINN
ÖVÅ HVER VILL FARA ¹ STEFNUMËT MEÈ
HAUSLAUSUM BÒK 2AUNSÎNN FR¹SÎGN UM
ÎRLÎG SAKLAUSRAR UNGLINGSSTÒLKU SEM SÅST
AF ÎLLU ER DRAMADROTTNING

®

GMUNDUR (ELGASON SAGNFR¾ÈINGUR
TËK SAMAN RITIÈ .ORÈFJARÈARSÎGU )
EN Å BËK ÖEIRRI ER FJALLAÈ UM BYGGÈASÎGU
.ORÈFJARÈ
ARHREPPS
HINS FORNA
TIL ¹RINS

'REINT
ER FR¹
LANDS OG
ATVINNU
H¹TTUM
VERSLUN
ARM¹LUM
FÁLAGS
M¹LUM OG
M¹L
EFNUM KIRKJUNNAR AUK BYGGÈAÖRËUNAR
OG UPPHAFI ÖÁTTBÕLISMYNDUNAR VIÈ
VERSLUNARSTAÈINN ¹ .ESI ¥ BËKINNI ERU
H¹TT Å EITT HUNDRAÈ LJËSMYNDIR AUK KORTA
®GMUNDUR LÁST FYRR ¹ ¹RINU OG VAR Ö¹
VINNA VIÈ BËKINA ¹ LOKASTIGI



 NËVEMBER  &®345$!'52

(EIMSYFIRR¹È EÈA DAUÈI

'5..!2 * 342!5-,!.$ -9.$,)34!2-!¨52 3ÕNIR VERK MEÈ STERKRI TRÒARLEGRI

SKÅRSKOTUN Å 3K¹LHOLTI

Táknfræði og trú
Myndlistarmaðurinn Gunnar J.
Straumland opnaði sýningu í Skálholtsskóla í byrjun októbermánaðar og er sýning hans hluti af sýningaröð sem Skálholtsskóli hefur
staðið fyrir undanfarin ár undir
heitinu „Staðarlistamaður Skálholts“. Mun sýningin standa yfir
til áramóta.
Gunnar J. Straumland hefur
um árabil unnið og sýnt málverk
og teikningar með sterkri trúarlegri skírskotun. Mest áberandi
hafa verið óhlutbundin málverk
hans blönduð kennanlegri trúarlegri táknfræði og táknmyndum,
mikið til með tilvísunum til 1.
Mósebókar. Fyrir þessa sýningu
hefur Gunnar unnið málverk og
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F  5.)&%- ¹ ¥SLANDI STENDUR
FYRIR ¹RLEGUM MORGUNVERÈARFUNDI
SÅNUM ¹ (ËTEL ,OFTLEIÈUM 9FIRSKRIFT
FUNDARINS Å ¹R ER +YNJUÈ FRIÈARUPP
BYGGING 5.)&%- OG FRIÈARG¾SLA
!ÈALFYRIRLESARI FUNDARINS VERÈUR
"JARNEY &RIÈRIKSDËTTIR MANNRÁTT
INDAFR¾ÈINGUR SEM FLYTUR ERINDI
UM MIKILV¾GI KYNJASJËNARMIÈA VIÈ
FRIÈARUPPBYGGINGU LYKTUN 
OG REYNSLU SÅNA SEM STARFSMAÈ
UR ¥SLENSKU FRIÈARG¾SLUNNAR VIÈ
VERKEFNI 5.)&%- ¹ "ALKANSKAGA ¹
¹RUNUM  TIL  6ALGERÈUR
3VERRISDËTTIR UTANRÅKISR¹ÈHERRA OG
SDÅS (ALLA "RAGADËTTIR VERND
ARI 5.)&%- ¹ ¥SLANDI MUNU EINNIG
¹VARPA FUNDINN

N N 3µ.).'!2
F  9FIRLITSSÕNINGIN -¹LVERKIÈ
EFTIR  STENDUR YFIR Å ,ISTASAFNI
¥SLANDS VIÈ &RÅKIRKJUVEG  SÕNING
UNNI ER RAKIN ÖRËUNIN Å M¹LVERKINU
FR¹ UPPHAFI NÅUNDA ¹RATUGS TUTTUG
USTU ALDAR FRAM TIL DAGSINS Å DAG 
SÕNINGUNNI ERU ¹ ANNAÈHUNDRAÈ VERK
EFTIR  LISTAMENN

F  9FIRLITSSÕNING ¹ VERKUM
$RAFNAR &RIÈFINNSDËTTUR STENDUR
YFIR Å ,ISTASAFNI !KUREYRAR $RÎFN
LÁT MIKIÈ AÈ SÁR KVEÈA Å ÅSLENSKU
LISTALÅFI OG HASLAÈI HÒN SÁR VÎLL Å
EINUM ERFIÈASTA GEIRA GRAFÅKLISTARINN
AR TRÁRISTUNNI /PIÈ ALLA VIRKA DAGA
NEMA M¹NUDAGA  

teikningar auk verka með blandaðri tækni þar sem vitnað er, bæði
beint og óbeint, í ýmis rit Nýja
testamentisins. Kveður við nokkuð nýjan tón í verkum Gunnars nú
þar sem verk hans eru í æ meira
mæli orðin hlutbundnari en áður.
Þetta er áttunda einkasýning
Gunnars sem stundaði myndlistarnám við Myndlistarskólann á
Akureyri, Myndlista- og Handíðaskóla Íslands, University og Northumbria í Newcastle, Englandi og
lauk listnámi sínu við AKI listaháskólann í Enschede, Hollandi árið
1994.
Sýningin er opin fyrir almenning alla sunnudaga eftir hádegi og
stendur til áramóta.

Tuttugu ár eru liðin frá því gamli
kjarninn úr Gramminu safnaðist
saman á ný og setti saman nýtt
fyrirtæki á rústum hins gamla og
kallaði Smekkleysu. Fyrsta plata
Smekkleysu var Ammæli Sykurmolanna og eins og oft er sagt er
restin „history“. Smekkleysa hefur
á þessum tveimur áratugum velt
grettistaki í útgáfu íslenskrar tónlistar af öllu tagi, komið bæði Björk
og Sykurmolunum á heims-kort og
valdið straumhvörfum í útrás
íslenskra tónlistarmanna í tveim ef
ekki fjórum heimsálfum. Fyrir
atgervisútrásina hefur fyrirtækinu enda veist ýmis heiður.
Og nú er enn brotið blað: Allar
útgáfur Smekkleysu eru nú komnar í dreifingu á stærstu vefveitum
heims. Lagasafn sem markar 20
ára afmælið og til að vekja ahygli á
fjölbreytileika útgáfunnar var á
forsíðu iTunes, Napster og emusic í
gær en þetta eru þær veitur sem
hafa verið söluhæstar á undanförnum misserum í heiminum. Á iTunes nefnist lagasafnið „World Domination or Death – Smekkleysa the
Home of Sugarcubes“ sem er gamalt kenniorð Smekkleysu: heimsyfirráð eða dauði. Á Napster og
eMusic nefnist það einfaldlega
Smekkleysa 20th Anniversary.

Í vikulegu fréttabréfi Napster
er sérstaklega fjallað um afmælisár Smekkleysu og þessa goðsagnakenndu útgáfu sem sé upphaflegt
heimili Sykurmolanna og Sigur
Rósar. Vefveitan stendur jafnframt
fyrir sérstakri kynningu á lagasafninu á einum af útvarpsrásum
sínum.
Fyrir utan ofantaldar veitur
hefur Smekkleysa jafnframt gert
beina samninga við Rapsody, HMV,
Virgin, Yahoo og OD2. Síðastnefnda fyrirtækið er í eigu Peters
Gabriel og sér um margar öflugar
veitur í Evrópu jafnframt því sem
þeir þjónusta MSN. Reiknað er
með að allar útgáfur Smekkleysu
verði virkar hjá OD2 í árslok.
Dreifingin er unnin í gegnum
breskt útibú Smekkleysu en þetta
er í fyrsta skipti sem íslenskt
útgáfufyrirtæki kemur allri tónlist
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3YKURMOLANNA SEM SKËP ÖEIM FR¾GÈ
VÅÈA UM HEIM
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sinni í heimsdreifingu með þessum
hætti. Í framhaldi af þessu er verið
að vinna að samningum við símafyrirtæki um dreifingu á efni
Smekkleysu.
Vinna við að koma öllum útgáfum fyrirtækisins í stafræna dreifingu hófst fyrir um ári með skráningu og vinnu við að laga tónlistina
að mismunandi þörfum veitnanna
sem um ræðir. Ætla má að tekjur af
stafrænni dreifingu nemi nú um 510 prósentum af útflutningi Smekkleysu og fer ört vaxandi. Samningagerð og verkefnastjórn var í
höndum Önnu Hildar Hildibrandsdóttur sem rekur ráðgjafar- og
umboðsfyrirtækið Hill Media í
Bretlandi.
Afmælisárs Smekkleysu hefur
verið minnst með ýmsum hætti.
Afmælistónleikum Sykurmolanna
lýstu margir sem afar tilfinningaþrungnum klukkustundum enda
hefur sá knái hópur sem settist
niður og stofnaði fyrirtækið í
sínum dýpsta dal, marga fjöru
sopið og sýnt einstakt þolgæði í
starfi sínu. Til að minnast þessara
tímamóta eru að koma á íslenskan
markað stór söfn: Surround með
öllum plötum Bjarkar á merki
Smekkleysu á tvöföldum diskum
mynda og hljóðs og safn með öllum
diskum Sykurmolanna. Það er
ammæli.
PBB

(ARMR¾N ENDURTEKNING
Nemendaleikhúsið frumsýnir Blóðbrúðkaup, harmsögu um ástir og hefndir
eftir Federico García Lorca
á Litla sviði Borgarleikhússins í kvöld.
Leikstjóri verksins er Kamilla
Bach Mortensen en hún er nýútskrifaður leikstjóri frá Kaupmannahöfn. Hún kemur til starfa
hér á landi fyrir milligöngu leikstjórans Egils Heiðars Antons Pálssonar sem fylgst hafði með vinnu
hennar í Danmörku. „Mér bauðst
þetta verkefni og fannst það mikil
ögrun að koma hingað og leikstýra
á nýju tungumáli. Ég vissi ekki
hvernig þetta myndi ganga en þótti
mikilvægt að reyna. Síðan hefur
allt gengið að óskum,“ segir Kamilla og bætir því við að hana hafa
líka dreymt um að koma til Íslands
og kynnast betur orkunni og brjálæðinu sem hún upplifði hjá þeim
Íslendingum sem hún þekkti í Danmörku.
Kamilla valdi verkið Blóðbrúðkaup fyrir útskriftarhóp leiklistarnemanna en þetta er annað verkefni þeirra í vetur. Þetta klassíska

verk hefur allt til að bera að sögn
leikstjórans en margbrotinn textinn er blanda af hreinræktuðu
raunsæi, ljóðlist og ævintýri. Viðfangsefni þess; ástin, stoltið, ástríðurnar og ofbeldið eru höfundareinkenni
Lorca
sem
sviðsetur
togstreitu manneskjunnar milli
samfélagslegrar skyldu sinnar og
skyldu við eigin tilfinningar í þessu
verki sínu. Ung stúlka er lofuð
eigulegum pilti, en hjarta hennar
tilheyrir enn fyrrverandi unnusta
hennar sem þó er kvæntur annarri
konu. Á brúðkaupsdegi stúlkunnar
hleypur hún á brott með unnustanum fyrrverandi. Brúðguminn og
fjölskylda hans fylgja fast á hæla
parsins og leita hefnda en dauðinn
virðist óumflýjanlegur.
„Sagan er heillandi, auðug fyrir
leikarana og í verkinu eru góð hlutverk fyrir alla,“ segir Kamilla og
kveðst mjög hrifin af möguleikum
þess. „Sem leikstjóri hef ég prófað
mig áfram með það hvernig hægt
er að leika leikrit en samt segja
sögu. Í þessu verki erum við til
dæmis með sögumenn sem skýra
frásögnina en fara síðan á svið og
leika verkið líka.“ Hún útskýrir að
endurtekning þessi kallist á við
aðalstef sýningarinnar. „Við erum

F  (ELGA «SKARSDËTTIR OG
+RISTINN -¹R 0¹LMASON SÕNA VERK
SÅN Å 'ALLERÅI +LING  BANG UM
ÖESSAR MUNDIR 3ÕNINGARNAR ERU
OPNAR FIMMTUDAGA TIL SUNNUDAGA
MILLI  

F  2ANNVEIG (ELGADËTTIR SÕNIR
Å GALLERÅ "/8 ¹ !KUREYRI  SÕNING
UNNI -USTERI ERU GRAFÅKVERK OG M¹L
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FARA SJALDAN SAMAN

alltaf að endurtaka okkur. Við
þekkjum söguna, vitum hvað hefur
gerst og hvað mun gerast en það
breytir því ekki að við munum
breyta eins og áður. Þetta eru klikkaðar aðstæður, klikkaður heimur,
klikkað stríð og við vitum það. Þótt
við segjum sögur og eigum að læra
af þeim komumst við ekki hjá því
að endurtaka okkur þrátt fyrir loforðin.“
Eilíf grimmdarverk mannanna
valda blóðbaði en leikstjórinn
útskýrir að uppfærslan nú sé alls
ekki blóðug. „Þetta er kraftmikið
verk en við höfum farið þá leið að
sýna ekki blóðið heldur reynum við
fremur að vekja ímyndir ofbeldisins í hugum áhorfendanna. Hópurinn hefur reynt að vera trúr verkinu og við tökum þetta alla leið
þegar kemur að þessum sterku tilfinningum. Þetta er ekkert blóðugt
rokkshow,“ segir hún sposk. Aðrir
aðstandendur sýningarinnar eru
Börkur Jónsson sem sér um leikmynd og búninga, Egill Ingibergsson sér um ljósahönnun og tæknistjórn og tónlistina semur Egill
Guðmundsson, nemi í tónlistardeild LHÍ.
„Þetta er hugrakkur og þéttur
hópur,“ segir Kamilla um Nemendaleikhúsið, „Þau vinna vel
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saman og einhenda sér í verkefnið.
Þetta verk er auðvitað allt öðruvísi
en fyrsta verkefnið þeirra sem var
samsett „devised“ leiksýning.“
Hún áréttar líka að þau beri talsverða ábyrgð, til dæmis á textanum. „Þau þurfa stöðugt að hugsa
um tungumálið. Ég hef leikstýrt
þeim á ensku en þau hafa spunnið á
íslensku.“ Verkið hefur líka tekið
smá breytingum því Kamilla er
vön að endurskrifa verkefni sín.
„Við gerum þetta verk að okkar,“
segir hún.
Klassíkin heillar Kamillu sem
segist hrifin af sögunum, tungumálinu og hinu leikræna sem krefst
meiri fyrirhafnar í sígildum verkum heldur en nútímalegri raunsæisverkum.
„Leikhúsið er stærra en lífið og
maður þarf að kafa djúpt eftir tilfinningunum í klassískum verkum.“ Áhugasvið hennar takmarkast þó síst við klassíkina því
viðfangsefni hennar birtast jú
aftur og aftur í bókmenntum
heimsins. „Ef ég finn góða sögu,
geri ég hana,“ segir Kamilla, „nú
veit ég líka að ég get unnið næstum
hvar sem er – það eru sömu tilfinningarnar og sömu vandræðin að
glíma við alls staðar í heiminum.“
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

HELGARTILBOÐ
NÝTT

2.199

3.299

2.999

1.799

2.799

Beatles
Love CD

100 Íslensk Jólalög
5 CD diskar

2.199

2.599
Sálin og Gospel
CD/DVD

2.199

2.599

1.799

1.799

Ampop
Sail to the Moon CD

Ragnheiður Gröndal
Þjóðlög CD

2.199

U2
18 Singles CD/DVD

NÝTT

2.299

1.999
Pirates of the Caribbean 2
DVD

2.299

1.999

1.999
Miami Vice
DVD

The Da Vinci Code
DVD
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Hver hlýtur Dimmalimm verðlaunin í ár?
Bjóðum börn og fullorðna velkomin á opnun
sýninganna

Þetta vilja börnin sjá og Brot af því besta
úr listsmiðjunum Gagn og gaman
laugardaginn 25. nóvember kl. 15.
Dimmalimm - Íslensku myndskreytiverðlaunin
verða afhent fyrir
bestu myndskreyttu barnabókina 2006.
Hljómsveitin Tepokinn og
Dimmalimm verða á svæðinu

Sýningarnar eru opnar virka daga frá kl. 11 -17 og um helgar frá kl. 13 - 16
Gerðuberg • sími 575 7700

®LL JÎRÈ ER HEILÎG
Myndlistarmaðurinn Tolli
opnaði í gær sýningu á málverkum sínum í Smiðjunni
í Ármúla 36. Þetta er fyrsta
sýning hans í Reykjavík um
nær tveggja ára skeið.
Tolli hélt nýlega sýningu á Eskifirði og samsýningu í Danmörku
en í höfuðborginni heldur hann sig
við sýningarhald hjá Bjarna í
Smiðjunni, segir hann smekklegan í upphengingum og þeir hafi átt
langt og gott samstarf. „Það er
erfitt fyrir okkur independent artista að sýna í Reykjavík núorðið.
Bjarni hefur reynst mér vel svo
ég held mig við hann,“ segir Tolli.
Að þessu sinni horfir Búdda
yfir öxl málarans. Tolli kallar sýninguna Heilaga jörð. „Það er tilvísun í búddismann. Þá spyrð þú
náttúrlega hvernig hægt sé að
keyra um á amerískum tveggja
milljóna jeppa og vera búddisti.
Svarið við því er einfalt. Þetta eru
praktísk tæki til að komast af.“
Tolli hefur í nokkur ár verið
praktíserandi búddisti. „Það er
engin mystík í þessu: vegferð
manns leiddi mann á þann áfangastað. Reynslan hefur kennt manni
hvað dugar.“
Og hver eru viðfangsefnin á
sýningu sem ber svo stóran titil:
Heilög jörð? „Þetta eru íslensk
kennileiti og eitt útlenskt fjall
sem er stungið niður á íslenska
heiði. Kailash er okkar búddistanna og hindú-trúarmanna Mekka
og Róm. Kailash hefur verið heilagt um árþúsundir þar eystra hjá
þeim er aðhyllast hindúatrú og
búddisma. Frá rótum fjallsins
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renna fljótin Ganges, Bramaputra
og Indus. Þangað fara menn og
ganga í kringum það fimm þúsund metra yfir sjávarmáli, en
fjallið er 7.000 metra hátt og á það
klífur enginn maður, það er heilagt. En þetta er líka til að minna
menn á að öll jörð er heilög. Allt
hefur sinn Búdda og þá ekki síst
jörðin – jörð er heilög hvar sem
þú stendur. Annars eru þetta bara

svona týpískar Tolla-myndir,“
segir listamaðurinn
Sýningin verður opin næstu
vikur, nóg af bílastæðum og allir
velkomnir undir fjöll Þorláks
Kristinssonar. Þeir sem mögulega
eiga í samgönguvandræðum þessa
dagana geta líka kíkt á heimasíðuna www.tolli.is en þar heldur
listamaðurinn vefsýningar á verkum sínum.
PBB
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Híði í Galleríi Dvergi
Myndlistarmennirnir
Kristján
Zaklynsky og Lina Larsen opna
sýninguna „Den“ í sýningarrýminu Galleríi Dvergi í dag.
Titill sýningarinnar vísar til
hellis eða holu í jörðu, sem skriðdýr og skordýr skríða ofan í. Á
þessum kalda árstíma mætti það
jafnvel útleggjast sem híði. Sýninguna vinna listamennirnir í sameiningu en sýnd verður innsetning,
sem samanstendur af skúlptúr,
vídeóverki, slides-myndaverki og
hljóðverkum sem öll eru unnin á
þessu ári
Kristján Zaklynsky býr og
starfar í Reykjavík. Hann útskrifaðist frá myndlistardeild Listaháskóla Íslands síðastliðið vor og
hefur meðal annars sýnt verk sín í
París, Berlín, Kaupmannahöfn og
Riga. Á Íslandi hefur Kristján sýnt
verk sín í Nýlistasafninu í Reykjavík, Norræna húsinu og Klink &
Bank.
Lina Björn Larsen býr og starfar í Reykjavík. Hún nemur nú við
myndlistardeild
Listaháskóla

Íslands og mun útskrifast þaðan í
vor. Áður nam hún ljósmyndun í
tvö ár við The School of Photography í Kaupmannahöfn. Lina
hefur að mestu sýnt verk sín í
Kaupmannahöfn, til dæmis í Gallery Signe Vad og Gallery Udstillinge. Á Íslandi hefur Lina tvívegis
sýnt verk sín í Galleríi Gyllinhæð
svo og í versluninni Nakta apanum.
Gallerí Dvergur er í kjallara
bakhúss að Grundarstíg 21 í Þingholtunum en sýningin verður opin
föstudaga og laugardaga kl. 18-20,
til 9. desember. Sýningarrýmið
Gallerí Dvergur hefur verið starfrækt í nokkra mánuði á ári síðan
2002 og hafa verið haldnar þar alls
20 einkasýningar, innlendra sem
og erlendra listamanna, svo og tónleikar og vídeósýningar. Sýningar
ársins 2006 hafa allar tekið mið af
tímatengdri list, með áherslu á
rýmistengda vinnu, og mun halda
því áfram á komandi ári.
Aðgangur að galleríinu er
ókeypis og allir velkomnir.
KHH

HREINLEGA
VIRKAR Á BLETTINA

25%
afsláttur*
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Smiður sveinanna
Möguleikhúsið er um þessar
mundir að hefja að nýju sýningar
á barnaleikritinu Smiður jólasveinanna, eftir Pétur Eggerz.
Leikritið var fyrst sýnt fyrir jólin
1992 og hefur allar götur síðan
notið mikilla vinsælda, var m.a.
gefið út á geisladiski fyrir jólin
1993.
Í leikritinu segir frá Völundi
gamla sem situr í litla kofanum
sínum hátt upp til fjalla. Völundur er smiðurinn sem sér um að
smíða allar gjafirnar sem jólasveinarnir færa börnunum á jólunum. Eftir að síðustu sveinarnir
eru farnir til byggða er einmanalegt í kotinu. Þá birtast óvæntir
gestir, tröllabörnin Þusa og Þrasi
sem aldrei hafa heyrt talað um
jólin og sjálfur jólakötturinn,

sem er hættur að fara til byggða.
Völundur tekur vel á móti þeim
og saman rifja þau upp söguna af
fæðingu Jesú. Þeim þykir sagan
svo skemmtileg að þau ákveða að
leika hana saman.
Smiður jólasveinanna verður
sýndur í Möguleikhúsinu við
Hlemm næstkomandi sunnudag
kl. 14 en sýningum síðan fram
haldið í grunn- og leikskólum á
höfuðborgarsvæðinu.
Leikstjóri sýningarinnar er
Pétur Eggerz, sem einnig hannaði leikmynd ásamt Bjarna Ingvarssyni, tónlist gerði Ingvi Þór
Kormáksson og búningahönnuður er Helga Rún Pálsdóttir. Leikarar eru Bjarni Ingvarsson, Ásta
Sighvats Ólafsdóttir, Alda Arnardóttir og Pétur Eggerz.

SPEEDBALL blettahreinsir skotvirkar á erfi›a bletti eins og fitu, blek, vaxliti,
varalit, vín, matarleifar og fleira. Efninu er ú›a› beint úr brúsanum á blettinn
og sí›an ﬂurrka›. ﬁarf ekki a› skola. Skilur ekki eftir leifar.

Prófa›u SPEEDBALL – hann hreinlega virkar!
* Tilbo› gildir til 30. nóvember 2006 e›a á me›an birg›ir endast.

Su›urlandsbraut 26
Reykjavík
Sími: 510 0000

Brekkustíg 39
Njar›vík
Sími: 420 0000

Mi›ási 7
Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Grundargötu 61
Grundarfir›i
Sími: 430 0000
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Allt það besta frá Oasis
Tvöfalda safnplatan Stop The Clocks með
bresku rokksveitinni Oasis er komin út. Meðal
laga á plötunni eru Wonderwall, Don´t Look
Back in Anger, Morning Glory, Champagne
Supernova, Some Might Say og Lyla.
Oasis var án efa ein af vinsælustu rokksveitum heims á síðasta áratug. Línur voru
lagðar með fyrstu smáskífunni Supersonic
árið 1994 sem var um leið fyrsta smáskífa
plötunnar Definitely Maybe, sem vakti mikla
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Afburða vel útgefinn Megas
Megas hefur ekki verið afkastamikill á árinu 2006, en samt er hann
mjög áberandi í jólaplötuflóðinu. Sjö plötur tengdar honum hafa litið
dagsins ljós síðustu vikur og fjórar þeirra eru tvöfaldar. Ellefu diskar
alls. Um er að ræða tvær „tribute“-plötur, tvær áður óútgefnar
tónleikaplötur og þrjár mikið betrumbættar endurútgáfur.
Óvæntast af þessu er sennilega tvöföld plata með upptökum af
flutningi Megasar ásamt hljómsveit og kór á Passíusálmunum í
Skálholtskirkju í apríl 2001. Hljómurinn á henni veldur nokkrum
vonbrigðum, en þetta er samt kærkomin útgáfa: Það er alltaf gaman að
heyra Megas fara með Passíusálmana.
Tíu fyrstu Megasarplöturnar komu út í veglegum endurútgáfum
fyrir fjórum árum. Sú útgáfa var stórvirki sem markaði tímamót. Nú
eru komnar fjórar plötur í viðbót í sömu útgáfuröð: Hættuleg hljómsveit og glæpakvendið Stella frá 1990, Þrír blóðdropar frá 1992 og
tónleikaplatan Drög að upprisu frá 1994 fá yfirhalningu, en að auki
koma út tónleikar með Megasi og Hættulegri hljómsveit teknir upp á
Púlsinum 1991.
Það er sama teymið sem vinnur þessar nýju útgáfur og vann að
plötunum 2002 og það hefur ekkert verið slakað á gæðunum. Það er
töluvert af aukaefni (plata með 17 demóum fylgir Stellu og 10 laga
aukadiskur Upprisunni), hljóðvinnsla er til fyrirmyndar og það sama
má segja um hönnun umslaga, myndvinnslu og frágang. Fullkomin
vinnubrögð. Til samanburðar er hægt að skoða endurútgáfurnar á
Bubba-plötunum frá því í sumar.
Þar er margt vel gert líka, en
mikill munur er á hönnunarvinnu, vali á myndum og
myndvinnslu. Megasarútgáfurnar bera af.
Það er ánægjulegt að Sena,
risinn í íslenskri plötuútgáfu,
skuli sjá sóma sinn í því að gefa
út svona vandaðar og metnaðarfullar endurútgáfur. Vonandi
fylgja fleiri í kjölfarið.

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

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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athygli á Oasis.
Sveitin gerði
síðan enn betur
með plötunni
What´s
The
Story (Morning
Glory)
sem
hefur selst í
fjörutíu milljónum eintaka /!3)3
um allan heim.
Oasis fór í tíu mánaða tónleikaferð eftir
útgáfu síðustu plötu sinnar, Don´t Believe
The Truth. Eftir hana töldu Gallagher-bræðurnir og félagar réttast að gefa út safnplötu
áður en þeir byrjuðu upptökur á nýrri plötu.
Völdu þeir sjálfir öll lögin á plötuna. Stop
The Clocks verður einnig fáanleg í þrefaldri
útgáfu með DVD-mynddiski í takmarkaðan
tíma.

Bandaríkjamaðurinn Tom
Waits hefur gefið út veglegt þriggja diska box sem
nefnist Orphans: Brawlers,
Bawlers and Bastards.
Freyr Bjarnason leit yfir
feril Waits á meðan hann
hlustaði á herlegheitin.
Tom Waits er fyrir löngu orðin goðsögn í tónlistarheiminum. Rám
röddin er vörumerki hans, sem
eflaust mörgum þykir fráhrindandi. Aðrir hafa tekið Waits opnum
örmum enda er tónlist hans jafnan
uppfinningasöm auk þess sem textarnir eru flestir mikið hnossgæti.

-IKILL LEIKLISTAR¹HUGI
Tom Waits kom fyrst fram á sjónarsviðið á 8. áratugnum þegar
hann samdi lög með beittum textum um persónur sem áttu erfitt
uppdráttar í lífinu. Hann sneri sér
í auknum mæli að kvikmyndaleik
og -tónlist. Árið 1982 samdi hann
tónlistina fyrir mynd Francis Ford
Coppola, One From the Heart, og
fékk óskarstilnefningu fyrir vikið.
Á meðal mynda sem hann lék í
næstu árin voru Rumble Fish og
The Cotton Club, báðar eftir Coppola. Í framhaldinu lék Waits í sínu
fyrsta leikriti, Frank´s Wild
Years.
Undanfarin ár hefur hann leikið í myndum á borð við The Fisher
King, Bram Stoker´s Dracula og
Short Cuts. Næsta mynd hans
verður The Good Heart eftir Dag
Kára Pétursson og hefjast tökur á
henni á nýju ári.
4VENN 'RAMMY VERÈLAUN
Tónlistin hefur þó ávallt verið
aðalsmerki Waits og hefur hann
gefið út yfir tuttugu plötur á fjórum áratugum. Hefur hann m.a.

4/- 7!)43 7AITS HEFUR GEFIÈ ÒT ÖRIGGJA DISKA BOX SEM NEFNIST /RPHANS "RAWLERS
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unnið tvenn Grammy-verðlaun
fyrir plöturnar Bone Machine og
Mule Variation. Árið 2002 gaf hann
út tvær plötur á sama tíma, leikhúsplötuna Alice og Blood Money,
sem báðar hlutu mjög góðar viðtökur. Næsta plata, Real Gone,
kom síðan út tveimur árum síðar.

'RËF OG VIÈKV¾M LÎG
Alls eru 54 lög á Orphans, þar á
meðal 30 ný. Afgangurinn eru áður
óútgefin lög. Orphans ber vott um
fjölhæfni Waits. Hann virðist jafnvígur á blús, rokk og sveitaballöður, auk þess sem textarnir eru sem
fyrr innihaldsríkir.
„Orphans er blanda af grófum
og viðkvæmum lögum. Þarna eru
rúmbur sem fjalla um hafmeyjar,
rokkuð lög um lestarslys, hröð tarantellu-tónlist um skordýr og
kvæði um drukknun,“ segir Waits.
„Þarna eru hrædd og grimm lög
um sæluvímu og depurð. Lög sem

ólust upp við erfiðar aðstæður.
Lög af vafasömum uppruna sem
var bjargað frá grimmum örlögum.“

&JÎLBREYTNIN Å FYRIRRÒMI
Fyrsti diskurinn, Brawlers, er
uppfullur af blús, rokki og stuði.
Þar syngur Waits m.a. lög eftir
Leadbelly og The Ramones og er
það síðarnefnda afar hressilegt.
Lög á borð við Bottom of the
World, gospellagið Lord I´ve Been
Changed og hans útgáfa af Sea of
Love eru einnig eftirminnileg.
Bawlers er á hinn bóginn
rólegri þar sem angurværar
sveitaballöður eru í fyrirrúmi. Þar
er að finna annað lag eftir The
Ramones, Danny Says, í fallegri
útgáfu Waits. Þriðji diskurinn,
Bastards, er síðan tilraunakenndari og villtari með skrítnum sögum
þar sem Waits fer um víðan völl í
sköpun sinni.

Björk í góðum félagsskap
Hiphop-upptökustjórinn Timbaland hefur fengið Björk Guðmundsdóttur til liðs við sig á nýjustu plötunni sinni, Timbaland
Shock Value.
Björk verður þar fremst í
flokki ásamt tónlistarmönnum á
borð við Dr. Dre, Jay-Z, 50 cent,
Justin Timberlake, Nelly Furtado,
Chris Martin og Elton John. Platan
er sögð vera tilraun upptökustjórans til að skapa sér nafn í popptónlist en hann hefur hingað til eingöngu fengist við hiphop
og rapp. Platan er
væntanleg í mars
á næsta ári og
verður
hennar
beðið með mikilli
eftirvæntingu. „Ég
er ekki bara
hiphop-tónlistarmaður
heldur ætla
ég mér að
"*®2+ 3YNGUR

EITT LAG ¹
N¾STU PLÎTU
4IMBALAND

yfirtaka topp fjörutíu-lista á öllum
útvarpsstöðvum og ná eyrum
allra,“ sagði Timbaland í samtali
við MTV News.
Upptökustjórinn hefur haft
mikil áhrif á hiphop-tónlistarheiminn og er sagður hafa gert
svipaða hluti fyrir tónlistarstefnuna og Phil Spector gerði á sínum
tíma með Wall of Sound. Samkvæmt fréttum MTV hafa ágætis
kynni tekist með Björk og upptökustjóranum en þar er
hann sagður hafa
unnið að sjö nýjum
lögum
með
íslensku söngkonunni fyrir nýja
plötu
Bjarkar
sem væntanleg er á
næsta ári.
Þá hefur
#(2)3 -!24
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hann einnig verið að vinna með
hljómsveitinni Duran Duran þar
sem Justin Timberlake verður
sérstakur gestasöngvari og þá
mun Britney Spears ætla að nýta
sér krafta hans þegar söngkonan
reynir að blása nýjum glæðum í
feril sinn.



&®345$!'52  NËVEMBER 

Meira rokk og ról
Hljómsveitin Noise hefur gefið út
sína aðra plötu, Wicked. Inniheldur hún tólf frumsamin lög og var
Ragnar Zolberg úr Sign upptökustjóri auk þess sem hann aðstoðaði
við hljóðblöndun.
Að sögn Stefáns Vilbergs Einarssonar, bassaleikara Noise, var
fínt að vinna með Ragnari. „Hann
kann mjög vel á þetta og var með
góðar hugmyndir,“ segir hann.
Noise var stofnuð snemma árs
árið 2001 og er nú skipuð fjórum
meðlimum, en eftir gerð Wicked
gekk gítarleikarinn Hilli til liðs
við sveitina. Allt frá stofnun hefur
Noise verið dugleg við að koma
fram. „Við höfum verið að spila
eiginlega um hverja einustu helgi,
fyrir utan núna undanfarið,“ segir
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PLÎTUNA 7ICKED

hann. Stefán segir að munurinn á
nýju plötunni og þeirri síðustu sé
að þessi sé meira þeirra eigin.
„Hún er meira rokk og ról heldur
en hin. Hin var meira svona
„gröns“ plata.“
Næst spilar Noise á Dillon á
laugardagskvöld klukkan hálftíu.
FB
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Í eitt skipti fyrir öll!
(VER HEFUR EKKI HEYRT EINHVERN TÅMANN SAGT
b-AÈUR ¹ ALDREI AÈ TAKA NEINU SEM SJ¹LFSÎGÈUm
¡G HEF HEYRT ÖETTA HUNDRAÈ SINNUM SAGT ÖAÈ
VIÈ SJ¹LFA MIG VIÈ AÈRA HEYRT ÖAÈ Å BÅËMYNDUM
BËKUM OG ÎRUGGLEGA LEIKRITUM LÅKA ¶ETTA ER EIG
INLEGA OF MIKIL KLISJA TIL AÈ ÁG HAFI REYNT AÈ SKILJA
N¹KV¾MLEGA HVAÈ Å HENNI FELST ¶EGAR EITTHVAÈ
SVONA ER SAGT OFT VERÈUR ÖAÈ AÈ TUGGU SEM MISSIR
SENNILEGA MARKS ¡G ER ANSI HR¾DD UM AÈ TIL AÈ
SKILJA MERKINGUNA VERÈI FËLK AÈ UPPLIFA ÖAÈ SJ¹LFT
3TAÈREYNDIN ER SÒ AÈ ÁG SJ¹LF TEK FLESTU EF
EKKI ÎLLU SEM SJ¹LFSÎGÈUM HLUT -ÁR FINNST ALLT
Å UMHVERFI MÅNU SJ¹LFSAGT OG FLEST ALLT SEM ÁG
UPPLIFI OG EIGNAST -ÁR FINNST ÁG HAFA UNNIÈ FYRIR
ÖVÅ OG AÈ ÁG EIGI RÁTT ¹ ÖVÅ EINS OG ALLIR AÈRIR
3VO KEMUR S¹ DAGUR AÈ MAÈUR HEFUR ALLT Å EINU
EKKI LENGUR ÖAÈ SEM VAR SVO SJ¹LFSAGT OG Ö¹ SPYR
MAÈUR SIG HVAÈ GERÈI ÁG TIL AÈ EIGA ÖAÈ SKILIÈ AÈ
TAPA ÖVÅ ¶AÈ ER ÎRUGGLEGA EKKI TIL NEITT SVAR VIÈ

ÖESSARI SPURNINGU NEMA ÎNNUR GÎMUL GËÈ OG
GILD TUGGA CEST LA VIE SVONA ER LÅFIÈ
¶EGAR MAÈUR HORFIR ¹ FËLK Å KRINGUM SIG MISSA
EITTHVAÈ TIL D¾MIS VINNUNA MAKANN BARNIÈ
HEIMILIÈ VININA EÈA EITTHVAÈ SLÅKT HUGSAR MAÈUR
OFTAR EN EKKI ¡G VEIT EKKI HVAÈ ÁG MYNDI GERA EF
ÁG LENTI Å ÖESSU SJ¹LF (INS VEGAR ER ÖAÈ ÖANNIG
AÈ FËLK HELDUR YFIRLEITT AÈ ÖAÈ GETI MINNA EN
RAUNIN ER 4IL ÖESS AÈ KOMAST AÈ ÖVÅ HVERSU MIKIÈ
HVER EINSTAKLINGUR GETUR GENGIÈ Å GEGNUM ÖARF
S¹ HINN SAMI AÈ LEGGJA ¹ SIG OG REYNA HLUTI SEM
HONUM HEFÈI ALDREI DOTTIÈ I HUG AÈ HANN G¾TI
MÎGULEGA AFBORIÈ ¶¹ FYRST KEMST HANN AÈ ÖVÅ
HVERSU MEGNUGUR HANN ER &¾STIR LEGGJA EITTHVAÈ
¹ SIG SEM ÖEIR TELJA SIG EKKI HÎNDLA &¾STIR KJËSA
AÈ GERA LÅFIÈ ERFIÈARA EÈA FLËKNARA ¶ESSIR HLUTIR
ÖURFA AÈ GERAST ËUMBEÈNIR OG FËLK ÖARF AÈ VERA
SETT Å SVO ERFIÈAR AÈST¾ÈUR AÈ ÖVÅ FORSPURÈU %N
Ö¹ GETA LÅKA ËTRÒLEGUSTU HLUTIR GERST OG FËLK BREYST

Å SANNAR HETJUR
¶AÈ ER SVO MERKILEGT AÈ HORFA
UPP ¹ ÖETTA GERAST EÈA UPPLIFA ÖAÈ
SJ¹LFUR ¶AÈ ER NOKKUÈ SVAKALEGT AÈ
SJ¹ HVERNIG FËLK FELLUR SAMAN ÖEGAR
EITTHVAÈ SEM ¹ÈUR ÖËTTI SJ¹LFSAGT ER
TEKIÈ AF ÖVÅ /G ÖAÈ ER ENN Ö¹ MERKI
LEGRA AÈ VERÈA VITNI AÈ ÖVÅ HVERNIG EIN
HVERJUM SEM KIPPT VAR UNDAN FËTUNUM
TEKST AÈ STANDA UPP AFTUR ÖEGAR HIMN
ARNIR HAFA HRUNIÈ ¶AÈ VIRÈIST VERA ALVEG
SAMA HVERSU VONLAUST OG HR¾ÈILEGT
¹STANDIÈ ER EINHVERN VEGINN VIRÈIST
HVERJUM OG EINUM TAKAST AÈ FINNA
LEIÈ ÒT ÒR ÖVÅ OG HALDA ¹FRAM &YRIR
VIKIÈ HEFUR MAÈUR SENNILEGA L¾RT
AÈ SKILJA RAUNVERULEGA Å EITT SKIPTI
FYRIR ÎLL AÈ bMAÈUR ¹ ALDREI AÈ TAKA
NEINU SEM SJ¹LFSÎGÈUM HLUTn

3AGA ¥SLANDS FYRIR BYRJENDUR

15%.4). 4!2!.4)./ ,EIKSTJËRINN ÖEKKTI

MUN LEIKA LÅTIÈ HLUTVERK Å JAPANSKA VESTR
ANUM 3UKIAKY 7ESTERN $JANGO

Í japönskum
vestra
Leikstjórinn Quentin Tarantino
mun fara með lítið hlutverk í japanska vestranum Sukiyaki Western Django sem vinur hans
Takashi Miike leikstýrir.
Með því að leika í myndinni
ætlar hann að endurgjalda Miike
greiðann eftir að hann lék í Hostel
sem Tarantino framleiddi. Tökur á
myndinni eru nýhafnar og er búist
við því að Tarantino heimsæki
Japan síðar í mánuðinum til að
taka upp atriðin sín.
Miike er þekktur fyrir ofbeldisfullar myndir sínar, þar á meðal
glæpamyndina Ichi the Killer
sem kom út 2002.
Tarantino hefur, rétt eins og
Miike, verið gagnrýndur fyrir
ofbeldi í myndum sínum. Næsta
verkefni hans er hin klukkutíma
langa Death Proof sem verður
gefin út með myndinni Planet
Terror sem vinur hans Robert
Rodriguez leikstýrir. Myndirnar,
sem verða gefnar út saman undir
nafninu Grind House, koma út á
næsta ári.

„Kannski er það við hæfi að
Eggert Magnússon og
Björgólfur Guðmundsson
hafi keypt lið sem alla jafna
gengur undir nafninu
Hamrarnir enda koma þeir
frá landi þar sem þrumugoðið Þór var dýrkaður á
öldum áður,“ skrifar vefútgáfa Independent en breskir fjölmiðlar bjóða löndum
sínum upp á stutta fræðslu í
íslenskri menningu vegna
innrásar Íslendinga í ensku
úrvalsdeildina.
Breskir fjölmiðlar fara mikinn í
umfjöllun sinni um Ísland. Independent fjallar stuttlega um
nokkra þætti í íslensku þjóðlífi og
telur blaðamaðurinn Jonathan
Brown
upp

nokkra Íslendinga sem vakið hafa
athygli á erlendri grundu og
hleypur á hundavaði yfir sögu
lands og þjóðar. Brown gerir sig
þó sekan um smávægileg mistök
þegar hann lætur þess getið að
Íslendingar hafi verið frelsaðir
undan oki Hitlers og nasistaflokksins árið 1940 þegar bresku
dátarnir komu hingað.
Brown lætur þess jafnframt
getið að samskipti Breta og Íslendinga hafi oft verið stirð og rekur
árekstrana aftur til ársins 1893
þegar breskum sjómönnum var
meinað að veiða fyrir utan strendur landsins. Aftur hafi slegist í
brýnu með löndunum árið 1958
þegar íslensk stjórnvöld ákváðu
að færa landhelgina úr fjórum
mílum í tólf og þannig hélt þessi
milliríkjadeila áfram til ársins
1975 þegar Bretar viðurkenndu
loks 200 mílna landhelgi eyþjóðarinnar.
Bresku fjölmiðlarnir virðast
ekki vita hvernig þeir eigi að taka
íslensku útrásinni og notar Evening Standard tækifærið til að
blása nýjum glæðum í orðróminn
um tengsl íslenskra auðjöfra við
rússnesku mafíuna. Blöðin
eru hins vegar samstiga
þegar kemur að menningarverðmætum
íslensku
þjóðarinnar og þar eru
Sykurmolarnir fremstir í
flokki sem frumkvöðlar í
fyrstu útrás Íslendinga,
hinni svokölluðu „IcePopbylgju“. Farið er stuttlega
yfir feril Bjarkar Guðmundsdóttur og rifjar Independent meðal annars
upp samskipti söngkon-
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unnar og fjölmiðla í Bangkok
þegar hún gaf ljósmyndara einum
á kjaftinn fyrir að ógna sér og syni
sínum. Af öðrum Íslendingum sem
Bretarnir ættu að vera farnir að
kannast við eru nefndir listamaðurinn Ólafur Elíasson, hljómsveitin Sigur Rós og óperusöngvararnir Þóra Hallgrímsdóttir og Garðar
Thór Cortes auk þess sem stór
mynd af Nylon fylgir grein Evening Standard.
Heiðursverðlaunahafa Eddunnar, Magnúsi Scheving, eru einnig
gerð góð skil og sagt frá því að
bandaríski leikstjórinn Quentin
Tarantino hafi heimsótt upptökuver Latabæjar í Garðabæ og fengið þar hugmyndir fyrir næstu
kvikmyndir sínar.
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OPNU ER EYTT Å UMFJÎLLUN UM ¥SLAND OG
ÅSLENSKA MENNINGU Å BRESKA BLAÈINU
%VENING 3TANDARD

ENDENT HELDUR
ÖVÅ FRAM AÈ
BRESKU D¹TARN
IR HAFI FRELSAÈ
¥SLAND UNDAN
(ITLER OG NAS
ISTAFLOKKNUM Å
SEINNI HEIMS
STYRJÎLDINNI

¥ +!34,*«3) &*®,-)¨,! %GGERT -AGNÒSSON ¹SAMT
FRAMKV¾MDARSTJËRA 7EST (AM !LAN 0ARDEW EN
BRESKIR FJÎLMIÈLAR FJALLA MIKIÈ UM KAUP ¥SLENDINGA
¹ ÒRVALSDEILDARLIÈINU ENSKA

Brjáluð yfir boði
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Fyrstu sólóplötunni fagnað
Tónlistarmaðurinn og fyrrverandi
Idol-stjarnan Helgi Rafn hélt
útgáfutónleika í Borgarleikhúsinu
á miðvikudagskvöld til að fagna
sinni fyrstu sólóplötu, Personal
Belongings.

Með Helga Rafni á sviðinu var
einvalalið tónlistarmanna. Gestasöngvarar voru þær Halla Vilhjálmsdóttir og Védís Hervör sem
syngja báðar dúetta með Helga á
plötunni.

'!-!. 3!-!. 6INKONURNAR *ËHANNA
!UÈUR (ELGA OG (EIÈRÒN VORU Å GËÈU
STUÈI ¹ TËNLEIKUNUM

Angelina Jolie er brjáluð þessa
dagana út í Jennifer Aniston, fyrrverandi eiginkonu Brads Pitt, sem
nú er barnsfaðir og kærasti Jolie.
Ástæðan er sú að Aniston gerðist svo djörf að bjóða foreldrum
Pitt í þakkargjörðarmat til sín.
Samband Aniston við fyrrverandi
tengdaforeldra sína hefur ávallt
verið mjög gott
og eru þau sérstaklega
leið
yfir skilnaðinum
sem skók alla
heimsbyggðina á
sínum tíma.
Samband
Angelinu Jolie
við
foreldra
Brad Pitt er hins
!.'%,).! */,)%
vegar mjög stirt
og bættu þessar fréttir ekki úr
skák. Jolie íhugar að mæta ekki í
nein jólaboð hjá tengdafjölskyldu
sinni samkvæmt blaðinu Star
Magazine.
*%..)&%2 !.)34/. 'ERÈIST SVO KR¾F AÈ
BJËÈA FYRRVERANDI TENGDAFORELDRUM SÅNUM
Å MATARBOÈ ¹ ÖAKKARGJÎRÈARH¹TÅÈINNI
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Hugljúfar ballöður hljómuðu

,).$3!9 ,/(!. +LESSTI ¹ Å ,ONDON OG ER
ÖAÈ FJËRÈI ¹REKSTUR HENNAR ¹ ÖESSU ¹RI

Árekstur í
fjórða sinn
Leikkonan unga Lindsay Lohan er
greinilega ekki alveg orðin sjóuð í
að keyra bíl því daman hefur lent í
fjórum árekstrum á þessu ári. Nú
síðast lenti hún í árekstri við lögreglubifreið í London þar sem hún
var að keyra ásamt vini sínum
Calum Best. Svo virðist sem lögreglubifreiðin hafi keyrt yfir á
rauðu en einnig gæti það verið
vinstri umferðin sem hafi ruglað
Lohan í ríminu.
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Robbie bauð
á línuna
Það hefur legið vel á söngvaranum Robbie Williams er hann sat að
snæðingi á indverskum veitingastað í Lundúnum. Hann ákvað allt
í einu að bjóða öllum á staðnum
upp á matinn og var ástæðan sú að
Williams vildi hafa staðinn út af
fyrir sig. Gestir staðarins voru
mjög ánægðir með gjafmildi Williams og sumir voru meira að segja
það gráðugir að þeir pöntuðu sér
aukamat, hermir tímaritið Bang.

Tónlistarmaðurinn Friðrik
Ómar hélt útgáfutónleika
sína á Nasa á dögunum í
tilefni af útkomu fyrstu
plötu sinnar, Annan dag.
Þar blandar hann á faglegan hátt saman hugljúfum
ástarballöðum og léttum
popplögum.
Auk Friðriks og hljómsveitar komu fram sem
gestasöngvarar þau Páll
Óskar, Regína Ósk, Heiða
Ólafsdóttir og Margrét Eir.
Tónleikarnir heppnuðust
vel og var góður rómur
gerður að frammistöðu
Dalvíkingsins Friðriks.
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«SK FËRU SAMAN ¹ .ASA TIL AÈ
BERJA &RIÈRIK «MAR AUGUM

«SK VAR EINN AF GESTASÎNGVURUM
KVÎLDSINS

)DOL STJARNAN $AVÅÈ 3M¹RI (ARÈ
ARSON M¾TTI ¹ TËNLEIKANA ¹SAMT
-ARÅU 3VEINSDËTTUR OG )NGU 2ËS
3NORRADËTTUR

"¹TAÖEMA OG BRJ¹L¾ÈI
Hljómsveitin Benni Hemm Hemm
hefur gefið út sína aðra plötu, Kajak.
Freyr Bjarnason ræddi við forsprakkann Benedikt Hermann Hermannsson
um báta, súmóglímu og brjálæðislegt
skipulag.
Kajak fylgir eftir hinni rómuðu fyrstu plötu
sveitarinnar sem kom út á síðasta ári. Fékk
hún tvenn íslensk tónlistarverðlaun í byrjun
ársins, annars vegar fyrir bestu hljómplötuna
í flokknum Ýmis tónlist og hins vegar var
hljómsveitin valin bjartasta vonin. Kom það
ekki á óvart þar sem platan var bæði bráðskemmtileg og allt öðruvísi en annað sem hafði
verið í gangi. Blandað var saman léttu poppi
og blásturshljóðfærum með eftirminnilegum
árangri.
Síðan þá hefur vegur Benna Hemm Hemm
farið vaxandi. Auk þess að vinna að gerð nýrrar plötu hefur sveitin haldið tónleika erlendis
við góðar undirtektir og nú orðið þekkja margir útlendingar sveitina.

%NGAR TILVILJANIR
Benedikt Hermann Hermannsson játar að
hafa þroskast þó nokkuð síðan síðasta plata
kom út. „Það er hallærislegt að segja það en
mér finnst það eiginlega. Ég ákvað mjög meðvitað í hvaða átt ég ætlaði að fara og hvernig
mig langaði að hafa lögin á plötunni. Það voru
engar tilviljanir eða stemningslög, sem gerir
hana kannski pínu alvarlega. Það er minna
grín og glens en á hinni en það var bara það
sem mig langaði að gera,“ segir Benedikt.
„Platan var unnin skipulegar en áður og það
var meira vandað til verka. Það er líka meiri
heildarsvipur yfir henni, bæði í lagasmíðum
og „sándinu“.“
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«V¾NT B¹TAÖEMA
Platan er öll sungin á íslensku sem er breyting
frá þeirri síðustu sem var bæði á íslensku og
ensku. Öll lög og textar eru eftir Benna, fyrir
utan þrjá texta sem eru eftir Örvar Þóreyjarson Smárason úr Múm.
Benni segir að nafnið Kajak hafi ekki verið
ákveðið með löngum fyrirvara. „Það kom til út
af óvæntu bátaþema. Það er engin djúpvitur
skýring á því.
Ég fattaði það allt í einu að það væri dálítið
mikið um báta á plötunni, þannig að þetta var
alveg óvart.“

Býst hann þó ekki við því að taka þátt í glímunni í þetta skiptið.

&YRSTA TËNLEIKAFERÈIN
Í mars er síðan fyrirhuguð tónleikaferð um
Evrópu, þar sem meðal annars verður spilað í
Frakklandi, Þýskalandi og Hollandi. „Þetta
verður fyrsti túrinn okkar. Þótt við höfum
farið hingað og þangað þá er þetta fyrsta
ferðalagið þar sem við spilum á hverjum degi
í tvær vikur. Það er ógeðslega spennandi að
fara í svona ferðalag,“ segir hann og bætir við
að einnig sé fyrirhuguð ferð um Bandaríkin
næsta sumar.
Kajak verður gefin út í janúar í Evrópu,
undir merkjum Morr Music, en í febrúar
kemur hún út í Bandaríkjunum, hjá sama fyrirtæki. Um svipað leyti kemur hún út í Japan,
undir merkjum P-Vine Records.

HALDNIR Å 4JARNARBÅËI Å KVÎLD

+INKÅ SPENNA
Kajak var tekin upp á rosalega stuttum tíma
að sögn Benna. „Við tókum hana upp í sumar á
innan við viku. Það var fyrirfram ákveðið að
hafa þetta stutt. Ég á það til að skipuleggja allt
dálítið brjálæðislega, þannig að allt gerist á
rosalega stuttum tíma. Það skapar einhverja
kinkí spennu sem er dálítið skemmtileg. En
það eru gallar við það.
Maður er gjörsamlega búinn, en það er eitthvað spennandi við það.“
Aðspurður hvað hinir tónlistarmennirnir
höfðu að segja við þessum vinnubrögðum
segir Benni að þeir hafi tekið þessu furðuvel.
„Hver hljóðfæraleikari var ekki meira en tvo
daga í stúdíói en það var mikið tempó og fólk
var ekki búið að ná sér fyrr en hálfum mánuði
á eftir.“

Fabúla í
Tjarnarbíói

Hávaðasamt partí hjá Paris og Britney

&!"²,! ²TG¹FUTËNLEIKAR &ABÒLU VERÈA

Fabúla heldur útgáfutónleika í
Tjarnarbíói í kvöld ásamt hljómsveit sinni. Á tónleikunum flytja
þau efni af nýútkominni plötu,
Dusk.
Fabúla leikur á píanó og harmonium, en með henni leika Birkir
Rafn Gíslason á gítar, Jökull Jörgensen á bassa, Sigtryggur Baldursson á trommur og slagverk og
Ingunn Halldórsdóttir á selló.
Platan Dusk einkennist af „melankólskri leikgleði“ og mun sá
andi ríkja í Tjarnabíói í kvöld.
Tónleikarnir hefjast klukkan 21
og eru miðar seldir á midi.is og í
verslunum Skífunnar. Miðaverð
er 2.000 krónur.

Stöllurnar Britney Spears og Paris Hilton virðast vera nýju bestu vinkonurnar í englaborginni. Þær voru saman alla síðustu helgi í Las
Vegas þar sem Spears sást meðal annars
gera sér dælt við hinn óþekkta leikara
Mario Lopez.
Enn á ný hittust Hilton og Spears í Los
Angeles í vikunni þegar bandarísku tónlistarverðlaunin voru afhent og bauð
Hilton til eftirpartís heima hjá sér. Lætin
voru víst svo mikil að nágrannar hótelerfingjans kvörtuðu til lögreglunnar
sem mætti á svæðið og þurfti að ræða
"2)4.%9 30%!23 %R AÈ RASA ÒT EFTIR ËHAM

INGJUSAMT HJËNABAND OG HEFUR VERIÈ Å
FÁLAGSSKAP 0ARISAR (ILTON UNDANFARNAR
VIKUR

3ÒMËGLÅMA Å *APAN
Benni spilar með hljómsveit sinni á hinum víðfræga stað The Luminaire í London um helgina og á mánudag er ferðinni síðan heitið til
Japans. Þar mun sveitin spila 2. desember á
tónleikastaðnum O-West. Þar munu einni koma
fram Apparat Organ Quartet, Kira Kira, Paul
Lydon, Flís, Hilmar Jensson, og DJ Apfelblut.
Stuttu síðar fer Benni Hemm Hemm til Kyoto,
þar sem sveitin leikur á tónleikum ásamt Kiru
Kiru, Paul Lydon og Flís.
Að sögn Benna verður ýmislegt gert sér til
dundurs í Japan. „Helgi Svavar [úr Flís] er
búinn að skipuleggja súmóglímuæfingar sem
er frjáls aðgangur að. Æfingarnar fara fram
klukkan sex um morguninn og við ætlum að
fara og horfa á súmóæfingar,“ segir Benni.

við Hilton og gesti um að lækka tónlistina. Nágrannar Hilton voru ekki
bara að kvarta yfir hávaðanum
heldur einnig yfir öllum papparazzi-ljósmyndurunum
sem
fylltu götuna í von um að festa
Spears eða Hilton á filmu.
Það er greinilegt að Spears
er að rasa út eftir að hafa
verið í óhamingjusömu
hjónabandi í tvö ár með
dansaranum Kevin Federline en þau eru að skilja
um þessar mundir og
stefnir allt í að það verði
erfiður skilnaður.

&2¡44!",!¨)¨'6!

4ËNLEIKAR Å DAG
Útgáfutónleikar vegna nýju plötunnar verða
haldnir í Tjarnarbíói hinn 15. desember. Auk
Benna Hemm Hemm koma fram Retro Stefson, Hjaltalín og Skakkamanage. Aðeins rúmlega 200 miðar eru í boði og hefst forsala miða
í dag í verslun 12 tóna við Skólavörðustíg.
Til að hita upp fyrir tónleikana í London og
Japan mun Benni Hemm Hemm spila í verslun 12 tóna við Skólavörðustíg klukkkan 17 í
dag.
3J¹ UMFJÎLLUN UM PLÎTU "ENNA (EMM (EMM ¹ BLS 

0!2)3 (),4/. .ÕJA BESTA VINKONA 3PEARS HÁLT PARTÅ ¹
DÎGUNUM FYRIR 3PEARS OG FLEIRI SEM LÎGREGLAN ÖURFTI AÈ
HAFA AFSKIPTI AF VEGNA KVARTANA N¹GRANNA
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Jólin eru komin
í Minimal!
FÆST Í 4 LITUM

Hægindastóll áður kr. 79.900

Nú aðeins kr. 39.900

ÓTRÚLEG TILBOÐ
Hringstóll kr. 49.900
Sófasett (3+1+1) kr. 139.900
Hægindasófi kr. 79.900
Tungusófar frá kr. 129.900

Ekta ítalskt leður og húsgögn á miklu lægra verði
S uð

ið

un

M

a un

a h ra

hr
au
n

urhr

G arð

MA
RE

Ál ftane sve gur

opnunartími:
virka daga
14.00 – 19.00
laugardaga 12.00 – 16.00
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IKEA

minimal • miðhraun 14 • garðabær • sími 517 4008 • (við hliðina á sappos)

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

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

M.M.J. kvikmyndir.com
"EIN BESTA MYNDIN
FRÁ UPPHAFI"
S.V. MBL

- BLAÐIÐ

"BESTA BOND MYNDIN FRÁ
UPPHAFI..."

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

Þ.Þ. FBL

"BESTA BOND
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"

U TALI
ENSKU
U OG ENSK
SKU
ÍSLENSK
MEÐ ÍSLEN

- V.J.V. TOPP5.IS

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

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA
kl. 5, 8 og 11
kl. 4
kl. 4 og 6
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

PULSE
CASINO ROYALE
BORAT
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
MÝRIN

kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.30, 8.30 og 11.20 B.I. 14 ÁRA
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 6
kl. 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN
* KRAFTSÝNING

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

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

Heilsteyptari Benni
Hljómsveit Benna Hemm Hemm
skaust upp á stjörnuhimininn í
fyrra með frumburði sínum. Endaði sveitin í efsta sæti margra
lista þar sem árið var gert upp auk
þess að vinna til tvennra verðlauna á Íslensku tónlistarverðlaununum. Í ár virðist sagan ætla
að endurtaka sig því Kajak er einfaldlega besta plata ársins 2006 á
Íslandi.
Önnur plata Benna Hemm Hemm
er reyndar ekkert gígantískt stökk
fram á við frá frumburðinum.
Aðalmaðurinn, Benedikt H. Hermannsson, heldur sig að mestu
leyti á sömu línu og síðast. Einfaldur kassagítarinn er enn í fyrirrúmi
og þar fyrir aftan tekur svo við hin
ofurþétta hljómsveit, með brassi,
frábærum trommuleik, gítarskruðningum og öllu tilheyrandi.
Þessi víðáttumikli hljóðheimur
sveitarinnar hefur einnig náð að
breiða enn meira úr sér frá síðustu
plötu og er meginástæða þess að
Kajak er betri plata en fyrri skífan
sem var samnefnd sveitinni.
Heildarsvipur plötunnar er
einnig áberandi sterkari og sem
heild virkar platan mjög vel. Öll
bestu lögin koma líka á hárréttum
tíma, SnjórLjósSnjór er lag þrjú,
Sól á heyhóla er lag fimm, Aldrei
er lag níu, Ég á bát er lag tólf og
svo framvegis. Sísta lagið á plötunni er síðan Mónakó sem er jafnframt stysta lag plötunnar og er
lítið að þvælast fyrir.
Til þess að toppa þetta allt

$!.)%, #2!)' &ÁKK VONDAN MAT ¹
MEÈAN HANN VAR VIÈ TÎKUR ¹ NÕJUSTU
*AMES "OND MYNDINNI EN LEIKKONAN *UDI
$ENCH GAF HONUM SVO Å SVANGINN

4«.,)34
+AJAK
"ENNI (EMM (EMM

((((
®NNUR PLATA "ENNA (EMM (EMM
ER GREINILEG FRAMFÎR FR¹ SÅÈUSTU
PLÎTU (EFUR AÈ GEYMA EINFALDAR EN
STERKAR LAGASMÅÈAR SEM BERA MEÈ SÁR
EINSTAKLEGA Ö¾GILEGAN BL¾

saman hefur söngur Benedikts
batnað til muna. Eða kannski er
maður einfaldlega orðinn vanari
honum? Allavega fellur hann mun
betur í kramið hjá manni en á síðustu plötu og er sjarmerandi með
eindæmum. Ef það er líka eitt orð
sem ætti að lýsa þessari plötu þá
væri það einmitt sjarmerandi, jú,
og kannski krúttleg líka.
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

9&)2 4)-%3 315!2% ¶AÈ HAFA EFLAUST MARGIR LAGT LEIÈ SÅNA YFIR ¹ 4IMES 3QUARE Å .EW
9ORK TIL AÈ BERJA "LAINE AUGUM
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Blaine ekki smeykur
Töframaðurinn og spennufíkillinn
David Blaine er nú búinn að hanga
uppi í snúningskúlu um 15 metra
fyrir ofan Times Square í New
York síðan á þriðjudaginn. Í dag
mun Blaine reyna að losa sig úr
kúlunni.
„Þetta er það hættulegasta og
erfiðasta sem ég hef gert,“ segir
Blaine en hann hræðist ekki matarog drykkjarleysið á meðan hann
hangir í loftinu heldur kuldann og
svimatilfinninguna. Kúlan snýst
nefnilega átta sinnum á mínútu og
það er mjög kalt í New York um
þessar mundir.

Það er verslunarkeðjan Target
sem hefur heitið á Blaine en ef
honum tekst að losa sig úr kúlunni
mun Target gefa peninga til Hjálpræðishersins. „Það skiptir mig
miklu máli að peningarnir fari til
Hjálpræðishersins vegna þess að
fjölskyldan mín þurfti að leita
þangað þegar ég var lítill,“ segir
Blaine.
Fyrri áhættuatriði Blaine eru
meðal annars að hann eyddi 61
klukkustund inni í ísmola auk þess
sem hann fastaði í 44 daga í kassa
sem hékk yfir Times River í Lundúnum.

Craig fékk
verðlaun
Leikkonan fræga Judi Dench
kenndi svo í brjósti um meðleikara sinn í nýju James Bond-myndinni, Daniel Craig, að hún ákvað að
verðlauna hann að tökum loknum.
Craig bölvaði mikið matnum sem
leikaraliðinu var boðið upp á á
tökustað enda viðurkennir Dench
að hann hafi ekki verið góður.
Dench tók því málin í sínar hendur og afhenti Craig kippu af Guinness-bjór og svínakjötsböku að
breskum hætti. „Þetta var algjör
himnasending eftir marga mánuði
af vondum mat,“ segir Craig
ánægður með mótleikkonu sína.

Jóli í vondum málum Hraðinn of mikill
Handlagni heimilisfaðirinn Tim
Allen mætir enn á ný til leiks í
hlutverki Jólasveinsins í The
Santa Clause 3: The Escape Clause
en þetta er í þriðja sinn sem hann
leikur Scott Calvin sem er í raun
sjálfur jólasveinninn.
Calvin hefur áður lent í hremmingum en nú syrtir verulega í álinn
þar sem álfurinn Jack Frost (Martin Short) stefnir að því að yfirtaka
jólin og taka sæti sveinka.
Jóli bregður því á það ráð að
bjóða tengdaforeldrum sínum í
heimsókn þótt það gæti orðið til
þess að leyndinni yfir fylgsni hans
á Norðurpólnum verði aflétt. Auk
tengdaforeldranna mætir uppkominn sonur Calvins á staðinn
ásamt dóttur sinni, fyrrverandi
eiginkonu og manni hennar.
Það veitir þó síður en svo af
liðsaukanum og stórfjölskyldan
öll leggst á eitt með sveinka að

4)- !,,%. 3TENDUR EINA FERÈINA ENN Å
STRÎNGU Å HLUTVERKI JËLASVEINSINS EN NÒ
S¾KIR *ACK &ROST AÈ HONUM ÖANNIG AÈ
HANN ÖARF AÈ KALLA STËRFJÎLSKYLDUNA ÒT
SÁR TIL HJ¹LPAR

bjarga jólunum frá ódóinu honum
Jack Frost.

Önnur sólóplata Ólafs Þórarinssonar, eða Labba í Mánum, er að
koma út. Nefnist hún Hvert þitt
spor. Sjö ár eru liðin frá útgáfu
fyrri plötu hans.
Öll lögin hefur Labbi útsett upp
á nýtt og meðal annars sett strengi
í mörg þeirra og er platan að
mestu órafmögnuð. „Á fyrstu
Mánaplötunni var lag sem var
með strengjakvartett, þannig að
þetta hefur loðað aðeins við mig í
gengum tíðina,“ segir Labbi. „Ég
ákvað að hafa heildarsvipinn á
þessu svona til að skapa notalegt
andrúmsloft og vega aðeins á móti
hraða nútímans. Mér finnst hann
alltof mikill.“
Öll lögin á plötunni eru samin
af Labba. Sum þeirra hafa komið
út áður, m.a. á gömlu Mánaplötunum. Á meðal þeirra eru Útlegð,
Aleinn og Eyrarblómið, þar sem
hörpuleikarinn Monika Abendroth

,!"") «LAFUR ¶ËRARINSSON HEFUR GEFIÈ ÒT
SÅNA AÈRA SËLËPLÎTU

spilar undir. „Hún er alveg frábær
manneskja og við áttum skemmti-

legt og gott samstarf. Ég vona að
ég geti fengið að nýta mér það
meira,“ segir Labbi.
Þá eru hér einnig nokkur lög
sem Labbi hefur ekki áður flutt
sjálfur en hafa komið út í flutningi
annarra tónlistarmanna. Auk þess
eru þarna bæði gömul og ný lög
sem ekki hafa heyrst áður en
spanna þó allt tímabilið frá hans
fyrstu lögum til þeirra sem hafa
verið samin hin síðustu ár.
Í röðum hljóðfæraleikara og
textahöfunda eru m.a. börn hans,
tengdasonur, systkini og bróðurdóttir. Allan gítarleik og sólósöng
annaðist Labbi sjálfur auk þess að
grípa í þverflautuna í nokkrum
lögum.
Labbi mun spila á styrktartónleikum í Hveragerðiskirkju hinn
1. desember. Næsta vor stefnir
hann síðan á að halda aðra tónleika í kirkju.
FB

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.

Nú er komið að framhaldi bölvunarinnar
ÚR SMIÐJU SAM RAIMI (SPIDERMAN MYNDIRNAR)

THE GRUDGE 2

Varðveitt líf mitt
fyrir ógnum óvinarins

BÖLVUNIN 2

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

Tim Allen

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

Martin Short
(ROFIN PERSÓNUVERND)

- Ítölsk kvikmyndahátíð -

JÓLASVEININN 3
Núna þarf Jólasveinninn (T. Allen) að taka á stóra
sínum enda hyggst Jack Frost (M. Short) eigna sér
jólin og verða nýr og betri jólasveinn!

23. nóv - 3. des.

Þorir þú aftur ?

Sýningartímar
FESTA DI LAUREA
(útskriftarveislan)
Sýnd kl. 8

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

DA ZERO A DIECI
(frá einum upp í tíu)
Sýnd kl. 10:10

(ﬂugstrákar)

(

(síðastikossinn)

SANTA CLAUSE 3
CASINO ROYALE
CASINO ROYALE VIP
THE GRUDGE 2
JÓNAS M/- Ísl tal.

/ ÁLFABAKKA

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
Leyfð
kl. 4:30 – 7:30 – 10:30
B.i.14
kl. 4:30 – 7:30 – 10:30
kl. 5:50 - 8 - 9:10 - 10:20 - 11:30 B.i. 16
kl. 4
Leyfð

FLY BOYS
THE DEPARTED
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.
JACKASS NUMBER TWO

B.i. 12
B.i. 16
Leyfð
B.i. 12

SANTA CLAUSE 3
THE GRUDGE 2
THE DEPARTED
JÓNAS M/- Ísl tal
ADRIFT
THE LAST KISS
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal

kl. 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð
kl. 5:50-8:15-10:30 B.i. 16
kl. 10:10
B.i. 16
kl. 4 - 6
Leyfð
kl. 10:10
B.i.12
kl. 8
B.i.12
kl. 4
Leyfð

N¾GÈUR MEÈ UPPHEFÈINA

34/,4)2 (ÁÈINN &RIÈRIK 7EISSHAPPEL OG
¶ËRIR 3N¾R FÎGNUÈU ¹FANGA LEIKSTJËRANS
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VERÈLAUNIN ¹ MIÈVIKUDAG 6ERÈLAUNA¹VÅSUNIN HLJËÈAÈI UPP ¹  ÖÒSUND DANSKAR
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breyst síðan hann flutti til Íslands
árið 2004 segir hann svo vera.
„Áður fyrr vildu Danir alltaf tala
við mann um Björk sem var orðið
þreytandi en þó miklu skárra en í
dag þegar allir eru uppteknir af
peningum og kaupum Íslendinga
hér. Það er ákveðinn fáránleiki í
því fólginn að Ísland sé að breytast í herraþjóð yfir Dönum. Ég
skil þó ekkert í þessum málum og
mér þykir leiðinlegt að þurfa að
útskýra þetta.“
Áætlað er að tökur á næstu mynd

&¡,!'!2.)2 &!'.! 2ÒNAR 2ÒNARSSON

SK¹LAÈI VIÈ $AG +¹RA ¹ 4HE ,AUNDROMAT
#AFÁ EFTIR ATHÎFNINA

Dags fari fram í Bandaríkjunum
og Íslandi og hefjist í mars.
KS

Synt á móti straumnum
4«.,)34
$ARK (ARVEST
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(((
 $ARK (ARVEST ERU TÅU TILÖRIFARÅK
ÖUNGAROKKSLÎG ¹N SÎNGS ¶Ë AÈ
SVEITIN SÁ MJÎG VEL SPILANDI OG SÕNI OFT
STJÎRNUTAKTA N¾R TËNLISTIN EKKI ALVEG
AÈ HALDA ATHYGLI MANNS Å Ö¾R T¾PU 
MÅNÒTUR SEM PLATAN TEKUR Å SPILUN

Það er hægt að segja það hljómsveitinni Dark Harvest til hróss að
þetta eru ekki náungar sem velja
sér stystu leiðina til vinsælda. Platan þeirra Dark Harvest, sem er
þeirra fyrsta plata í fullri lengd,
hefur að geyma tíu lög, allt instrúmental þungarokks-lög.
Dark Harvest er rokktríó skipað
þeim Gulla Falk gítarleikara, Magn-

(

úsi H. Pálssyni bassaleikara og
Kristjáni B. Heiðarssyni trommuleikara, þó að sá síðastnefndi hafi
reyndar sagt skilið við sveitina eftir
upptöku plötunnar. Þeir hafa verið
starfandi í nokkur ár og hafa spilað
töluvert á tónleikum við góðan orðstír. Þeir sendu frá sér fjögurra
laga EP-plötuna Deeper í árslok
2003 og nú er semsagt fyrsta stóra
platan þeirra komin út.
Öll lögin á plötunni eru eftir
Gulla Falk, en sveitin útsetti þau í
sameiningu. Það mæðir að sjálfsögðu mest á gítarnum í svona instrúmental rokkbandi og Gulli sýnir
oft stjörnutilþrif. Dark Harvest er
gríðarlega þétt og vel spilandi sveit
og þó að Gulli sé í aðalhlutverkinu
sýna þeir Kristján og Magnús líka
báðir frábær tilþrif. Magnús fer t.d.
á kostum í laginu Maddman. Hljómurinn á plötunni er líka mjög góður.
Tónlistin á plötunni er eins og
áður segir þungarokk án söngs.

Lögin eru mishröð og miskraftmikil
og sveitin reynir að auka fjölbreytnina með ýmsum brögðum og blæbrigðum. Þrátt fyrir góð tilþrif nær
tónlistin ekki alveg að halda athyglinni í þær tæpu 50 mínútur sem
platan tekur í spilun. Dark Harvest
fær samt prik fyrir að synda á móti
straumnum og fylgja sannfæringu
sinni.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

B.i. 16
B.i. 12

BÖRN
THE QUEEN

kl. 8
kl. 6

B.i.12
B.i. 12

B.i.16
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/ KRINGLUNNI
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 6
kl. 3:40
kl. 4

Munið afsláttinn

„Þetta er mikill heiður fyrir mig
og sýnir hversu mikilvæg Voksne
Mennesker er fyrir danska kvikmyndagerð,“ sagði Dagur Kári
Pétursson kvikmyndaleikstjóri í
viðtali við Fréttablaðið eftir að
hafa tekið á móti Peter Emil Refnsleikstjóraverðlaununum í Kaupmannahöfn á miðvikudag. En fyrr
á árinu fékk myndin verðlaun Carl
Th. Dreyer þar í landi.
Sú athygli sem íslenskt viðskiptalíf fær í Danmörku hefur
áhrif á nær alla umfjöllun um
Ísland í Danmörku þessi misserin.
Til að mynda var Degi líkt við
Baug í inngangi viðtals við hann í
Politiken í fyrradag og þar sagt að
á sama tíma og Baugur keypti stór
dönsk fyrirtæki hefði leikstjórinn
hirt tvenn stærstu verðlaun
danska kvikmyndageirans. Dagur
bjó í Danmörku í níu ár og aðspurður um hvort honum þyki viðhorf
Dana gagnvart Íslendingum hafa

THE DEPARTED
kl. 6 - 9
MÝRIN
kl. 5:50-7-9-10:15
SCANNER DARKLY kl. 6 - 8 - 10:10

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
SANTA CLAUSE 3
CASINO ROYALE
FLYBOYS

kl. 5:45 - 8
kl. 7 - 10
kl. 10:10

Leyfð
B.i. 12
B.i. 12

THE GRUDGE 2
SANTA CLAUSE 3
VEGGIE TALES M/- Ísl tal
ADRIFT

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

B.i. 16
Leyfð
Leyfð
B.i.12

Munið afsláttinn

Munið afsláttinn

Vill að Jackson leikstýri Hobbitanum
ræður um að taka að
Sir Ian McKellen, sem
sér Hobbitann fyrr en
lék Gandalf í Hringadeila við New Line
dróttinssögu, hefur lýst
Cinema um höfundaryfir óánægju sinni með
laun af DVD-útgáfum
að Peter Jackson muni
yrði leyst. New Line
ekki leikstýra Hobbitsagðist ekki geta beðið
anum.
lengur með myndina og
„Ég er mjög leiður
ákvað því að halda
því ég hefði haft gaman
áfram án Jackson.
af því að heimsækja '!.$!,&52 3IR )AN
Undirskriftalisti til
Miðgarð á nýjan leik -C+ELLEN FËR ¹ KOSTUM
stuðnings
Jackson
með
Peter,“
sagði SEM 'ANDALFUR Å (RINGA
hefur verið settur upp
McKellen á heimasíðu DRËTTINSSÎGU
á netinu. Hafa á annað
sinni. „Það er erfitt að
þúsund manns óskað eftir því að
ímynda sér að annar leikstjóri geti
Hobbitinn verði kvikmynduð „eins
leikið eftir það sem hann gerði í
og hún átti að vera gerð eða alls
landi Tolkiens.“
ekki“.
Jackson vildi ekki hefja við-
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 (ANDBOLTINN GJALDÖROTA Å (AFNARFIRÈI
¥ ÅÖRËTTAFRÁTTUM .&3 Å G¾R KOM
FRAM AÈ HANDBOLTINN Å (AFNARFIRÈI
ER SVO GOTT SEM GJALDÖROTA OG HAFA
FÁLÎGIN LEITAÈ TIL B¾JARYFIRVALDA
EFTIR AÈSTOÈ 3AMKV¾MT FRÁTT
.&3 SKULDAR HANDKNATTLEIKSDEILD
(AUKA  MILLJËNIR OG N¹GRANNAR
ÖEIRRA Å HANDKNATTLEIKSDEILD &(
SKULDA  MILLJËNIR
¶ETTA GERA 
MILLJËNIR KRËNA
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Afar freistandi að spila fyrir Sigga
.ORSKIR FJÎLMIÈLAR HAFA UNDANFARIÈ FJALLAÈ
UM M¹L +¹RA RNASONAR LEIKMANN S¾NSKA
ÒRVALSDEILDARLIÈSINS $JURG½RDEN (ANN FËR Å
VIKUNNI TIL LASUNDS Å .OREGI ÖAR SEM HANN
LEIT ¹ AÈST¾ÈUR FÁLAGSINS ÖAR 3J¹LFUR SEGIR
HANN AÈ HANN HAFI Å D¹GËÈAN TÅMA VERIÈ AÈ
VELTA FYRIR SÁR AÈ REYNA FYRIR SÁR HJ¹ NÕJU LIÈI
b¡G ER ¹ B¹ÈUM ¹TTUM HVORT ÁG VILJI FARA m
SAGÈI +¹RI b¡G VIL ALLA VEGA VERA ÖAR SEM
ÁG F¾ AÈ SPILA STËRT HLUTVERK INNAN LIÈSINS
ST¾RRA EN ÁG GERÈI NÒ Å SUMAR HJ¹ $JUR
G½RDEN ¡G VAR ÖVÅ FARINN AÈ HUGSA MÁR TIL
HREYFINGS ¹ÈUR EN TÅMABILINU LAUK OG ¹ÈUR EN
3IGURÈUR *ËNSSON TËK VIÈ LIÈINUm
(ANN ¹TTI EINNIG VIÈ MEIÈSLI AÈ STRÅÈA Å
SUMAR SEM HAFÈI ¹HRIF ¹ ÖAÈ HVERSU MIKIÈ
HANN GAT SPILAÈ %N NÒ ÖEGAR HANS GAMLI
ÖJ¹LFARI HJ¹ 6ÅKINGI 3IGURÈUR *ËNSSON ER TEK
INN VIÈ $JURG½RDEN SEGIR HANN ÖAÈ FREISTANDI

SPORT FRETTABLADIDIS

AÈ SPILA UNDIR HANS STJËRN b%F EINHVER ¾TTI
AÈ N¹ ÖVÅ BESTA ÒR MÁR V¾RI ÖAÈ HANN %N
ÖAÈ ERU AÈRIR HLUTIR SEM SPILA INN Å ÖESSA
¹KVÎRÈUNARTÎKU OG ERU ÖESSI M¹L ÎLL Å LAUSU
LOFTI EINS OG STENDURm
LASUND VANN SÁR S¾TI Å NORSKU ÒRVALS
DEILDINNI Å HAUST EN MEÈ LIÈINU LEIKUR
+EFLVÅKINGURINN (ARALDUR &REYR 'UÈMUNDS
SON !UK ÖEIRRA HAFA VÅST TVÎ ÎNNUR LIÈ ¹HUGA
¹ +¹RA EN HANN VILL EKKI SEGJA UM HVAÈA LIÈ
ERU AÈ R¾ÈA b¡G VEIT EKKI HVERSU ALVARLEGUR
S¹ ¹HUGI ER EN ÖAU ERU B¾ÈI HÁR ¹ .ORÈUR
LÎNDUNUM ¡G GERI R¹È FYRIR ÖVÅ AÈ VERA HÁR
Å TVÎ ¹R Å VIÈBËT ¹ÈUR EN ÁG F¾RI MIG YFIR ¹
MEGINLANDIÈ ÖAR SEM ÁG VIL SPILA MEÈ LIÈI
ÖAR SEM ÁG F¾ AÈ GEGNA STËRU HLUTVERKIm
+¹RI GEKK TIL LIÈS VIÈ $JURG½RDEN ¹RIÈ
 OG SPILAÈI MIKIÈ MEÈ LIÈINU ¹ SÅNU
FYRSTA HEILA TÅMABILI MEÈ $JURG½RDEN ÖEGAR

LIÈIÈ VARÈ TVÎFALDUR
MEISTARI b-ÁR
FANNST ÁG HAFA
B¾TT MIG MIKIÈ
ÖAÈ TÅMABIL OG
ÖESS VEGNA VAR
ÖAÈ FREKAR SÒRT
AÈ SPILA EKKI
ST¾RRA HLUTVERK
EN RAUNIN VARÈ Å SUMAR
%N ÖAÈ ER LJËST AÈ ÁG
ÖARF AÈ TAKA ¹KVÎRÈUN
SEM FYRST $JURG½RDEN
VILL HALDA MÁR EN VILJA
SAMT EKKI HALDA Å MANN
SEM ER Ë¹N¾GÈUR %F ÖAÈ
KEMUR GOTT TILBOÈ TIL
FÁLAGSINS MUNU ÖEIR
SKOÈA ÖAÈ ALVARLEGAm

3TEFNAN SETT ¹ TVO SIGRA UM HELGINA
Íslenska kvennalandsliðið í handbolta mætir Færeyjum í tveimur æfingaleikjum um helgina. Leikirnir eru
liður í undirbúningi liðsins fyrir forkeppni HM 2007 en riðill Íslands fer fram í Rúmeníu í næstu viku.
(®2¨52 36%).33/. ,EIKUR MEÈ

3ILKEBORG

$ANSKA LIÈIÈ 3ILKEBORG

Þjálfarinn
hættur
&«4"/,4) Það er ekki sérstaklega

gott ástandið í herbúðum
Íslendingaliðsins Silkeborg þessa
dagana.
Fyrir um mánuði síðan var
Viggo Jensen rekinn úr starfi
þjálfara vegna slaks árangurs
liðsins og eftirmaður hans, Peter
Knudsen, hefur sagt upp störfum
eftir aðeins mánuð í starfi.
Ekkert hefur gengið síðan
Knudsen tók við og liðið tapaði
öllum leikjum sínum undir hans
stjórn.
Með liðinu leika Hörður
Sveinsson, Bjarni Ólafur Eiríksson og Hólmar Örn Rúnarsson.
HBG

(!.$"/,4) Íslenska kvennalandsliðið í handbolta leikur um helgina
tvo æfingaleiki gegn Færeyjum
en á sunnudag heldur liðið til Rúmeníu þar sem það tekur þátt í forkeppni HM í næstu viku. Júlíus
Jónasson landsliðsþjálfari segir
að hann viti ekki mikið um styrkleika færeyska liðsins.
„Ég veit þó að fimm leikmenn
leika í dönsku deildinni þannig að
ég reikna ekki með neinum byrjendum. En aðalatriðið verður að
fylgjast með mínu liði og fá eins
mikið úr þessum leikjum fyrir
okkur,“ sagði Júlíus í samtali við
Fréttablaðið í gær. „Við höfum nú
verið að æfa alla þessa viku og 16
manna lokahópurinn var valinn í
gær. Það verður þessi hópur sem
spilar gegn Færeyjum um helgina
og fer til Rúmeníu.“
Báðir leikirnir gegn Færeyjum
verða leiknir í Framhúsinu í Safamýri og verður sá fyrri í kvöld
klukkan 20. Seinni leikurinn er á
morgun kl. 14.15 en á sunnudag
verður svo haldið af stað til Rúmeníu. Þar er Ísland í fimm liða riðli
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#RAIG "ELLAMY

Sakaður um
líkamsárás
&«4"/,4) Hinn skapheiti framherji

Liverpool, Craig Bellamy, er
þessa dagana fyrir rétti í Wales
þar sem tvær konur kærðu hann
fyrir líkamsárás í næturklúbbi í
Cardiff. Bellamy hefur neitað
ásökunum en önnur konan segir
hann hafa reynt að kyrkja sig.
„Ég var að labba á gangi
skemmtistaðarins þegar ég rakst
utan í Bellamy. Hann var mjög
hvass og grimmur. Ég spurði
hvort hann hefði ekki getað beðið
á meðan ég labbaði fram hjá
honum en því var svarað með
blótsyrðum og hann sagði að ég
væri of feit til að labba,“ sagði
hin tvítuga Sophie Palmer. Hún
segist hafa snúið sér við skömmu
síðar og þá hafi Bellamy átt í
handalögmálum við vinkonu sína.
„Þau voru að ýta hvort öðru er
ég kom aðvífandi að. Hann greip
þá með báðum höndum utan um
hálsinn á mér, hélt mér upp við
vegg og herti verulega að. Þökk
sé nálægu fólki að hann sleppti
mér en ég var fljót að benda
dyraverðinum á manninn sem
reyndi að kyrkja mig.“
HBG
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og er aðeins eitt lið sem kemst í
lokakeppni HM sem haldið verður
í Frakklandi í desember á næsta
ári.
Júlíus tók við liðinu fyrr í haust
og segir starfið hafa verið samkvæmt sínum væntingum. „Ætli
megi ekki segja að ég sé enn smá
blautur á bak við eyrun. En
æfingamótið í Hollandi var mjög
lærdómsríkt og skemmtilegt og
gekk okkur ágætlega þar. Þar stóð
liðið fyllilega undir mínum væntingum og er svipað að styrkleika
og ég bjóst við.“
Hann segir að allt sitt starf til
þessa hafi verið til þess að undirbúa liðið fyrir forkeppnina í Rúmeníu. „Við höfum nú fengið tiltölulega stuttan tíma til undirbúnings
en það var svosem vitað. Það er
því að nokkru leyti takmarkaður
undirbúningur sem hlýst af en við
reynum að nýta hverju einustu
mínútu vel. Það sem vinnur með
okkur er að það er engin stjarna í
þessu liði enda þarf að vinna okkar
sigra á liðsheildinni. En að sama
skapi gera allir sér grein fyrir að
það verður á brattann að sækja og
að fram undan eru erfiðir leikir.“
Þau lið sem verða með Íslandi í
riðli eru Rúmenía, Portúgal, Ítalía
og Aserbaídsjan. „Rúmenía er fyrirfram langsterkasta liðið í okkar
riðli auk þess sem þeir verða á
heimavelli. Portúgal þekkjum við
vel frá Hollandi þar sem við
unnum góðan sigur á liðinu. Það er
engu að síður afar sterkt lið. Ítalía
á að vera svipað að styrkleika og
okkar lið og Aserarnir eitthvað
lakari. Annars veit ég meira þegar
við komum út, þá mun okkur
standa til boða talsvert mikið af
efni sem við getum skoðað.“
Hann segir að liðið ætli ekki að
leggja árar í bát fyrirfram. „Það
verður ekkert gefið eftir. Við

2!+%, $®'' "2!'!$«44)2 %IN AF LYKILLEIKMÎNNUM ÅSLENSKA LIÈSINS

munum berjast í öllum leikjunum
og vonast eftir góðum úrslitum.
Við stefnum svo að sjálfsögðu á

&2¡44!",!¨)¨34%&.

tvo sigra um helgina enda förum
við í alla leiki til að vinna.“
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

(ANDKNATTLEIKSDEILD ¥"6 ER EKKI BÒIN AÈ KASTA HANDKL¾ÈINU

(ÎTTUR GEFST EKKI UPP

Veltan 30-40 milljónir króna

Vill ekki greiða
sektina

(!.$"/,4) Hlynur Sigmarsson og
félagar í handknattleiksdeild ÍBV
hafa ekki kastað handklæðinu í
baráttunni um að halda rekstri
deildarinnar áfram en þeir töluðu
um að draga saman seglin fyrir
viku síðan færi svo að ekki fengist
aðalstyrktaraðili fyrir deildina.
Í yfirlýsingu sem Hlynur Sigmarsson, formaður deildarinnar,
birti á heimasíðu ÍBV í gær kemur
fram að velta handknattleiksdeildarinnar hafi verið á bilinu 30-40
milljónir króna síðustu ár. Aðalstyrktaraðili hefur verið að setja
1,5-2,5 milljónir króna í rekstur
deildarinnar. Í kringum 1,5 milljónir króna hafa síðan komið frá
tveimur öðrum styrktaraðilum.
Útgerðir og fiskvinnslur hafa
styrkt deildina um 2-3 milljónir
króna en sú tala er nær 3 milljónum á þessari leiktíð þar sem Magnús Kristinsson styrkti deildina um
eina milljón. Þessar tölur koma

reyndar á óvart þar sem Hlynur
sagði í samtali við Fréttablaðið
fyrir skömmu að hann fengi aðeins
100 þúsund krónur frá hverri
útgerð.
Styrkir deildarinnar nema þar
af um 8-10 milljónum króna á ársgrundvelli en það er í kringum 2530 prósent af veltu deildarinnar.
Önnur velta kemur í sölutengdum
verkefnum á borð við kleinusölu.
Hlynur óskar í yfirlýsingunni
eftir frekari stuðningi en draumur
hans er að auka veltuna frá styrktaraðilunum í formi auglýsingasamninga og styrktarsamninga.
HBG

+/-! 36/ $UGNAÈARFORK

URINN (LYNUR 3IGMARSSON
LEITAR ENN AÈ FÁ Å %YJUM
&2¡44!",!¨)¨34%&.

(!.$"/,4) Handknattleiksdeild
Hattar ætlar ekki að una úrskurði
HSÍ sem sektaði félagið um 250
þúsund krónur og dæmdi leik
liðsins gegn ÍBV um síðustu helgi
tapaðan en liðið flúði upp á land
þegar flest benti til þess að það
yrði veðurteppt.
Höttur hefur ákveðið að kæra
ákvörðun mótanefndar um að
fresta leik ÍBV og Hattar sem átti
að fara fram síðasta laugardag
yfir á sunnudag. Höttur kærir
einnig ákvörðun mótanefndar um
að hafna frestun leiks liðanna á
sunnudeginum. Einnig er kærð sú
ákvörðun að dæma ÍBV sigur í
leiknum. Þá kærir Höttur einnig
ákvörðun um að sekta félagið um
250 þúsund krónur þar sem það
mætti ekki til leiks.
Með kærunni fylgir löng
greinargerð og málið verður
væntanlega tekið fyrir á næstu
dögum.
HBG
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%KKERT ÖOKAST Å M¹LEFNUM KVENNALANDSLIÈSINS Å KNATTSPYRNU ÖR¹TT FYRIR YFIRLÕSINGAR UM ANNAÈ

Landsliðsnefndin hefur ekkert gert
&«4"/,4) Það er tæpur mánuður

8!") -EIDDIST SIG GEGN 036
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-EIÈSLI HJ¹ ,IVERPOOL

Þrír meiddust
gegn PSV
&«4"/,4) Meiðsli þriggja leik-

manna Liverpool skyggðu nokkuð
á góðan sigur liðsins gegn PSV
Eindhoven í Meistaradeildinni.
Mark Gonzalez, Xabi Alonso
og Jermaine Pennant meiddust
allir í leiknum.
„Þessi sigur var dýru verði
keyptur,“ sagði Rafael Benitez,
stjóri Liverpool, sem gat þó
huggað sig við að Steven Gerrard
átti stórleik en hann hefur átt
erfitt uppdráttar í vetur.
„Steven átti mjög fínan leik og
það var gaman að sjá hann spila
með sjálfstraustið í botni. Allt
liðið var ánægt að sjá það,“ sagði
Benitez.
HBG

síðan Fréttablaðið greindi frá
miklum mun í greiðslum til handa
landsliði karla og kvenna. Á þeim
tíma hefur ekkert þokast í málinu
innan KSÍ og landsliðsnefnd
kvenna hefur ekkert gert í málinu
á þessum mánuði en Kjartan Daníelsson, formaður nefndarinnar,
sagði við Fréttablaðið fyrir tæpum
mánuði að nefndin „myndi örugglega gera eitthvað í málinu“.
Fréttablaðið greindi frá því í
síðustu viku að landsliðsnefndin
myndi funda með stjórn KSÍ fyrir
síðustu helgi en það er ekki rétt
því aldrei stóð til að landsliðsnefndin fundaði með stjórn KSÍ að
því er Kjartan tjáði Fréttablaðinu
í gær. Aftur á móti stóð til að
stjórn KSÍ fundaði og þar gerði
Kjartan fastlega ráð fyrir því að
málið yrði rætt þó það hefði ekki
verið ákveðið.
„Landsliðsnefndin er ekki að
fara að funda með stjórn KSÍ neitt
sérstaklega. Landsliðsnefndin er
ekki að fara að semja um laun leikmanna landsliðsins,“ sagði Kjartan, en hvað er þá nefndin búin að
gera síðasta mánuðinn frá því
Kjartan lýsti því yfir að hún
„myndi örugglega gera eitthvað“?
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„Ég get ekkert sagt það hér og nú
enda á eftir að ræða málið,“ sagði
Kjartan en landsliðsnefndin hefur
ekki fundað um málið á þeim mánuði sem er liðinn frá því málið
kom upp og ekki hefur verið boðað

til neins fundar hjá nefndinni.
Stjórn KSÍ fundaði ekki í síðustu viku þar sem formaður sambandsins hefur verið vant við látinn í öðrum verkefnum erlendis
sem eru ótengd sambandinu. Ekki

reynist unnt að funda heldur í
þessari viku og því hefur fundahöldunum hjá stjórn KSÍ verið
slegið á frest fram yfir helgi og
stendur til að funda seinni partinn
í næstu viku.
HBG

'ARETH 3OUHGATE

Má stýra Boro
áfram
&«4"/,4) Gareth Southgate fékk í
gær leyfi til að stýra Middlesbrough út leiktíðina en Southgate
fékk undanþágu í upphafi
leiktíðar þar sem hann hefur ekki
tilskilin leyfi sem þarf til að stýra
félagi í ensku úrvalsdeildinni.
Þessi ákvörðun forráðamanna
ensku deildarinnar hefur ekki
farið vel ofan í samtök þjálfara í
Englandi en fjölda þjálfara í
þeirra röðum var stillt upp við
vegg í sumar og tjáð að þeir
fengju ekki að stýra sínum liðum
áfram næðu þeir ekki tilætluðum
þjálfaragráðum fyrir tímabilið.
HBG

SP¾NSKA LANDSLIÈSINS
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+NATTSPYRNUYFIRVÎLD ¹ 3P¹NI

Lýsa stuðningi
við Aragones
&«4"/,4) Spænskir fjölmiðlar

greindu frá því í gær að vel gæti
farið að Luis Aragones, landsliðsþjálfari Spánverja, verði látinn
fara í desember næstkomandi.
Spænska knattspyrnusambandið
var ekki lengi að bregðast við
þeim fregnum og lýsa yfir
stuðningi við Aragones.
„Þetta er bara gabb og
algjörlega innistæðulaust. Slík
ummæli eru bara til þess fallin að
valda skaða,“ sagði talsmaður
spænska sambandsins.
Spánverjar hafa átt erfitt upp
á síðkastið, gerðu jafntefli á
Íslandi og töpuðu svo fyrir
Norður-Írum og Svíum í undankeppni EM 2008.
ES¹
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Toronto vann loksins

Áskorendakeppni Evrópu
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RNI 'AUTUR !RASON LÁK EKKI MEÈ 6ALERENGA OG VAR
EKKI Å LEIKMANNAHËPI LIÈSINS

,%"2/. *!-%3 /G FÁLAGAR HANS Å #LEVELAND #AVALIERS RÁÈU EKKI VIÈ 4ORONTO 2APTORS Å

UEFA-bikarkeppnin

FYRRINËTT
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."! Meistarar Miami Heat hafa
farið afskaplega illa af stað í NBAdeildinni í vetur og í fyrrinótt lá
liðið á útivelli við San Antonio
Spurs, 106-86. Þetta var níundi
sigur San Antonio í síðustu tíu
leikjum en þetta var hins vegar
fimmta tap Miami í síðustu sex
leikjum. Tim Duncan skoraði 19
stig fyrir San Antonio en næstir
honum komu Tony Parker og
Manu Ginobili með 17 stig hvor.
Toronto Raptors gerðu sér lítið
fyrir og sigruðu Cleveland Cavaliers 95-87 en fyrir leikinn hafði Toronto tapað sex leikjum í röð. Chris
Bosh var stigahæstur í liði Toronto
með 25 stig auk þess sem hann hirti
14 fráköst en LeBron James skoraði 30 stig fyrir Cleveland Cavaliers sem dugði þó ekki til.

Yao Ming og Tracy McGrady
náðu báðir tvöfaldri tvennu þegar
Houston Rockets náði að vinna
upp 22 stiga mun gegn Washington Wizards og knýja fram sigur,
86-82. Yao Ming skoraði 25 stig og
tók 14 fráköst og Tracy McGrady
skoraði 13 stig og tók auk þess 12
fráköst.
Utah Jazz heldur áfram að
sigra en í fyrrinótt vann liðið Sacramento Kings, 110-101, á útivelli. Carlos Boozer var stigahæstur í liði Utah með 32 stig en
Deron Williams skoraði 20 stig og
átti 13 stoðsendingar í leiknum.
Utah hefur nú unnið 11 leiki og
tapað einum á leiktíðinni en það
er besta byrjun liðsins frá upphafi.
DSD
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  #ANNOBIO    !NTOINE 3IBIERSKI   
3TUART 4AYLOR  

$)%'/ &/2,!. '¾TI VERIÈ ¹ LEIÈ TIL

%NGLANDS ¹ NÕ

$IEGO &ORLAN

Orðaður við
Newcastle
&«4"/,4) Úrúgvæinn Diego Forlan

var í gær orðaður við Newcastle
United og talið að hann fari til
enska úrvalsdeildarliðsins fyrir
10 milljónir punda.
Forlan fór á sínum tíma til
Man. Utd fyrir 7 milljónir punda
en honum tókst ekki að festa sig í
sessi hjá United og fór því til
Villarreal á Spáni þar sem hann
blómstraði og var meðal annars
markahæsti leikmaður Evrópu á
síðustu leiktíð.
Forlan hefur ekki farið leynt
með þá löngun sína að sanna sig í
enska boltanum en hann hefur
aldrei gert annað en að tala
jákvætt um Man. Utd þótt hann
hafi verið seldur frá félaginu.
Forlan kom upphaflega til
Englands til að ganga í raðir
Middlesbrough en United „stal“
honum nánast á flugvellinum.
HBG

&YRSTU KAUP %GGERTS VERÈA
¹ 3HAUN 7RIGHT 0HILLIPS
Breska dagblaðið The Independent greindi frá því í gær að Shaun Wright-Phillips muni ganga til liðs við West Ham í janúar næstkomandi. Hann verði lánaður
út leiktíðina en svo muni félagið ganga frá kaupum upp á tíu milljónir punda.
&«4"/,4) Samkvæmt frétt breska
dagblaðsins The Independent eru
íslensku fjárfestarnir þegar farnir að láta til sín taka á Upton Park.
Það heldur fram að Shaun WrightPhillips muni ganga til liðs við
West Ham frá Chelsea í janúar
næstkomandi, þegar félagaskiptaglugginn verður opnaður á nýjan
leik. Hann verði fyrst um sinn lánaður út leiktíðina en svo keptur á
10 milljónir punda, um 1,3 milljarða króna.
Eggert Magnússon var þegar
búinn að segja að Alan Pardew,
knattspyrnustjóra West Ham,
stæðu fjármunir til leikmannakaupa til boða. Wright-Phillips
hefur lengi verið á óskalista Pardew og vantar liðið sárlega hægri
vængmann. Leikmaðurinn ungi
hefur líka fá tækifæri fengið hjá
Chelsea síðan hann kom þangað
frá Manchester City en kaupverðið var þá 21 milljón punda. Chelsea mun því vera tilbúið að selja
hann á minna en helming þess
verðs.
Stefna Eggerts og Pardew fara
saman að því leyti að byggja liðið
upp á sterkum enskum leikmönnum. Wright-Phillips fellur afar vel
í þann ramma auk þess sem West
Ham þarf sárlega á hægri kantmanni að halda.
Wright-Phillips mun þegar vera
búinn að semja um kaup og kjör
hjá West Ham og er ljóst að hann
verður samkvæmt þessu dýrasti
leikmaður West Ham frá upphafi.
Núverandi met á Dean Ashton
sem kom frá Norwich í janúar síðastliðnum fyrir 7,25 milljónir
punda.
Pardew reyndi í sumar að fá
Steed Malbranque, James Milner,
Brett Emerton eða Tranquillo Bar-

!2.!2 34%2+52 !RNAR &REYR *ËNSSON
SKORAR HÁR TVÎ AF ELLEFU STIGUM SÅNUM Å
G¾R
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%VRËPUKEPPNIN Å KÎRFUBOLTA

Tíu stiga sigur
hjá Keflavík
+®2&5"/,4) Keflavík vann góðan

3(!5. 72)'(4 0(),,)03 +L¾ÈIST SENN BÒNINGI 7EST (AM SAMKV¾MT FREGNUM FR¹

%NGLANDI

netta frá Bayer Leverkusen til
félagsins en án árangurs. En ljóst
er að með innkomu Eggerts í
stjórnarformannsstólinn
hefur
gæfa West Ham breyst til hins
betra.
Öllu óljósari er staða fyrirliðans Nigel Reo-Coker sem mun
vera undir smásjá Manchester
United og Arsenal. Eflaust mun
koma Wright-Phillips gera það að
verkum að auðveldara verður að
sannfæra Reo-Coker um að staldra
lengur við.
Wright-Phillips hefur upplifað
hreina martröð á Stamford Bridge
síðan hann kom þangað í júlí í
fyrra. Hann vildi ólmur fara í
sumar en varð ekki að ósk sinni.

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

Hann hefur tvívegis komið inn á
sem varamaður í leikjum Chelsea
í haust en nú síðast lýsti Steve
McClaren, landsliðsþjálfari Englands, yfir áhyggjum sínum vegna
þess hversu lítið leikmaðurinn
fengi að spila.
The Independent segir einnig
frá því að miklar líkur séu taldar á
því að Argentínumennirnir Javier
Mascherano og Carlos Tevez fari
frá West Ham í janúar en það gæti
verið erfitt þar sem reglur FIFA
segja að leikmenn megi aðeins
skipta einu sinni um félag á tímabili. Samkvæmt því þyrftu þeir að
bíða til sumars eftir að geta farið
frá félaginu.

0!42)+ "%2'%2 ¶ESSI GAMLA ,IVERPOOL
HETJA ER KOMIN TIL 3TOKE #ITY

Lék á átta undir pari
hólmi á Grand Slam mótinu á
Hawaii, en á mótinu keppa eingöngu þeir kylfingar sem unnu
risamótin á árinu. Þar sem að
Tiger Woods vann tvö risamót á
árinu tók Jim Furyk sæti á þessu
móti þar sem hann varð annar á
peningalista PGA mótaraðarinnar.
Phil Mickelson, sem vann Masters
mótið, ákvað að taka ekki þátt í
þessu móti en í hans stað kom
Mike Weir og þá var Geoff Ogilvy
einnig mættur til leiks en hann
vann opna bandaríska meistaramótið.
Leiknir eru tveir hringir og
það var Jim Furyk sem lék best
allra á fyrsta degi en hann lék

þann hring á 67 höggum eða fimm
höggum undir pari vallarins. Það
var svo Tiger Woods sem lék best
allra á seinni hringnum.
Tiger Woods lék fyrri hringinn
á 70 höggum, eða tveimur
höggum undir pari, og var í þriðja
sæti eftir fyrri hringinn en hann
gerði sér lítið fyrir og lék síðari
hringinn á 66 höggum, sex
höggum undir pari. Tiger Woods
lék því samtals á átta höggum
undir pari og tryggði sér þar með
sigur á mótinu. Næstur honum
kom Jim Furyk á sex höggum
undir pari, Goeff Ogilvy varð
þriðji á tveimur höggum undir
pari og Mike Weir rak lestina á
einu höggi yfir pari.
DSD

HBG

EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

4IGER 7OODS BAR SIGUR ÒR BÕTUM ¹ 'RAND 3LAM

'/,& Tiger Woods fór með sigur af

tíu stiga sigur á sænska liðinu
Norrköping í „Sláturhúsinu“ í
gær.
Keflavík var sterkari aðilinn
allan leikinn og sigur liðsins
aldrei í hættu enda heimamenn
ávallt tveimur skrefum á undan.
Thomas Soltau átti sannkallaðan stórleik fyrir Keflavík en hann
skoraði 38 stig í gær, tók 13
fráköst og gaf 4 stoðsendingar.
Williams var einnig sterkur með
21 stig og 8 fráköst. Sverrir Þór
Sverrisson skoraði 12 stig og þeir
Arnar Freyr Jónsson og Tim Ellis
komu næstir báðir með 11 stig.

0ATRIK "ERGER

Farinn til Stoke
City frá Villa
&«4"/,4) Gamla Íslendingafélagið

34/,452 3)'526%'!2) 4IGER 7OODS ER

HÁR MEÈ VERÈLAUNAGRIPINN FYRIR SIGUR
SINN
./2$)# 0(/4/3'%449

Stoke City er búið að tryggja sér
þjónustu Tékkans Patrik Berger,
fyrrum leikmanns Liverpool og
núverandi leikmanns Aston Villa.
Berger, 33 ára, hefur ekki átt
fast sæti í liði Martins O´Neill og
hefur í raun aðeins tekið þátt í
tveim leikjum það sem af er
leiktíðinni.
Hann er annar leikmaðurinn
sem gengur í raðir Stoke frá Villa
en þar er fyrir Lee Hendrie.
Berger verður væntanlega í
byrjunarliði Stoke um helgina
gegn WBA.
HBG
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Pardew vill halda Tevez og Maschera&«4"/,4) Alan Pardew, stjóri West

2/9 +%!.% %R EKKI AÈ SKAFA UTAN AF ÖVÅ

FREKAR EN VENJULEGA

&2¡44!",!¨)¨'%449

2OY +EANE ËS¹TTUR

Leikmenn eru
gráðugir
&«4"/,4) Írska hörkutólið Roy

Keane, stjóri Sunderland, ætlar
ekki að kaupa fleiri leikmenn til
félagsins áður en félagaskiptaglugginn verður lokaður og hluti
af ástæðunni er viðhorf leikmanna nútímans.
„Leikmenn eru allt öðruvísi í
dag en þeir voru fyrir nokkrum
árum,“ sagði Keane. „Þá snerist
allt um að spila og standa sig vel
en forgangsröðin hefur breyst.
Nú hugsa leikmenn ekki um neitt
annað en peninga og slíka menn
vil ég ekki hjá mínu félagi.“
Sunderland var í mjög vondum
málum þegar Keane tók við liðinu
og undir hans stjórn hefur liðið
aðeins rétt úr kútnum.
HBG

7ILLIAM 'ALLAS

Á góðum batavegi
&«4"/,4) Franski varnarmaðurinn

William Gallas hjá Arsenal er
ekki eins illa meiddur og í fyrstu
var óttast en hann meiddist á
æfingu í vikunni og var óttast að
hann yrði ekki klár í slaginn fyrr
en miðan desember.
„Gallas mun ekki leika gegn
Fulham og Tottenham en það er
líklegt að hann verði klár fyrir
leikinn gegn Porti sem er
jákvætt,“ sagði Arsene Wenger,
stjóri Arsenal. „Eins og staðan er
núna þá eru bæði Gallas og
Rosicky á góðum batavegi.
Rosicky verður væntanlega ekki
klár gegn Bolton um helgina en
vonandi nær hann Fulhamleiknum.“
HBG

Ham, segir að Argentínumennirnir Carlos Tevez og Javier Mascherano eigi framtíð á Upton Park
þótt íslensku fjárfestarnir hafi
eignast félagið en ekki Íraninn
Kia Joorabchian.
Íraninn á stóran hluta í félaginu sem í raun á Argentínumennina og hann er talinn vera ein aðalástæðan fyrir því að þeir fóru til
West Ham en ekki einhverra af
stóru liðunum sem höfðu mikinn
áhuga á leikmönnunum tveimur.
„Þetta eru tveir krakkar og það
er óheppilegt að hlutirnir hafi ekki
byrjað eins vel og raun ber vitni.
Við höfum lagt mikið á okkur til að

létta þeim lífið og vonandi fara
hlutirnir að ganga betur þegar
þeir hafa enn frekar aðlagast lífinu hjá okkur,“ sagði Pardew.
Það vakti gríðarlega athygli
þegar þeir komu til West Ham en
hvorugur strákanna, sem eru 22
ára, hefur staðið undir væntingum
það sem af er. Það var fastlega
búist við því að þeir færu frá
félaginu í janúar þegar ljóst var
að Joorabchian myndi ekki eignast West Ham.
„Strákarnir hafa fengið sinn
skerf af ómaklegri gagnrýni. Þeir
hafa þurft að glíma við miklar
breytingar í lifnaðarháttum og
tala ekki mikla ensku. Þeir eru að

3!-34!¨! 0ARDEW HEFUR TRÒ ¹ ÖESSUM DRENGJUM

vinna í sínum málum og hafa verið
frábærir á æfingum,“ sagði Pardew og fyrirliði liðsins, Nigel Reo-

&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

Coker, tók í sama streng og segir
strákana leggja mikið á sig.
HBG

"IRKIR ¹FRAM HJ¹ 6IKING
Ungmennalandsliðsmaðurinn Birkir Bjarnason mun í dag framlengja samning
sinn við norska úrvalsdeildarliðið Viking um þrjú ár. Það gerir hann þrátt fyrir
áhuga margra stórliða á Bretlandseyjum.
&«4"/,4) Birkir Bjarnason, einn
efnilegasti
knattspyrnumaður
Íslands, mun í dag skrifa undir
nýjan þriggja ára samning við
norska úrvalsdeildarliðið Viking.
Honum hafði verið sýndur mikinn
áhugi af liðum í Englandi og Skotlandi, að sögn Ólafs Garðarssonar
umboðsmanns hans. Vitað er af
áhuga Reading, Everton og Celtic.
En Ólafur hefur fyrir hönd Birkis
staðið í viðræðum við Viking um
nýjan samning sem verður nú
undirritaður í dag.
„Það leggst afar vel í mig að
vera áfram hér í Viking enda er ég
mjög ánægður hjá félaginu,“ sagði
Birkir í samtali við Fréttablaðið í
gær. Hann flutti til Noregs frá
Akureyri með fjölskyldu sinni ellefu ára gamall árið 1999. Þá byrjaði hann að æfa með hverfisliði
sínu.
„Ég fór ekki til Viking fyrr en
ég var fjórtán ára, þá æfði ég með
unglingaliðinu tvisvar í viku. Ég
byrjaði svo að æfa með liðinu af
fullum krafti tveimur árum síðar
og svo með meistaraflokki þegar
ég varð sautján ára gamall.“
Hann varð fastamaður í leikmannahópi Viking í fyrra og spilaði nokkra leiki með liðinu.
„Ég er mjög ánægður með ferilinn hingað til og líður vel hér í
Noregi enda með fjölskylduna
með mér. Það er auðvitað gott að
heyra að önnur lið hafa áhuga á
mér en ég vil núna einbeita mér að
því að vinna mér sæti í byrjunarliði Viking.“
Liðið var hársbreidd frá því að
falla í haust og skipti um þjálfara
eftir tímabilið. Við því er tekinn
Uwe Rösler, Þjóðverjinn sem
þjálfaði Lilleström í sumar. Hann
er afar umdeildur en Birki líst vel

.)#/,!3 !.%,+! (EFUR EKKI FUNDIÈ SIG

HJ¹ "OLTON OG ¹ ENN EFTIR AÈ SKORA FYRIR
FÁLAGIÈ (ANN F¾R SAMT EKKI AÈ FARA FR¹
LIÈINU
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3AM !LLARDYCE

Ekkert heyrt
frá Lyon
&«4"/,4) Hinn skemmtilegi stjóri

&2!- ¥ ./2%') "IRKIR "JARNASON SAGÈI NEI VIÈ #ELTIC OG %VERTON (ANN SÁST HÁR Å
LANDSLEIK MEÈ 5  ¹RS LIÈINU GEGN !NDORRA ¹ !KRANESI
&2¡44!",!¨)¨%)2¥+52

á hann. „Þetta er þjálfari sem veit
vel hvað hann er að gera.“
Þó nokkrir Íslendingar hafa
leikið með Viking í gegnum tíðina,
nú síðast Hannes Þ. Sigurðsson
sem leikur nú með Bröndby í Danmörku. „Ég kynntist honum lítið,“
segir Birkir. „Ég skrifaði reyndar
undir minn samning sama dag og
hann fór frá liðinu. En ég þekki
vel aðra Íslendinga sem spila í

Noregi í dag og gaman að hitta á
þá fyrir og eftir leiki okkar.“
Birkir hefur leikið með bæði U19 og U-21 landsliðum Íslands en
var á sínum tíma spurður hvort
hann vildi leika fyrir norska landsliðið. Ég valdi frekar að spila með
Íslandi. Ég vildi einfaldlega halda
mér við mitt land enda er ég
Íslendingur í húð og hár.“
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

Bolton Wanderers, Sam
Allardyce, segist ekkert hafa
heyrt frá franska félaginu Lyon
sem er orðað við framherjann
Nicolas Anelka þessa dagana.
Lyon í framherjavandræðum
þar sem Fred, Sidney Govou og
Karim Benzema eru allir meiddir.
Frönsk blöð hafa síðan haldið því
fram að Houllier, stjóri Lyon, vilji
fá Anelka til að fylla skarðið sem
þessir leikmenn hafa skilið eftir
sig en þess má geta að Anelka er
ekki enn búinn að skora fyrir
Bolton.
„Ég hef ekki heyrt frá neinum
á vegum Lyon og ef ég heyrði frá
þeim væri svarið samt alltaf nei,“
sagði Allardyce. „Þessar sögusagnir byrja alltaf á þessum tíma
og ég er löngu hættur að kippa
mér upp við þær.“
HBG

RMANN 3M¹RI "JÎRNSSON ¾TLAR AÈ L¹TA TIL SÅN TAKA HJ¹ NORSKA ÒRVALSDEILDARLIÈINU "RANN

Vill verða „Krissi“ næsta árs hjá Brann
!,) $!%) ¶EKKTASTI LEIKMAÈUR ¥RANA
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

&)&! TEKUR Å TAUMANA

Íran sett í bann
hjá FIFA
&«4"/,4) Íran fær ekki að leika

neina landsleiki á vegum alþjóða
knattspyrnusambandsins, FIFA,
vegna afskipta stjórnvalda
landsins af knattspyrnulífinu í
Íran en knattspyrnusamböndin
eiga að stýra knattspyrnumálum
en ekki ríkisstjórnir samkvæmt
lögum FIFA.
Íran var á meðal þátttakenda á
HM síðasta sumar og er nýbúið
að tryggja sér sæti í úrslitum
Asíubikarsins. Íranar taka
fréttunum illa og segja aðgerðir
FIFA ólöglegar.
HBG

&«4"/,4) Ármann Smári Björnsson
hefur vakið athygli staðarblaðanna í Björgvin í Noregi fyrir
vasklega framgöngu sína í æfingaleikjum með Brann. Hann fór til
Noregs í ágúst síðastliðnum frá
Íslandsmeisturum FH og spilaði
fáeina leiki með liðinu undir lok
tímabilsins. Á köflum voru þeir
þrír Íslendingarnir í vörninni,
hann, Kristján Örn Sigurðsson og
Ólafur Örn Bjarnason. Kristján
átti afar gott tímabil og var til að
mynda valinn í lið ársins hjá leikmannasamtökunum.
„Það verður mjög spennandi að
sjá til Ármanns Smára eftir að
hann hefur æft með okkur í heilan
vetur. Hann er nú þegar mjög
klókur knattspyrnumaður og eftir
því sem líður á veturinn munum
við vinna í veikleikum hans,“ sagði
Mons Ivar Mjelde, þjálfari Brann,
í samtali við Bergens Avisen.
Hann vill kannski ekki meina að

2-!.. 3-2) (ÁR Å LEIK MEÈ &( SÅÈASTLIÈIÈ SUMAR

næsta tímabil verði eins gott og
það sem Kristján átti í ár en hann
útilokar það ekki heldur.
Sjálfur segir Ármann að hann

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

sé harðákveðinn í að standa sig á
næsta tímabili. „Ég hef mikinn
metnað til að standa mig vel hjá
Brann og ég vona að veturinn nýt-

ist mér vel og ég muni bæta mig
sem knattspyrnumaður. Ég mun
alla vega byggja upp nokkra vöðva
áður en næsta tímabil hefst,“ sagði
hann.
Væntingarnar til hans eru miklar en hann hefur staðið sig vel í
æfingaleikjum undanfarið. Æfingar hafa leitt í ljós að Ármann
Smári er með spretthörðustu leikmönnum Brann og hefur það
komið mönnum í nokkuð opna
skjöldu.
„Við vissum að hann væri fljótur en þetta kom okkur meira að
segja á óvart. Það býr mikið í þessum gutta,“ sagði Mjelde.
Talið er líklegt að Ólafur Örn
Bjarnason snúi heim á leið eftir
næsta tímabil og yrði Ármann
góður arftaki fyrir hann. Kristján
Örn hefur einnig vakið athygli
annarra og stærri liða á sér og
aldrei að vita hvað gerist þar.
ES¹
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UM LEIÈ EFNI Å AÈ MINNSTA KOSTI TÅU PISTLA TIL VIÈBËTAR
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8 &ACTOR ER NÕ SÎNGH¾FILEIKAKEPPNI Å
SJËNVARPI p Ö¹TTUR SEM BYGGIST ¹ ERLENDRI
FYRIRMYND )DOL DËMARANS ALR¾MDA 3IM
ONS #OWELLS EN Ö¾TTINUM HEFUR EINMITT
VERIÈ LÕST SEM ARFTAKA )DOLSINS VINS¾LA
¶AÈ SEM GERIR 8 &ACTOR FR¹BRUGÈINN )DOL
3TJÎRNULEIT ER EINKUM ÖRENNT ¥ FYRSTA LAGI
GETA ALLIR SEM N¹È HAFA  ¹RA ALDRI TEKIÈ
Ö¹TT OG ALDURSBIL KEPPENDA FYRIR VIKIÈ MIKLU BREIÈARA ¥ ÎÈRU LAGI MEGA SÎNG
HËPAR VERA MEÈ Å 8 &ACTOR ALLT FR¹ DÒETTUM TRÅËUM KVARTETTUM KVINTETTUM
SEXTETTUM OG UPPÅ HEILU KËRANA ¥ ÖRIÈJA LAGI FARA DËMARARNIR Å 8 &ACTOR MEÈ
ST¾RRA OG ÖÕÈINGARMEIRA HLUTVERK Å 8 &ACTOR VEGNA ÖESS AÈ SÅÈAR Å KEPPNINNI
p ÖEGAR BÒIÈ ER AÈ VELJA Ö¹ TËLF SÎNGVARA EÈA HËPA SEM KOMAST ¹FRAM p F¹
DËMARARNIR ÖRÅR ÖAU %INAR "¹RÈARSON 0¹LL «SKAR OG %LLÕ HVER SINN HËPINN TIL
UMSJËNAR OG ÖURFA AÈ BEITA ALLRI SINNI ÖEKKINGU OG INNS¾I ¹ TËNLISTARSVIÈINU
TIL AÈ HJ¹LPA bSÅNUM KEPPENDUMm AÈ KOMAST SEM LENGST Å KEPPNINNI ¥ KVÎLD
ER KOMIÈ AÈ ÎÈRUM Ö¾TTI OG ÖAR HALDA ¹HEYRNARPRUFURNAR ¹FRAM EN Ö¾R
HËFUST Å FYRSTA Ö¾TTI ¹ .ORDICA HËTELINU Å 2EYKJAVÅK

 5NDANKEPPNI %-  "AYER
,EVERKUSEN
4OTTENHAM ²TSENDING FR¹ LEIK
"AYER ,EVERKUSEN OG 4OTTENHAM (OTSPUR Å 5%&!
BIKARNUM
 'ILLETTE 3PORTPAKKINN 'ILLETTE
7ORLD 3PORT  ¥ÖRËTTIR Å LOFTI L¹ÈI OG
LEGI -AGNAÈUR Ö¹TTUR ÖAR SEM FARIÈ ER
ALLAR ÅÖRËTTIR ERU TEKNAR FYRIR ¶¹TTUR SEM
SÕNDUR HEFUR VERIÈ Å FJÎLDAMÎRG ¹R VIÈ MIKLAR
VINS¾LDIR
,A ,IGA 2EPORT 5PPHITUN FYRIR ALLA LEIKINA
Å SP¾NSKA BOLTANUM SEM FRAM FARA UM
HELGINA (VAÈA LIÈ M¾TAST HVERNIG HAFA
SÅÈUSTU VIÈUREIGNIR ÖEIRRA FARIÈ VIÈTÎL VIÈ
LEIKMENN ÖJ¹LFARA OG ¹HORFENDUR

 -EISTARADEILD %VRËPU
FRÁTTAÖ¹TTUR -EISTARADEILD %VRËPU
FRÁTTAÖ¹TTUR  !LLT ÖAÈ HELSTA ÒR
-EISTARADEILDINNI

 +& .ÎRD 
 (EIMSMËTARÎÈIN Å 0ËKER
#OMMERCE #ASINOS ,! 0OKER
#LASSIC 3NJÎLLUSTU PËKERSPILARAR VERALDAR
KOMA SAMAN ¹ HEIMSMËTARÎÈINNI EN H¾GT
ER AÈ FYLGJAST MEÈ FRAMMISTÎÈU ÖEIRRA VIÈ
SPILABORÈIÈ Å HVERRI VIKU ¹ 3ÕN 0ËKER ¹ SÁR
MERKA SÎGU EN TIL ER ÕMIS AFBRIGÈI SPILSINS
 SEINNI ¹RUM HEFUR PËKER ¹TT MIKLUM
VINS¾LDUM AÈ FAGNA VÅÈA UM HEIM OG
KEMUR MARGT TIL EKKI SÅST VEGLEGT VERÈLAUNAFÁ

 0RO BULL RIDING /MAHA .%
/MAHA /PEN 0RO BULL RIDING ER EIN
VINS¾LASTA ÅÖRËTTIN Å "ANDARÅKJUNUM UM
ÖESSAR MUNDIR -ENN KEPPAST UM AÈ HALDA
SÁR ¹ NAUTI EINS LENGI OG ÖEIR GETA AÈ H¾TTI
KÒREKA ¶ARNA ERU ATVINNUMENN ¹ FERÈINNI
SEM N¹È HAFA MIKILLI F¾RNI Å ÖVÅ AÈ HALDA SÁR
¹ BAKI VIÈ V¾GAST SAGT ERFIÈAR AÈST¾ÈUR

 ."!  2EGULAR
3EASON ²TSENDING FR¹ LEIK Å ."! DEILDINNI Å
KÎRFUKNATTLEIK

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR
 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ
EINBÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

*fyrir okkur hin

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ
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 $AGENS $ANMARK  5RT  (IMLEN
OVER $ANMARK  ,¾GENS BORD 
$ANSKERNES +RzNIKE 6ORES BzRN  .YHEDER
P½ TEGNSPROG  46 !VISEN MED VEJRET 
$AWSONS #REEK  "OOGIE ,ISTEN  & FOR
&½R  3VAMPEBOB &IRKANT  !-)'/ 
(UNNI SHOW  0EDDERSEN OG &INDUS 
46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET  $ISNEY 3JOV
 A(!  46 !VISEN  4HE ,AST #ASTLE
 #OPYCAT

 0½ SP½RET  0LANETEN  !RGUMENT
 2APPORT  'OMORRON 3VERIGE 
,ANDG½NG  3ÎDERLUND  "IE  (ÎJDARNA
 4ILLBAKA TILL 6INTERGATAN  &REDAGSRÎJ
 2APPORT  $OOBIDOO  #HARLIES
¼NGLAR  -¼KLARNA  2APPORT 
+ULTURNYHETERNA  $EN SOM VISKAR  !
0ERFECT 7ORLD

 6EÈURFREGNIR  "¾N  &RÁTTIR
 -ORGUNVAKTIN  &RÁTTIR  &RÁTTIR
 ,AUFSK¹LINN  -ORGUNLEIKFIMI
 &RÁTTIR  6EÈURFREGNIR 
3AGNASLËÈ  &RÁTTIR  3AMFÁLAGIÈ Å
N¾RMYND  &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 &RÁTTIR
 ²TVARPSSAGAN "RÁF TIL "RANDS
 -IÈDEGISTËNAR
 &RÁTTIR
 &LAKK
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR

 (LAUPANËTAN
 &RÁTTIR
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 ,ÎG UNGA FËLKSINS
 3TËRT Å SM¹U
 3ÅÈDEGI SKËGARPÒKANNA
 ²T UM VÅÈAN VÎLL &R¹ ,EIPZIG
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,ITLA FLUGAN
 +VÎLDGESTIR
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM
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Connery
Moore
Ari*
Brosnan
Craig

 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN

 &RA (ORDALAND OG 3OGN OG &JORDANE 
3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA !UST
OG 6EST !GDER  &RA "USKERUD 4ELEMARK OG
6ESTFOLD  3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER
 &RA /SLO OG !KERSHUS  &RA ®STFOLD
 3ISTE NYTT  !NNE FRA "JzRKELY 
.IFSE SAKER  3ISTE NYTT  6' LISTA 4OPP
  3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER P½
SAMISK  6' LISTA 4OPP   .YHETER P½
TEGNSPR½K  +ALLE OG -OLO  'JENGEN
P½ TAKET  $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN
 .ORGE RUNDT  0½ TR½DEN MED 3YNNzVE
 .YTT P½ NYTT  &zRST  SIST 
0OLITIAGENTENE  +VELDSNYTT  3OPRANOS
 *USTIN 4IMBERLAKE I -EMPHIS  !LFRED
(ITCHCOCK PRESENTERER

(JARTAKNÒSARINN &REDDIE 0RINZE *R ER
KOMINN MEÈ SINN EIGIN GAMANÖ¹TT OG
HEITIR Ö¹TTURINN EINFALDLEGA &REDDIE ¥
KVÎLD KEMST &REDDIE AÈ ÖVÅ AÈ HANN
ER EKKI S¹ VINS¾LASTI MEÈAL N¹GRANNA
SINNA OG ¹KVEÈUR AÈ GERA EITTHVAÈ Å
ÖVÅ 3PRENGHL¾GILEG
UR Ö¹TTUR FYRIR
ALLA FJÎLSKYLD
UNA ¥ ÎÈRUM
HLUTVERKUM
ERU "RIAN
!USTIN 'REEN
"EVERLY
(ILLS 
OG -ADCHEN
!MICK %2 
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Unnur Ösp og Ágústa með Vesturporti

… fær hin franska Aude Busson fyrir að opna ókeypis búð í
miðborginni í þeim tilgangi að
vekja Íslendinga til umhugsunar um kaupæði þjóðarinnar á
þessum tíma árs.
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,2¡44  GUFUHREINSA  ËNEFNDUR 
EYJA Å ¥RLANDSHAFI  LIFANDI VERA  TIL
D¾MIS  FÅFLAST  URG  H¾È 
ÕLFUR  HALLANDI  TVEIR EINS  H¹
BYGGING
,«¨2¡44  S¹L  RYK  SKIKKJA  ¹
MËTI  NÒTÅMALEGUR  FLJËTF¾RNI 
MËÈUÖYKKNI  SVALL  K¾RLEIKUR 
TÅMAEINING
,!53.
,2¡44  EIMA  NN  MÎN  DÕR
 TD  ATAST  ÅSKUR  ¹S  ÕLA
 SK¹  LL  TURN
,«¨2¡44  ANDA  IM  MÎTTULL 
AND  NÕTÅSKU  RAS  SKÕ  RALL
 ¹ST  ¹R
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

   EINSTAKLINGAR
 !LEXANDER ,ITVINENKË
 "AGGALÒTUR

27.–29. nóvember

GEORGE MICHAEL
Í LONDON
George Michael mættur aftur til leiks og heldur
tónleika í Earls Court í London þriðjudaginn 28.
nóvember. Þar mun kappinn leika öll vinsælustu
lög ferilsins – og af nógu er að taka. Gist verður
á fjögurra stjörnu Holiday inn hóteli í tvær
nætur. Innifalið í verði er flug, gisting í tvær
nætur, morgunverður og að sjálfsögðu miði á
tónleikana.

För leikhópsins Vesturports er í
dag heitið til Þýskalands, þar sem
hópurinn mun sýna Woyzeck eftir
helgi, en í næstu viku heldur hópurinn til Stafangurs til sýninga á Rómeó og Júlíu.
Þar sem Nína Dögg
Filippusdóttir er nú
að því komin að eiga
barn hefur Vesturport fengið tvær
þekktar leikkonur til liðs við sig
í
stað
Nínu:
Unnur Ösp Stef-

ánsdóttir fer með hlutverk Maríu í
Woyzeck, en Ágústa Eva Erlendsdóttir klæðist skrúða Júlíu.
Unnur Ösp leikur nú með Leikfélagi Akureyrar og hefur því ekki
komist til æfinga með Vesturporti.
„Ég er bara búin að vera dugleg
að horfa á sýninguna á myndbandi og leggja þetta á
minnið, og svo hoppa ég
bókstaflega út í djúpu
laugina á mánudagskvöld,“ sagði hún. „Ég
hlakka ótrúlega til.
Þetta er frábær sýn.¥.! $®'' %R FARIN

5..52 ®30 FIR

Å F¾ÈINGARORLOF OG
ER MEINAÈ AÈ
FLJÒGA

HLUTVERK -ARÅU Å
7OYZECK FYRIR FRAMAN
SJËNVARPIÈ

ing og flott hlutverk. Svo hefur mig
lengi dreymt um að fá að leika á móti
Ingvari,“ bætti hún við.
„Ég fékk handritið fyrir
einni og hálfri viku og hef
farið á tvær fimleikaæfingar,“ sagði Ágústa Eva, en
hlutverk Júlíu krefst
eins og flestir vita
nokkurra loftfimleika. „Ég er
búin
að
standa á öxlunum
á
Gísla
og
Darra og
Ingvari og
mér
er sagt

(%)-)2 *«.!33/. 6)¨34!$$52 3+2!54,%'!. 8 &!#4/2 ¶44
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"2*,!¨ 3HARON

/SBOURNE LÁT
ÖEKKTAN SJËN
VARSPMANN HEYRA
ÖAÈ Å HLÁI EN
BAÈST SÅÈAN AFSÎK
UNAR ¹ ORÈBRAGÈI
SÅNU

-%¨ +«.').5- ¶EIR (EIMIR *ËNASSON &RIÈRIK &RIÈRIKSSON UPPTÎKUSTJËRI 8 &ACTOR OG

¶ËR &REYSSON FRAMLEIÈSLUSTJËRI VORU S¹TTIR MEÈ 3IMON #OWELL SEM KOM GLETTILEGA ¹
ËVART

hérna, rosalegur töffari en um leið
afskaplega ljúfur og indæll
maður,“ bætir dagskrárstjórinn
við.
Heimir heimsótti upptökuver
X-Factor sem er rétt fyrir utan
nýja Wembley-leikvanginn og viðurkennir að hann hafi fundið til
smæðar sinnar þegar hann gekk
um gólf dýrustu leikmyndar í sögu
bresks sjónvarps. Dagskrárstjórinn fékk síðan að fylgjast með
æfingum og upptöku á einum þættinum sem reyndist ansi skrautlegur og rataði á forsíður dagblaðanna
þar
í
landi.
„Sjónvarpsmaðurinn Chris Tarnant var í salnum en hann stjórnar
Viltu vinna milljón í Bretlandi og
hefur verið mikið í fjölmiðlum að
undanförnu
vegna
hneykslis,

'²34! %6! .ÕTIR

H¹STÎKKSREYNSLU TIL
AÈ SETJA SIG Å FIM
LEIKASTELLINGAR FYRIR
HLUTVERK *ÒLÅU

&2¡44)2 !& &«,+)

#OWELL SPENNTUR FYRIR
HEIMSËKN TIL ¥SLANDS
„Við buðumst til að fara með hann
upp á jökul en hann þvertók fyrir
það, tók það ekki í mál að klífa einhverja jökla á Íslandi,“ segir
Heimir Jónasson, dagskárstjóri
Stöðvar 2, sem hitti X-Factor dómarann Simon Cowell þegar hann
fór í síðustu viku og heimsótti
bresku útgáfuna af raunveruleikaþættinum á dögunum. „Við ræddum um íslensku útgáfuna en hann
vill fylgjast vel með öllum þáttum
sem framleiddir eru í heiminum
og var áhugasamur um land og
þjóð, vildi gjarnan koma hingað og
vera viðstaddur einn þátt,“ segir
Heimir.
Simon er mikil stjarna í heimalandi sínu og fylgir tveggja „fermetra“ lífvörður honum við hvert
fótmál. Hann reykir þar sem má
ekki reykja og hlaupa aðstoðarmenn stjörnunnar sveittir út um
allt með eld og tóbak svo Cowell
vanhagi örugglega ekki
um neitt. Breskar
stjörnur standa í
röðum fyrir utan
búningsherbergi
hans og segist
Heimir meðal annars hafa séð grínarann
Ricky
Gervais
bíða
eftir áheyrn frá
kappanum.
„Hann er í miklum
metum

að það sé það erfiðasta,“ sagði
Ágústa, sem býr annars ekki að
neinni fimleikareynslu. „Ég
var samt í hástökki í þrjá
mánuði þegar ég var ellefu ára. Það er ágætis
grunnur,“ sagði hún og
hló. „Ég læt þetta bara
algjörlega í hendurnar á
þeim í Vesturporti.
Ef þau segja að
þetta sé í góðum
farvegi treysti ég
því.“
SUN

skildi við eiginkonuna og yngdi
aðeins upp,“ segir Heimir en Tarnant var beðinn um að standa upp í
einu hléinu og segja nokkur orð
við dómnefndina. „Hann hrósaði
Louis Walsh í hástert og ætlaði
síðan að fara að slá Sharon
Osbourne og fjölskyldu hennar
einhverja gullhamra,“ segir Heimir en Sharon brást ókvæða við og
úthúðaði sjónvarpsmanninum í
bak og fyrir. „Sagði honum bara að
fara fjandans til,“ segir Heimir.
Sharon baðst síðan afsökunar á
orðbragði sínu en kvaðst vernda
fjölskyldu sína hvar og hvenær
sem er. „Mér stóð hreinlega ekki á
sama þegar þetta gekk yfir og
hafði ekki hugmynd um hvernig
ég átti að bregðast við þessu,“
segir Heimir. FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

+OLFINNA "ALDVINSDËTTIR VERÈUR
RÎDD NÕRRAR ÒTVARPSSTÎÈVAR HJ¹
 LJËSVAKAMIÈLUM EN HÒN HËF
ÒTSENDINGAR Å MORGUN ¹ &-   OG
BER HIÈ SKEMMTILEGA HEITI +ANINN
5M ER AÈ R¾ÈA TËNLISTARSTÎÈ SEM
SPILAR EINGÎNGU ÅSLENSKA TËNLIST OG
VERÈUR STARFR¾KT FRAM AÈ ¹RAMËTUM
EN LÎGÈ VERÈUR ¹HERSLA ¹ AÈ SPILA
NÕÒTGEFNA TËNLIST B¾ÈI
SÅGILDA OG POPP 
KVÎLDIN GEFST SÅÈAN
DJASSGEGGJURUM
KOSTUR ¹ AÈ H¾KKA
Å VIÈT¾KJUNUM
ÖVÅ Ö¹ VERÈUR AL
ÅSLENSK DJASSTËN
LIST LEIKIN LANGT
FRAM EFTIR NËTTU
-IÈASALA ¹ TËNLEIKA HÁR ¹ LANDI
HEFUR VAKIÈ FURÈU MARGRA POPP
SPEKÒLANTA SEM ¹TTA SIG EKKI
ALGJÎRLEGA ¹ SMEKK SAMLANDA
SINNA -IÈAR ¹ ËV¾NTA ENDUR
KOMUTËNLEIKA 3YKURMOLANNA RUKU
EKKI BEINT ÒT ¹ MEÈAN ÖAÈ SELDIST
UPP ¹ METTÅMA ¹ TËNLEIKA -AGNA
SGEIRSSONAR OG VINA HANS ÒR
2OCK 3TAR 3UPERNOVA RAUNVERU
LEIKAÖ¾TTINUM ¶ANNIG HEFUR
VERIÈ B¾TT VIÈ AUKATËNLEIKUM OG
HËFST MIÈASALAN Å G¾R
%VRËPSKU DÅVURNAR
Å &ROSTROSES GJALDA
HELDUR EKKI FYRIR HVERJA
STËRTËNLEIKANA AF F¾TUR
ÎÈRUM ÖVÅ LÅKLEGT ÖYKIR
AÈ ÖAR VERÈI EINNIG
B¾TT VIÈ TËNLEIKUM
3PAUGSTOFAN HELDUR SÅNU S¾TI SEM
VINS¾LASTA SJËNVARPSEFNIÈ EN F¹TT
VIRÈIST BÅTA ¹ ÖESSA RÒMLEGA TUTTUGU
¹RA GÎMLU bFRÁTTASTOFUm (AFT HEFUR
VERIÈ ¹ ORÈI AÈ HRUKKUKREMS AUG
LÕSINGAR B¾ÈI ¹ UNDAN OG EFTIR
Ö¾TTINUM ¾TTU AÈ VERA %RNI RNA
SYNI OG FÁLÎGUM ¹MINNING UM AÈ
NÒ SÁ NËG KOMIÈ EN 3PAUGSTOFU
MENN ERU HVERGI
AF BAKI DOTTNIR
ÖEIR BERA BARA
KREMIÈ ¹ LÅK
AMA S¹L OG
HÒMORINN
FGG

Verð á mann í tvíbýli:

59.900 kr.
2.–4. febrúar

LIVERPOOL–
EVERTON
Orrustan um Liverpool! Þegar Liverpool og
Everton mætast fer allt á annan endann í
borginni og þá er aðeins eitt sem skiptir máli:
Ertu blár eða rauður? Liðin mættust fyrr á þessu
tímabili á Goodison Park í dramatískum leik sem
endaði með 3–0 sigri Everton. En nú er komið
að leik þessara skemmtilegu liða á Anfield og
það er næsta víst að heimamenn ætla sér að ná
fram hefndum.

Verð á mann í tvíbýli:

84.900 kr.

PAKKAFERÐIR

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

Íþróttaálfurinn var hrókur alls fagnaðar
Magnús Scheving var hrókur alls fagnaðar
í gervi Íþróttaálfsins úr Latabæ þegar hann
vígði íþróttahús í London sem var nefnt í
höfuðið á honum.
Sýndi hann krökkunum í barnaskólanum Chalkhill Primary School, sem skírðu
húsið The Sportacus Hall, meðal
annars hvernig átti að gera
armbeygju á annarri hendi.
„Það er mjög gefandi að sjá
krakkana lifa sig inn í anda
Latabæjar. Að hitta þá í
þeirra heimabæ er mjög
ánægjulegt,“ sagði Magnús.
„Það er mikill heiður fyrir
okkur að nafnið á þetta
glæsilega íþróttahús hafi verið
valið af krökkunum og ég hlakka
til að hitta þá aftur síðar.“
Bréfið sem krakkarnir sendu Íþróttaálfinum þar sem þeir
spurðu hvort þeir
mættu skíra íþróttahúsið í höfuðið á
honum var hjart-

næmt og varð vafalítið til þess að bræða
hjörtu þeirra Latabæjar-manna. „Okkur
langar að nefna íþróttahúsið The Sportacus
Hall. Þú ert uppáhalds sjónvarpsstjarnan
okkar og við reynum að herma eftir þér
þegar þú gerir æfingarnar þínar en stundum reynum við of mikið og dettum niður.
Megum við nefna íþróttahúsið eftir þér og
þegar þú ert ekki að leika í Latabæ
værir þú þá til í að heimsækja okkur
í skólann og opna íþróttahúsið?“
segir m.a. í bréfinu. Varð krökkunum að ósk sinni og fögnuðu þeir
Íþróttaálfinum ákaft er hann mætti á
svæðið.
Þess má geta að stórt viðtal við Magnús Scheving verður í Fréttablaðinu um helgina.
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Að gera eins og
manni er sagt

K

om heim frá útlöndum um
daginn og var gert að fara í
gegnum málmleitarhlið við komuna á Leifsstöð. Það var ekki allt,
heldur þurftu allir að fara úr
skónum líka. Ákvað að vera ekkert að tuða yfir þessu. Þægilegast að gera bara það sem manni
er sagt.

%.

síðan fór ég að hugsa, hvað
mun leitin að hryðjuverkamönnum meðal óbreyttra borgara
ganga langt? Munum við næst
þurfa að afklæðast alveg til að fá
inngöngu í millilandaflug? Verðum við klædd í Guantanamogalla áður en stigið verður um
borð?

/' ég fór að hugsa meira. Hvað

er langt í að vestrænt samfélag
fari að líkjast lögregluríkjum
eins og t.d. Singapúr? Er lýðræðið á undanhaldi sökum ótta og
paranoju út í samborgara?

6)¨

skulum ekki gleyma því að
lýðræði, eins og við á Vesturlöndum þekkjum það, er ekki
nema kannski tvö til þrjú hundruð ára gamalt. Jú, jú, FornGrikkir fundu það upp fyrir
mörg þúsund árum en síðan
gleymdist það og við tók alls
konar svínarí eins og einræði
misbrjálaðra keisara og konunga.

/' af hverju gleymdist lýðræðið? Vegna þess að manninum
finnst alltaf þægilegra að láta
segja sér hvað hann á að gera.
Það er þægilegast að gera eins
og manni er sagt. Og hvernig er
best að fá fólk til að gera eins og
því er sagt? Með því að hræða
það. Óttinn er besta vopnið.
 miðöldum ríkti óttinn. Djöfull-

inn leyndist í hverju horni. Hann
var meðal fólksins. Konur voru
brenndar sem nornir ef þær
sýndu af sér hegðun sem ekki
þótti venjuleg. Þá réð óttinn
öllu.

¥ kalda stríðinu var óttinn einangraður við Sovétríkin. Hann
var ekki meðal okkar. Hann var
þar. En eftir fall múrsins hefur
hann verið að færast nær og
nær.
/'

í dag ríkir óttinn í öllum
fréttatímum. Óttinn við samborgara. Óttinn við okkur sjálf.
Paranojan
er
raunveruleg.
Okkur er sagt að vera á varðbergi gagnvart náunganum.
Okkur er sagt að við séum öll
undir grun. Og þá er þægilegast
að gera bara eins og ég gerði á
Leifsstöð um daginn. Ég gerði
bara eins og mér var sagt.
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