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Volvo er ekki
bara venjulegu
augum Jóhanns
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drasl

Sigurðssonar.
varð úr að
17 ára að aldri
ég fékk bílinn,“
Aðeins
brosandi.
fékk hann
segir Jóhann
Upp
ástríðu fyrir
Volvo og síðan
bíllinn miklir frá þessu urðu
Jóhann og
var ekki aftur
nýuppgerður. vinir og í dag er bíllinn
snúið.
allur
Í dag á Jóhann
tjóni og þegar „Bíllinn lenti í
lítilsháttar
hugsjónam
er Volvo S90 tvo Volvo-bíla. Annar
verkstæði
ennirnir á
nu
þeirra
sprautueigu kínverskaárgerð 1998 sem
ákveðið að Glitri tóku við honum,
áður var
fara í þessar
sendiherrans
er blár, nýuppger
segir Jóhann.
á Íslandi. Hinní
framkvæm var
ður Volvo
sem hefur
Jóhann fékk Ferlið tók um þrjú dir,“
240 árgerð
verið í eigu
1987
dygga aðstoð
ár og
12 ár.
Jóhanns síðastliðin
manna sem
Brimborgarvarahluti og voru óþreytandi við
„Ég sá hann
veita
fyrir
ráð sama hvað að finna
Dalbraut og
tilviljun á
„Það má segja
stæði við
gat engan
á bjátaði.
að hann sé
inguna. Hann
veginn staðist
klæðnað blessaður
kominn
freistsem er mjög var aðeins ekinn
bíllinn,“ segirí ArmaniAðspurður
13.000
segir Jóhann
Jóhann.
segir Jóhann óvenjulegt fyrir slíkan km
traust vera
áreiðanleik
Fyrri i
þá þ t i
bíl “
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Sérblað um Reykjanes

.

25. nóvember 2006 — 316. tölublað — 6. árgangur

LAUGARDAGUR
Vill búa við
Þingvallavatn
Anton Newcombe
í The Brian Jonestown Massacre
spjallar um tónlist,
George W. Bush og
Íslandsástríðuna.
VIÐTAL 56

Fordómarnir
skotnir niður
Sverrir Þór Sverrisson kynntist ótrúlegum lífsháttum í
Gíneu-Bissá.
FÓLK 86

Gæði fara aldrei úr tísku
Sigurjón Sighvatsson
spjallar um hvers
vegna hann keypti
66° Norður og framtíðaráætlanir þess.
VIÐTAL 36

Þúsund leikir að
baki
Rögnvaldur Hreiðarsson
stendur á tímamótum
og dæmir sinn þúsundasta leik á
morgun.
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Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi í dag

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Minna skref að
ganga í ESB en EES
Utanríkisráðherra segir það vera minna skref fyrir Íslendinga að ganga í Evrópusambandið en það var að gerast aðilar að EES. Framkvæmdastjóri Bændasamtakanna segir að svo geti farið að landbúnaðurinn eigi „skárra skjól“ í ESB en utan.

EVRÓPUMÁL Íslendingar eiga að

taka virkari þátt í Evrópusamvinnunni, „koma íslenska módelinu á framfæri og hafa þannig
áhrif á mótun álfunnar sem við
búum í“. Þetta sagði Valgerður
Sverrisdóttir utanríkisráðherra í
opnunarávarpi á málþingi um
breytta stöðu Íslands í utanríkismálum, sem haldin var á vegum
Alþjóðamálastofnunar
Háskóla
Íslands í gær.
Að mati Valgerðar væri það
minna skref að stíga fyrir Íslendinga að ganga að fullu í Evrópusambandið en það var á sínum
tíma að gerast aðilar að Evrópska
efnahagssvæðinu. „Kjósi Ísland í
framtíðinni að gerast aðili að Evrópusambandinu tel ég að slíkt
skref, án þess að gera lítið úr því,
hafi minni áhrif á daglegt líf
Íslendinga en stökkið sem tekið
var við aðildina að EES, jafnvel þó
að hin lögformlega breyting yrði

vafalaust meiri,“ sagði hún.
Í samtali við Fréttablaðið áréttaði Valgerður hins vegar að „stóra
skrefið“ sem fylgja myndi inngöngu í ESB væri að ná samningum um sjávarútvegsmál. Hún væri
heldur ekki að leggja til að hefja
ætti aðildarviðræður eins og sakir
stæðu, en hún segir hugarfarsbreytingu hafa orðið hér á landi á
þeim nærri þrettán árum sem
þjóðin hafi tekið þátt í EES-samstarfinu. Orðræðan sé að breytast.
Sleggjudómar séu fátíðari og
minna um „hnútukast“ þegar Evrópumálin séu annars vegar.
„Okkur hefur vaxið ásmegin og
við höfum öðlast aukna trú á sjálfum okkur. Við erum stolt af því að
vera Íslendingar og stöndum keikari en nokkru sinni fyrr á alþjóðavettvangi,“ sagði ráðherrann í
ávarpi sínu. Aukin tengsl og samgangur við grannþjóðirnar hefðu
„þroskað okkur, bæði sem ein-

staklinga og þjóð - ekki einungis í
viðskiptalífinu, heldur einnig á
sviði menningar, mennta, vísinda,
lista og stjórnmála.“ Því ættu
Íslendingar einnig að taka virkari
þátt í pólitískri hlið Evrópusamvinnunnar.
Einar Benediktsson, fyrrverandi sendiherra, fjallaði um sögu
þátttöku Íslands í Evrópusamvinnu. „EES með sínum þrem þátttökuríkjum er nánast söguleg
tímaskekkja,“ sagði hann í niðurstöðum sínum.
Í pallborðsumræðum sagði
Sigurgeir
Þorgeirsson,
framkvæmdastjóri Bændasamtakanna,
að gengju áform Alþjóðaviðskiptamálastofnunarinnar um aukið
frelsi í viðskiptum með búvörur
og takmarkanir á stuðning við
landbúnað í ríku löndunum eftir,
„gæti svo farið að íslenskur landbúnaður ætti skárra skjól innan
Evrópusambandsins“.
- aa
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BJARTVIÐRI SUNNAN TIL Í dag

verða norðlægar áttir, 5-13 m/s,
hvassast á annesjum norðan til og á
Vestfjörðum. Slydda eða snjókoma
á landinu norðanverðu en bjartviðri
syðra. Hiti víðast mjög nálægt frostmarki með ströndum.
VEÐUR 4
LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
Allt land

UNGIR HAFNFIRÐINGAR Jólaþorpið á Thorsplani í Hafnarfirði verður opnað klukkan tólf í dag. Í gær stóðu leikskólabörn í

Laugardagar

Hafnarfirði í ströngu við að skreyta Jólaþorpið hátt og lágt með skrauti sem þau höfðu sjálf búið til. Ljós verða tendruð á jólatré
Jólaþorpsins við hátíðlega athöfn klukkan tvö.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

70

62%

Forstöðumaður Hagfræðistofnunar sest í forstjórastól nýs fjárfestingarbanka:

50

42,8% 43,7%

Mbl.

30

Blaðið

40

Fréttabla›i›

60

20

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í september 2006.

LIÐSMENN ARSENAL FAGNA Næsta

haust verður hægt að fylgjast með enska
boltanum á sjónvarpsstöðinni Sýn.

Sviptingar á sjónvarpsmarkaði:

Enski boltinn
aftur á Sýn

FJÖLMIÐLAR 365 miðlar hafa tryggt
sér sýningarréttinn á ensku
úrvalsdeildinni en þetta varð ljóst
í gær þegar Skjár einn dró sig út
úr útboði hjá FAPL, sem á
sýningarréttinn. Samningurinn er
til þriggja ára og hefjast útsendingar frá deildinni haustið 2007.
Ari Edwald, framkvæmdastjóri
365, segir þetta vera mikið
gleðiefni fyrir sjónvarpsstöðina
Sýn, sem nú hafi tvær af vinsælustu knattspyrnukeppnum á
dagskránni, en Magnús Ragnarsson, sjónvarpsstjóri Skjás eins,
telur verðið yfir öllum velsæmismörkum.
- fgg / sjá síðu 77

Verðsamráð olíufélaganna:

Fyrirtæki í mál
vegna samráðs
DÓMSMÁL Tuttugu fyrirtæki hafa
sett sig í samband við Lögfræðistofu Reykjavíkur með það fyrir
augum að höfða mál á hendur
olíufélögunum. Þetta staðfesti
Steinar Þór Guðgeirsson, faglegur
framkvæmdastjóri Lögfræðistofu
Reykjavíkur, í gær.
Hörður F. Harðarson, lögmaður
Skeljungs, hafði ekki heyrt af
áformum fyrirtækjanna þegar
Fréttablaðið hafði samband við
hann. „Ég hef ekki heyrt af
þessum málssóknaráformum
fyrirtækjanna og get því ekki tjáð
mig um þau að neinu leyti. Ef
málssókn fyrirtækja byggir á
niðurstöðu úr máli Reykjavíkurborgar gegn olíufélögunum er þó
alls óvíst að niðurstaða úr því máli
verði fordæmisgefandi, vegna
sérstöðu þess máls.“ - mh /sjá síðu 4
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Sími: 550 5000

Stofna nýjan milljarðabanka
VIÐSKIPTI Fjárfestar undir forystu

Milestone vinna nú að stofnun nýs
fjárfestingarbanka sem taka mun
til starfa um áramót. Tryggvi Þór
Herbertsson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands,
hefur verið ráðinn forstjóri bankans.
Að bankanum stendur Milestone,
eignarhaldsfélag
Karls
Wernerssonar og systkina hans,
sem verður stærsti hluthafinn og
leggur Sjóvá fjárfestingu inn í

bankann. Auk þess rennur inn í
félagið AVP fasteignafélag og Ráðgjöf og efnahagsspár.
Nýi bankinn mun ráða yfir tíu til
fimmtán milljörðum í eigin fé og er
ætlunin að sækja á mið sérhæfðrar
fjármálaþjónustu og starfa á
alþjóðamarkaði. Sjóvá fjárfesting
hefur fjárfestingarbankaleyfi og
mun bankinn verða heildsölubanki
með starfsemi víða um heim. Ætlunin er að opna skrifstofur meðal
annars í London og Hong Kong.

Miðað við samsetningu eigenda og
val á forstjóra má búast við að
bankinn beini starfsemi sinni að
mjög flóknum fjármálavörum svo
sem afleiðum og fjármálagerningum tengdum fasteignaviðskiptum.
„Þetta er gríðarlega spennandi
verkefni og býður upp á mikla
möguleika. Við ætlum að fást við
flókna hluti og finna okkur syllu í
því sem ekki hefur verið mikið
sinnt til þessa hér á landi,“ segir
Tryggvi Þór.
- hh
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²TGJÎLD TIL VEGAM¹LA

Mest fé í vegi á
kosningaárum

Betur borgið með evru
%62«05-, Hag Íslands kann að
vera betur borgið með aðild að
myntbandalagi Evrópusambandsins en með „hávaxtamynt“ eins og
krónan er. Þetta sagði Tryggvi Þór
Herbertsson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, í
erindi á ráðstefnu Alþjóðamálastofnunar í gær.
Tryggvi Þór sagði að miklar og
hraðar
fjármagnshreyfingar
nútímans „þar sem gjaldeyrir
streymir með ógnarhraða um
heimshagkerfið“ rifu lönd eins og
Ísland með sér. Með háum stýrivöxtum og frjálsum fjármagnsflutningum inn og út úr landinu
væri íslenska hagkerfið berskjald-

Gunnar, voru aparnir klárari
en við?
b¶AÈ ER VIRÈINGARLEYSI VIÈ SUMA APA
AÈ SEGJA AÈ VIÈ SÁUM KOMIN AF
ÎPUMm
(ARALDUR ¶ËRARINSSON MÒSA¹HUGAMAÈ
UR SEGIR APA HAFA BÒIÈ YFIR SJÎTTA SKILN
INGARVITINU OG HAFA ÖVÅ EF TIL VILL VERIÈ
KL¹RARI EN MENN 'UNNAR ¶ORSTEINSSON
Å +ROSSINUM TELUR MENN EKKI KOMNA
AF ÎPUM

429''6) ¶«2
(%2"%2433/.

'9,&) :/£'!

að fyrir þessu brimróti hins alþjóðlega fjármálamarkaðs. Evran byði
upp á vörn gegn þessu.
Gylfi Zoëga, prófessor í viðskipta- og hagfræðideild HÍ, gekk

lengra í sínu erindi á sömu ráðstefnu og sagði að flest benti til að
ókostir
sjálfstæðrar,
fremur
óstöðugrar myntar væru þungvægari en ókostirnir sem fylgdu
upptöku evru.
Þeir Tryggvi Þór og Gylfi voru
á einu máli um að þær breytingar
sem orðið hafa á hagkerfi Íslands
í kjölfar aðildarinnar að Evrópska efnahagssvæðinu hafi
breytt forsendum mats á því
hversu eftirsóknarverður sjálfstæður gjaldmiðill og sjálfstæð
peningamálastefna væri. Hagsveifla Íslands og evrusvæðisins
væru að þróast í átt til meiri samleitni.
AA

34*«2.-, Útgjöld ríkisins til

vegamála eru að jafnaði mest
þau ár sem kosið er til Alþingis.
Þetta kemur fram í yfirliti frá
skrifstofu Alþingis. Yfirlitið
nær til áranna 1998 til 2007. Á
þessu tímabili voru kosningar á
árunum 1999, 2003 og 2007. Að
meðaltali nema framlög til
vegamála á þessum kosningaárum 4,1 prósenti af heildarútgjöldum ríkisins á hverju ári.
Framlögin hin árin á tímabilinu
nema hins vegar 3,5 prósentum
af heildarútgjöldunum. Á næsta
ári á að verja 13,6 milljörðum
króna til vegamála miðað við 8,7
milljarða á þessu ári.
GAR

Barnaverndarnefnd
sögð á gráu svæði

&,5'&¡,!' ¥3,!.$3 -AÈURINN VAR
HANDTEKINN ¹ 2EYKJAVÅKURFLUGVELLI Å G¾R
EFTIR AÈ HAFA VEITT LÎGREGLU VIÈN¹M

Faðir drengs sem stöðvaður var á Akureyrarflugvelli segir Barnavernd Reykjavíkur hafa farið út fyrir valdsvið sitt. Barnavernd Reykjavíkur segist hafa lögsögu yfir börnum sem hafi hér dvalarfesti. Drengurinn er nú á vistheimili.

®LVAÈUR MEÈ L¾TI Å FLUGVÁL

Flugdólgur
handjárnaður

,®'2%',5-, Ölvaður maður á

þrítugsaldri stofnaði til handalögmála í flugvél Flugfélags Íslands
á fimmtudagskvöldið þegar hún
var að gera sig reiðubúna til
lendingar á Reykjavíkurflugvelli.
Flugstjóri vélarinnar sá ekki
annan kost í stöðunni en að taka
aukahring á meðan að maðurinn
var haminn og látin setjast fyrir
lendingu.
Að sögn Árna Gunnarssonar,
framkvæmdastjóra Flugfélagsins, tók ekki langan tíma að stilla
til friðar en lögregla var þó kölluð
á vettvang til að tryggja að málið
fengi viðeigandi meðferð.
Maðurinn veitti henni þó nokkurt
viðnám og var að endingu leiddur
burt í járnum. Maðurinn var
yfirheyrður í gær en sleppt að því
loknu.
ÖSJ

-IKIL UPPBYGGING ¹ !KUREYRI

250 nýjar eignir
skráðar í ár
!+52%92) Mikil gróska hefur verið
í byggingariðnaði á Akureyri á
árinu og hafa rúmlega 250 nýjar
eignir verið skráðar í Landskrá
fasteigna fyrstu tíu mánuði
ársins. Tekjur bæjarfélagsins
munu aukast að sama skapi.
Að stærstum hluta er um
íbúðarhús að ræða, einkum í
Naustahverfinu, en einnig hefur
lóðum undir atvinnustarfsemi
fjölgað verulega.
HS

"!2.!6%2.$!2-,
„Barnaverndarnefnd hafði sagt að það
væri ekki hægt að taka barnið af
mér þar sem við foreldrarnir
værum með sameiginlega forsjá
og drengurinn hafði það bara mjög
gott,“ segir faðirinn sem á fimmtudagsmorgun var hindraður í að
fljúga úr landi með son sinn frá
Akureyrarflugvelli.
Foreldrar drengsins sem málið
snýst um fara með sameiginlegt
forræði yfir barninu, sem fæddist
í Danmörku í apríl. Um miðjan
ágúst flaug móðirinn með soninn
til Íslands án þess að gera föðurnum viðvart. Hann vill að drengurinn komi aftur til Danmerkur.
Á laugardag fyrir viku fór faðirinn með soninn úr Grensáskirkju
í Reykjavík þar sem feðgarnir
áttu samverustund. Þeir höfðust
síðan við í Ólafsvík. Á fimmtudagsmorgun voru feðgarnir stöðvaðir af lögreglunni á Akureyri
þegar þeir voru á leið í flug til
Kaupmannahafnar. Var það gert
samkvæmt beiðni frá Barnavernd
Reykjavíkur, sem beitti neyðarákvæði í barnaverndarlögum til
að taka drenginn um sinn úr umsjá
foreldranna og koma honum fyrir
á vistheimili.
Faðirinn segir að eftir að hann
fór með barnið til Ólafsvíkur hafi
starfsmaður Barnaverndar komið
og athugað líðan drengsins. „Það
kom vel út; drengurinn var vel haldinn og hafði það mjög gott,“ segir
faðirinn, sem taldi sig í fullum rétti.
„En á miðvikudeginum var
verið að kokka upp þessa neyðarráðstöfun - gagngert til þess að ég
kæmist ekki með drenginn heim.
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Sprengjuhótun
stöðvar þingið
"%,&!34 !0 Michael Stone,

herskár mótmælandi sem áður
hefur myrt þrjá menn í jarðarför
kaþólskra lýðveldissinna árið
1988, reyndi í gær að ryðjast inn í
þinghúsið í Stormont-kastala á
Norður-Írlandi og varpaði
bakpoka með sprengjum inn á
gólf anddyrisins.
Öryggisvörðum tókst að stöðva
hann, en þinghúsið var rýmt í
kjölfarið. Í gær rann út sá frestur
sem bresk og írsk stjórnvöld
höfðu gefið mótmælendum og
kaþólikkum á Norður-Írlandi til
þess að finna lausn á deilumálum
sínum svo heimastjórnarþingið
gæti hafið störf aftur.
GB

-IÈSTJËRN &RAMSËKNAR FUNDAR
'2%.33+)2+*! &AÈIRINN FÁKK AÈ HITTA SJÎ M¹NAÈA GAMLAN SON SIN Å 'RENS¹SKIRKJU ¹

LAUGARDAG EINS OG OFT ¹ÈUR .¾ST SPURÈIST TIL FEÈGANNA Å «LAFSVÅK
&2¡44!",!¨)¨2«"%24

Þau hefðu vel getað hringt í mig á
miðvikudagskvöldið og sagt mér
frá neyðarráðstöfununni og að ég
væri tilneyddur að koma með
drenginn á vistheimili. Þá hefði ég
komið með hann. Þessi skrípaleikur á flugvellinum var alger
óþarfi,“ segir faðirinn ósáttur við
Barnavernd Reykjavíkur.
„Hún á ekki að hafa lögsögu
yfir mér og drengnum þar sem við
höfum lögheimili í Danmörku. Þau
segja sjálf að þau séu á mjög gráu
svæði,“ segir faðirinn, sem fékk

að hitta son sinn á vistheimilinu í
gær: „Það var dapurlegt.“
Halldóra Dröfn Gunnarsdóttir,
framkvæmdastjóri Barnaverndar
Reykjavíkur, segir að börn sem hér
hafi dvalarfesti heyri undir barnaverndaryfirvöld. Ástæða hafi þótt
til að nýta lagaheimild til þess að
grípa inn í þetta mál með tafarlausum hætti. Barnaverndarnefnd
muni síðan úrskurða hvort það hafi
verið heimilt. Ekki sé hægt að upplýsa ástæðu þess að neyðarákvæðinu var beitt.
GAR FRETTABLADIDIS

Jón fer yfir svið
stjórnmálanna

34*«2.-, Jón Sigurðsson,
formaður Framsóknarflokksins,
flytur sína fyrstu stóru ræðu á
vettvangi flokksins á fundi
miðstjórnar á Hótel Loftleiðum í
dag. Í ræðunni mun Jón fjalla um
stöðu flokksins og þau mál sem
uppi eru í stjórnmálunum í dag.
Um 170 manns sitja í miðstjórn
Framsóknarflokksins. Á fundinum verða kynntar skýrslur nefnda
miðstjórnar og efnt til umræðna
um þær og flokksstarfið og
kosningarnar fram undan.
BÖS

-AÈUR D¾MDUR Å EINS ¹RS ËSKILORÈSBUNDIÈ FANGELSI FYRIR ÅTREKUÈ SVIK

Pantaði veitingar og stakk af
$«-3-, Tæplega fertugur maður
var dæmdur í tólf mánaða fangelsi
í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær
eftir að hafa ítrekað heimsótt veitingastaði á höfuðborgarsvæðinu
og fengið sér þar veitingar án þess
að borga fyrir þær.
Dómurinn í gær nær yfir 15
mismunandi atvik þar sem maðurinn viðhafði slíka háttsemi og játaði hann brot sín skýlaust. Þetta
var þó ekki í fyrsta sinn sem hann
er dæmdur til refsingar fyrir viðlíka brot heldur hafði hann áður
með fimm mismunandi dómum á
tímabilinu 2002 til 2006 verið sakfelldur fyrir að panta sér og neyta
matar á veitingastöðum án þess að
borga fyrir.
Í dómsorði segir að sakaferill
mannsins sé með eindæmum, enda
hefur hann 49 sinnum á fjögurra
ára tímabili verið fundinn sekur

(«4%, ./2$)#! 6)¨ 35¨52,!.$3"2!54 %INN ÖEIRRA VEITINGASTAÈA ÖAR SEM MAÈUR

INN BORÈAÈI ¹N ÖESS AÈ GREIÈA FYRIR

um slíkt athæfi. Með hliðsjón af
því megi telja að maðurinn sé
síbrotamaður að þessu leyti og að
hann færist heldur í aukana frekar
en hitt. Því þótti árs fangelsi hæfilegt og ekkert tilefni vera til að

skilorðsbinda refsingu mannsins
að neinu leyti. Hann var auk þess
dæmdur til að greiða þeim veitingastöðum sem eftir því sóttu
skaðabætur vegna atvikanna að
viðbættum vöxtum.
ÖSJ
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b+AUPUM EKKERTm DAGURINN

óskemmtileg tilhugsun að eyða
átta til tíu milljónum í að rífa hana;
þeir hafi miklu frekar viljað
bjarga Gullborginni frá eyðileggingu. Faxaflóahafnir munu aðstoða
þá frændur við að flytja skipið í
slipp í Reykjanesbæ á næstu
tveimur mánuðum þar sem þeir
munu gera það upp.
Árni Johnsen segir að með
þessu séu þeir frændur að bjarga
síðu úr Flateyjarbók íslenskrar
útgerðar- og skipasögu: „Gullborgin er ævintýraskip. Binni í Gröf
veiddi þvílíkt magn af þorski á
henni margar vertíðir í röð.“
Að sögn Árna er ekki komið á
hreint hvernig viðgerðin á Gull-

.%94%.$!-, „Kaupum ekkert“

Alþjóðlegt átak
gegn ofneyslu

Gullborg Binna í Gröf bjargað

+!50 3!,!

'*!,$-)¨,!2

 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

Gullborgin, hið
sögufræga skip aflakóngsins í
Eyjum, Binna í Gröf, sem legið
hefur undir skemmdum í Daníelsslipp við Reykjavíkurhöfn frá því
í ágúst í fyrra, verður ekki rifið
eins og allt útlit var fyrir. Hópur,
manna undir forystu frændanna
Árna Johnsen, fyrrverandi alþingismanns, og Gunnars Marels Eggertssonar skipasmiðs, hefur komist
að
samkomulagi
við
Faxaflóahafnir, sem eiga skipið,
um að fá það að gjöf.
Jón Þorvaldsson, forstöðumaður tæknimála hjá Faxaflóahöfnum, segir Gullborgina einskis
virði í peningum og að það sé

3*6!2²46%'52
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Unnu mál gegn
ráðherra
$«-3-, Ljósmyndurum með
iðnréttindi og nemendum í
ljósmyndun er einum heimilt að
taka ljósmyndir í vegabréf
hjá sýslumönnum og
lögreglustjóra.
Þetta er
niðurstaða
Héraðsdóms
Reykjavíkur í
máli Ljósmyndarafélags Íslands
gegn Birni
"*®2. "*!2.!3/.
Bjarnasyni
dómsmálaráðherra fyrir hönd
íslenska ríkisins, en dæmt var í
málinu í gær.
Félagið ákvað að fara í mál
vegna þess að ófaglært starfsfólk
sýslumanna og lögreglu sér um
að taka myndir sem notaðar eru í
vegabréf, en myndatakan fer
fram um leið og sótt er um
vegabréf.
MH

(AFRANNSËKNIR

Aukið fjármagn
til loðnuleitar
3*6!2²46%'3-, Ríkisstjórn

Íslands hefur samþykkt aukafjárveitingu til Hafrannsóknastofnunar Íslands svo unnt sé að halda
rannsóknaskipinu Árna Friðrikssyni lengur við loðnuleit en
áætlað var.
Fjárveitingin er fimmtán
milljónir króna og mun skipið
verða við loðnuleit fram að jólum
en yfirstandandi leiðangri
skipsins átti að ljúka 2. desember.
Lítið hefur fundist af loðnu til
þessa og langt frá því magni að
unnt sé að heimila loðnuveiðar í
haust og fram yfir áramótin. Sú
loðna sem þó fannst er vel haldin.
Nokkuð hefur fundist af smáloðnu sem styrkir möguleika á að
gefa upphafskvóta fyrir næstu
sumar- og haustvertíð.
SH¹

dagurinn er í dag. Þessi dagur er
haldinn til að vekja athygli á
vaxandi neyslu vestrænna ríkja
og er hann haldinn síðasta
laugardag í nóvember ár hvert.
Dagurinn er haldin að frumkvæmdi Adbusters í Kanada.
Dagurinn er eins konar
alþjóðlegt átak gegn ofneyslu og
kaupæði hins vestræna heims og
neikvæðum áhrifum þessá
umhverfi, lífsgæði og réttláta
skiptingu gæða.
Vistvernd í verki hvetur alla
til að taka þátt í deginum með því
að kaupa ekkert.

'5,,"/2'). &R¾NDURNIR RNI *OHN

SEN OG 'UNNAR -AREL %GGERTSSON HAFA
BJARGAÈ HINU SÎGUFR¾GA SKIPI FR¹ ÖVÅ AÈ
VERA RIFIÈ ¶EIR ¾TLA AÈ GERA ÖAÈ UPP Å
2EYKJANESB¾
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borginni verður fjármögnuð, en
slík viðgerð getur hlaupið á tugum
milljóna.
IFV

HS

20 fyrirtæki í mál
vegna olíusamráðs
Tuttugu fyrirtæki hafa lýst yfir áhuga sínum á því að fara í mál við olíufélögin
vegna verðsamráðs. Beðið er niðurstöðu í máli Reykjavíkurborgar gegn olíufélögunum. Leitast er við að láta olíufélögin sanna að ekkert tjón hafi orðið.
$«-3-, Tuttugu fyrirtæki hafa
sett sig í samband við Lögfræðistofu Reykjavíkur með það fyrir
augum að höfða mál á hendur olíufélögunum Skeljungi, Olís og Keri,
áður Olíufélaginu, vegna verðsamráðs á árunum 1993 til 2001.
Þetta staðfesti Steinar Þór Guðgeirsson hæstaréttarlögmaður sem
jafnframt er faglegur framkvæmdastjóri
Lögfræðistofu
Reykjavíkur. Ekki var hægt að fá
það gefið upp að svo stöddu, hvaða
fyrirtæki vilji í mál þar sem fyrirtækin höfðu ekki veitt lögfræðistofunni heimild til þess að gefa
það upp.
Aðalmeðferð í máli Reykjavíkurborgar gegn olíufélögunum fór
fram á miðvikudaginn 22. nóvember en borgin og fyrirtæki í hennar
eigu gera kröfu um tæplega 160
milljónir króna í bætur vegna samráðs olíufélaganna í útboði sem
boðað var til 3. júní 1996.
Einnig hefur farið fram aðalmeðferð í máli Sigurðar Hreinssonar, smiðs frá Húsavík, gegn olíufélögunum en krafa hans nemur 180
þúsund krónum.
Eins og greint hefur verið frá í
Fréttablaðinu er niðurstaða í því
máli talin verða fordæmisgefandi
fyrir mál 158 einstaklinga sem lýst
hafa yfir áhuga á því að fara í mál
við olíufélögin í gegnum Neytendasamtökin.
Hörður F. Harðarson, lögmaður
Skeljungs, hafði ekki heyrt af
áhuga fyrirtækjanna á málssókn
þegar Fréttablaðið hafði samband
við hann. „Ég hef ekki heyrt af
þessum málssóknaráformum fyrirtækjanna og get því ekki tjáð mig
um þau að neinu leyti. En ef máls-

75.000 KR.
GJAFABRÉF
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA
ÖLLUM NOTUÐUM BÍLUM FRÁ
INGVARI HELGASYNI
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Tíu ára drengur
myrtur á Gaza
*%"!,)9! !0 Hundruð manna
fylgdu 64 ára konu, Fatma Omar
An-Najar, til grafar í bænum
Jebaliya á Gazaströnd. Hún
sprengdi sjálfa sig í loft upp á
fimmtudaginn nálægt hópi
ísraelskra hermanna sem voru á
ferð í gegnum flóttamannabúðirnar í Jebaliya, þar sem hún bjó.
Hernaður Ísraela á Gazaströnd
hélt einnig áfram í gær, en
aðgerðir Ísraelshers þar hafa
staðið nánast linnulaust í fimm
mánuði til þess að koma í veg
fyrir flugskeytaárásir Palestínumanna þaðan.
Þær aðgerðir kostuðu tvo
Palestínumenn lífið í gær, annar
þeirra var tíu ára drengur.
GB
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Kirkjan verði
skilin frá ríkinu

fram í málflutningi fyrir dómi að
ósannað sé að ávinningur af samráði hafi verið fyrir hendi.
Stefna Sigurðar, sem Fréttablaðið hefur undir höndum, byggir öðru
fremur á því atriði að samráðið hafi
leitt til yfirverðs sem kom niður á
viðskiptavinum olíufélaganna á
árunum 1993 til 2001. Er því meðal
annars haldið fram að „samsæri
félaganna um að keppa ekki í verði,
en tryggja í staðinn afkomu sína og
veru á markaðnum“ valdi þjóðfélögum sem byggja afkomu sína á
„frjálsu markaðshagkerfi miklum
skaða“ eins og orðrétt segir í stefnunni.

sókn fyrirtækja byggir á niðurstöðu úr máli Reykjavíkurborgar
gegn olíufélögunum þá er alls óvíst
að niðurstaða í því máli verði fordæmisgefandi, vegna sérstöðu þess
máls.“
Samkvæmt stefnu í máli Reykjavíkurborgar og Sigurðar Hreinssonar gegn olíufélögunum byggja
stefnendur mál sitt á því að láta
olíufélögin sanna að ekkert tjón
hafi orðið af samráði sem forsvarsmenn félaganna hafa játað. Lögmenn olíufélaganna hafa til þessa
krafist þess að lagðar verði fram
beinar sannanir um fjártjón sem
samráðið á að hafa valdið. Lögmenn olíufélaganna hafa haldið því

./2%'52 !0 Leiðtogar norsku
þjóðkirkjunnar samþykktu á
kirkjuþingi að aðskilja bæri
lúthersku kirkjuna frá norska
ríkinu og slíta þar með 469 ára
gömul tengsl þeirra í millum.
Í apríl hóf norska ríkisstjórnin
viðamikla rannsókn á hugsanlegum aðskilnaði, þar sem óskað var
eftir áliti frá yfir 2.500 kirkjusóknum og öðrum aðilum. Svör
þeirra eiga að hafa borist fyrir
næstu mánaðamót. Á kirkjuþingi
um síðustu helgi voru 63 fylgjandi aðskilnaði en 19 á móti. SMK
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Svafa Grönfeldt er nýr rektor

215 hætta eftir
grunnskólanám

-%..4!-, Háskólaráð Háskólans í Reykjavík
hefur gengið frá ráðningu dr. Svöfu Grönfeldt í
stöðu rektors skólans. Svafa tekur við starfinu af
dr. Guðfinnu S. Bjarnadóttur hinn 1. febrúar
næstkomandi.
„Ég tók þessa ákvörðun til að sameina tvær
ástríður, viðskiptalífið og akademíuna. Ég veit líka
að börnin mín tvö og fjölskyldan í heild verða
mjög ánægð“, segir Svafa aðspurð um vistaskipti
sín, en hún ferðaðist mikið vegna síns fyrra starfs
sem aðstoðarforstjóri Actavis. Svafa segist bíða
þess með óþreyju að hefja störf sem nýr rektor
með öllu því hæfileikaríka fólki sem starfi innan
veggja HR. „Skólinn er fyrst og fremst fólkið og
hér er að finna einvalalið. Þess vegna er allt
mögulegt og mér finnst ég vera að koma inn í
fyrirtæki sem hefur háleit markmið og stóra
drauma. Þess vegna vildi ég koma.“

-%..45. Um fjögur prósent
nemenda sem luku grunnskóla
síðastliðið vor hafa ekki innritað
sig í framhaldsskóla. Þetta kemur
fram í upplýsingum sem menntamálaráðuneytið hefur aflað.
Þeir nemendur sem hér um ræðir
eru 215 talsins; 139 piltar og 76
stúlkur. Þessi hópur þreytti að
meðaltali 2,88 samræmd próf en
nemendur í 10. bekk tóku að
meðaltali 4,11 próf síðastliðið vor.
Meðaleinkunn nemendanna 215 á
samræmdum prófum er umtalsvert lægri en landsmeðaltal og
sem dæmi má nefna að meðaleinkunn þessa hóps í stærðfræði var
3,26 en landsmeðaltal er 5,5.
HS
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ANS Å 2EYKJAVÅK TEKUR VIÈ STARFINU Å
BYRJUN FEBRÒAR OG SEGIST VARLA GETA
BEÈIÈ
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Svafa er doktor í vinnumarkaðsfræði og
stjórnun frá London School of Economics. Hún
lauk meistaranámi í stjórnunar- og boðskiptafræðum frá Florida Institute of Technology og er
stjórnmálafræðingur frá Háskóla Íslands. Svafa
hefur verið lektor við viðskipta- og hagfræðideild
Háskóla Íslands í nær áratug og starfaði einnig
um tíma sem lektor við viðskiptadeild HR.
SH¹
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Stendur þú í

DE (OOP 3CHEFFER FRAMKV¾MDASTJËRI .!4/ HEFUR ¹RÁTTAÈ AÈ .!4/ MUNI ¹FRAM
SJ¹ %YSTRASALTSRÅKJUNUM FYRIR SLÅKU EFTIRLITI
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framkvæmdum?
Múrverk, flísalögn, trésmíði, pípulögn,
raflögn, málun o.fl.

Alhliða byggingaþjónusta á
einum stað. Fagmennska og
sérhæfing í fyrirrúmi.
Símar: 824-0150 / 824-0160

Lofthelgiseftirlit rætt
á NATO-fundi í Riga
Utanríkisráðherra segir óformlegar viðræður um lofthelgiseftirlit munu fara fram á
leiðtogafundi NATO í Riga. Forsætisráðherra segir að viðræður við Norðmenn um
hugsanlega aukna aðkomu þeirra að vörnum Íslands hefjist í næsta mánuði.

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

6!2.!2-, Möguleikinn á því að
Atlantshafsbandalagið sjái Íslandi
fyrir lofthelgiseftirliti, sambærilegu við það sem NATO hefur séð
Eystrasaltslöndunum fyrir frá því
þau gengu í bandalagið árið 2004,
verður ræddur í tvíhliða viðræðum
við ráðamenn næstu grannríkja
Íslands í NATO á leiðtogafundi
bandalagsins í Riga eftir helgina.
Þetta upplýsti Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra í samtali
við Fréttablaðið í gær.
„Þetta verða hins vegar bara
þreifingar,“ tók hún fram.
Í ávarpinu sagðist Valgerður
telja „einsýnt að þær breytingar
sem orðið hafa á varnarsamstarfi
Íslands og Bandaríkjanna við brottför varnarliðsins muni færa okkur
nær frændum okkar á Norðurlöndunum og öðrum Evrópuríkjum“.
Það væri því „rökrétt næsta skref“

að Íslendingar og Norðmenn hæfu
formlegar viðræður um hugsanlega
aukna aðkomu Norðmanna að því að
tryggja öryggi í lögsögu og lofthelgi
Íslands, en Geir H. Haarde forsætisráðherra upplýsti í gær að slíkar
viðræður myndu hefjast í næsta
mánuði. Þetta hefðu þeir Jens Stoltenberg, norskur starfsbróðir hans,
sammælst um er þeir hittust í
tengslum við leiðtogafund norðlægrar víddar Evrópusambandsins
í Helsinki, að því er Valgerður tjáði
Fréttablaðinu. Hún og norskur
starfsbróðir hennar, Jonas Gahr
Støre, munu strax hefja undirbúning
þessara viðræðna er þau hittast á
leiðtogafundinum í Riga.
Valur Ingimundarson sagnfræðiprófessor segir það koma á
óvart að íslensk stjórnvöld hafi
ekki nú þegar farið fram á lofthelgiseftirlit á vegum NATO. „Í

ljósi þess hve íslensk stjórnvöld
lögðu mikla áherslu á sýnilegar
varnir, að bandarískar orrustuþotur yrðu hér til loftvarna, kemur
það á óvart að þau skyldu ekki hafa
haft frumkvæði að því að fara fram
á það við NATO að bandalagið annaðist eftirlit með lofthelginni með
orrustuþotum, eins og gert er í
Eystrasaltsríkjunum,“ sagði Valur
í erindi sínu á málþingi um utanríkismál í gær.
Valur sagði að ástæðuna fyrir
þessu kynni að vera að rekja til
ólíkra áherslna stjórnarflokkanna.
Önnur ástæða kynni að vera sú að
stjórnvöld óttuðust kostnaðinn af
slíku eftirliti. Ekki væri heldur
hægt að ganga út frá því sem vísu
að NATO sæi þörf á slíku reglubundnu flugi orrustuþotna í
íslensku lofthelginni.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

2ÒSSNESKI FYRRVERANDI NJËSNARINN !LEXANDER ,ITVINENKO L¹TINN

3AGÈI 0ÒTÅN HAFA EITRAÈ FYRIR SÁR
"2%4,!.$ !0 Alexander Litvinenko, rússneskur fyrrverandi
njósnari, lést á sjúkrabeði í London
á fimmtudagskvöld. Heilsuverndarstöð Bretlands tilkynnti í gær að
geislavirka efnið pólóníum 210
hefði fundist í líki hans. Líklegt
þykir að eitrað hafi verið fyrir
honum, en Litvinenko hafði legið
veikur síðan í byrjun mánaðarins.
Fjölskylda hans og vinir halda
því fram að rússnesk stjórnvöld
hafi eitrað fyrir honum, og sjálfur
skildi Litvinenko eftir sig yfirlýsingu þar sem hann kenndi Vladimír Pútín Rússlandsforseta og
leyniþjónustu landsins, FSB, um
veikindi sín.
„Þú getur ef til vill þaggað niður
í einum manni, en mótmælahróp úr

heimi öllum, herra Pútín, munu
óma í eyrum þínum allt þitt líf,“
segir í yfirlýsingunni.
Rússnesk yfirvöld hafa þvertekið fyrir að eiga nokkurn þátt í
sjúkleika hins 43 ára Litvinenko og
fóru í gær fram á að bresk yfirvöld
létu grafast fyrir um banameinið.
Litvinenko starfaði um árabil
sem yfirmaður innan rússnesku
leyniþjónustunnar, en síðastu árin
hefur hann gagnrýnt hana harðlega og sakað hana um ýmiss konar
glæpi.
Þegar hann veiktist var hann að
rannsaka óupplýst morð á vinkonu
sinni, blaðakonunni Önnu Politkovskaju, sem myrt var í Rússlandi í
október. Ítalskur leyniþjónustumaður, sem hitti Litvinenko daginn

!,%8!.$%2 ,)46).%.+/ &YRRVERANDI +'"

NJËSNARI LÁST ¹ FIMMTUDAG

&2¡44!",!¨)¨!0

sem hann veiktist, segist hafa látið
hann fá afrit af tölvupósti þar sem
morðingjar hennar eru nafngreindir, auk annarra fórnarlamba, þeirra
á meðal Litvinenkos og Ítalans
sjálfs.
SMK

Útiseríur
í úrvali

Hvergi meira
úrval af jólaseríum
999

Jólatré, Nyx

1.985

Svart
2700309

2.499

3.999

1.499
Útijólasveinn á trédrumbi

Útijólasveinn í tungli

Jóla hreindýr

57 sm. Innbrenndur litur

51 sm. Innbrenndur litur

35 ljósa, 45 sm

2701363

2701362

2713155

Nýtt og glæsilegt
Húsasmiðjublað
er komið inn
á öll heimili
landsins...
...sama verð
um land allt.

1.499

599

1.999

959

Aðventuljós, 3 gerðir
Hvítt/rautt/viðar
5899631/32/33

Jólasveinn á ljósaslöngu
2713247
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!3¥ TELUR FRUMVARP UM BREYTINGAR ¹ VAXTABËTUM EKKI FULLN¾GJANDI

Greiðsla bótanna getur tafist

 Hver fékk heiðursverðlaun
Gullkindarinnar í ár?
 Sögu hverrar má lesa í ævisögunni Stelpan frá Stokkseyri?
 Hvaða verslun fékk Njarðarskjöldinn í ár?
36®2). %25  3¥¨5 

%&.!(!'3-, ASÍ telur að frumvarp um vaxtabætur sé ófullnægjandi. Þetta kom fram á fundi Ólafs
Darra Andrasonar, hagfræðings
ASÍ, með efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis nýlega.
Ólafur Darri segir að við endurskoðun kjarasamninga í sumar
hafi verið lofað að hafa samráð og
leita leiða til að koma til móts við
hópa sem fara verst út úr hækkun
fasteignamats. Ekkert samráð
hafi verið þrátt fyrir að ítrekað
hafi verið óskað eftir því. Forseti
og varaforseti ASÍ hafi gengið á
fund forsætis- og fjármálaráðherra nýlega og lýst þessari skoðun.

„Við trúum því að frumvarpið
verði lagað,“ segir Ólafur Darri.
„Fjármálaráðherra lofaði í sumar
að hraða þessu gegnum þingið og
hafði góð orð um að greiða þetta
sem fyrst. Það verður gaman að
sjá hvort honum tekst að greiða
þetta út í desember.“
Árni Mathiesen fjármálaráðherra segir að margoft hafi verið
farið yfir málið með fulltrúum
ASÍ en sjálfsagt sé að gera það
aftur. Frumvarpið sé nú í höndum
efnahags- og viðskiptanefndar.
Því meir sem afgreiðsla þess
tefjist þeim mun ólíklegra verði
að það náist að greiða bæturnar
út í desember.
GHS

REKSTUR Å (ÎRG¹RBYGGÈ Å FYRRA

Sýknaður af
manndrápi

$«-3-, Karlmaður var í gær

&25-6!20)¨ 6%2¨) ,!'!¨

b6IÈ TRÒUM ÖVÅ AÈ FRUMVARPIÈ VERÈI
LAGAÈ m SEGIR «LAFUR $ARRI !NDRASON
HAGFR¾ÈINGUR !3¥

sýknaður af ákæru um manndráp
af gáleysi í Héraðsdómi Norðurlands eystra. Manninum var gefið
að sök að hafa ekið bifreið sinni
óvarlega, yfir leyfilegum hámarkshraða og að hluta til á röngum
vegarhelmingi, norðan við
hringveg í Hörgárbyggð á síðasta
ári með þeim afleiðingum að hann
lenti í árekstri við aðra bifreið sem
kom úr gagnstæðri átt. Ökumaður
og farþegi þeirrar bifreiðar létust.
Dómurinn taldi ekki sannað að
rekja mætti slysið til gáleysis
mannsins og var hann því sýknaður af kröfum ákæruvaldsins.
ÖSJ

Gróðinn dugar fyrir
sex tónlistarhúsum
Hagnaðurinn af sölu tékkneska símafyrirtækisins CRa nemur hálfum
gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands. Björgólfur Thor Björgólfsson gæti fyrir sinn
hluta söluhagnaðarins lagt þrjár Sundabrautir í dýrustu útfærslu.
6)¨3+)04) Byggja mætti sex og

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

hálfa tónlistarhöll líkt og ráðgert
er að reisa við Reykjavíkurhöfn
fyrir hagnaðinn af sölu eignarhluts
íslenskra
fjárfesta
í
tékkneska símafélaginu CRa.
Hagnaður af sölu fyrirtækisins, sem greint var frá í gær,
nemur um 80 milljörðum íslenskra
króna. Þar af
nemur hagnaður
Björgólfs
Thors
Björgólfssonar
50
milljörðum
króna. Upphæðir sem þessar
eru af þeim
toga að þær
virðast nánast
"*®2'«,&52 4(/2 óraunveruleg"*®2'«,&33/.
ar. Tilboð Portus Group í byggingu tónlistarhúss
með sambyggðri ráðstefnumiðstöð og hóteli hljóðaði upp á 12
milljarða króna. Eins má geta þess
að áætlaður kostnaður við dýrustu
útfærslu Sundabrautar í Reykjavík er 14 milljarðar króna. Þannig

„Kitlandi skemmtileg“

&92)2(5'!¨ 4«.,)34!2(²3 6)¨ (!&.!2"!++!.. ¥ 2%9+*!6¥+ ¶EGAR HAGNAÈUR Å
VIÈSKIPTAFREGNUM HLEYPUR ¹ TUGMILLJÎRÈUM ER H¾TT VIÈ AÈ Ö¹ GLATIST TILFINNINGIN FYRIR
ÖEIM VERÈM¾TUM SEM UM ER AÈ R¾ÈA &YRIR GRËÈA AF SÎLU TÁKKNESKS SÅMAFYRIRT¾KIS
G¾TI FJ¹RFESTIRINN "JÎRGËLFUR 4HOR "JÎRGËLFSSON BYGGT FJÎGUR TËNLISTARHÒS LÅKT OG ÖETTA
HÁR AÈ OFAN

gæti Björgólfur með gróða sínum
af sölu CRa lagt út fyrir þremur
slíkum og átt rúmar 600 milljónir
króna í afgang.
Þá má, til að setja gróðann af
sölu CRa í enn annað samhengi,
geta þess að 80 milljarðarnir jafngilda hálfum gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands. Í síðustu viku var
gróðinn meiri en gjaldeyrisforðinn, því þá var hann um 70 milljarðar króna, en var í vikunni aukinn með skuldabréfaútgáfu ríkisins
um sem nemur 90 milljörðum.

Heildarsöluverð
tékkneska
símafélagsins nam um 120 milljörðum króna, en félagið var keypt
fyrir um 40 milljarða. Hagnaður
Björgólfs og félaga hans af sölunni nú nemur um 50 milljörðum
króna, Straums-Burðaráss og
Landsbankans á bilinu 8 til 10
milljarðar króna, en afgangurinn
skiptist á aðra fjárfesta, þar á
meðal Deutsche bank og hóp tékkneskra bankamanna. Fyrst keypti
Björgólfur í félaginu árið 2001.
OLIKR FRETTABLADIDIS

"EÈIÈ EFTIR NIÈURSTÎÈUM SÕNA ÒR (ÒSADÕRAGARÈINUM

Hætt var við að
sleppa Sigurerni
Einar Már Guðmundsson
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$µ2!(!,$ Þegar menn voru í þann

mund að fanga örninn Sigurörn í
Húsdýragarðinum í gærmorgun
komu fyrirmæli frá yfirdýralækni
um að sleppa fuglinum ekki, eins
og til stóð að gera í gær, að því er
segir í frétt frá Húsdýragarðinum. Að sögn yfirdýralæknis er
beðið eftir niðurstöðum sýna sem
tekin voru fyrr í vikunni. Ekki er
ljóst hvort eða þá hvenær erninum verður sleppt.
„Það voru tekin sýni úr erninum og tveimur fálkum í Húsdýragarðinum, en þau voru send út til
Svíþjóðar,“ sagði Halldór Runólfsson yfirdýralæknir. „Við eigum
von á niðurstöðum alveg á næstunni. Að þeim fengnum getum við
tekið ákvörðun um framhaldið,
ekki fyrr.“
Fyrr í vikunni var sextíu fuglum í Húsdýragarðinum lógað
vegna þess að afbrigði af fuglaflensu fannst í fjórum hænum af
tíu sem tekin voru sýni úr í haust.
Meðal þeirra fugla sem lógað var

3)'52®2. %NN Å (ÒSDÕRAGARÈINUM OG
BÅÈUR ÎRLAGA SINNA

voru, auk hænsnanna, fasanar,
dúfur, endur, gæsir og ein álft.
Fálkinn og örninn eru friðaðar
fuglategundir.
JSS

Einstök örlagasaga
Saga Rögnu á Laugabóli lætur engan
mann ósnortinn. Þetta er einstök saga
sterkrar og sjálfstæðrar konu sem
upplifir meiri harma en lagðir eru á
flest fólk. Ragna lætur ekki bugast en
berst áfram og lætur engan eiga neitt
inni hjá sér.
Inn í þessa ótrúlegu persónusögu
fléttast náttúruhamfarir á Vestfjörðum
og í bakgrunni eru hinar miklu
þjóðfélags- og þjóðlífsbreytingar
síðustu aldar.

KOMIN Í
VERSLANIR

Ragna og Reynir árita bók
sína í Pennanum á Ísafirði
í dag 25. nóvember
kl. 14:30

edda.is
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&JËRÈUNGSSJÒKRAHÒSIÈ ¹ !KUREYRI H¾KKAR SÁRTEKJUR SÅNAR MEÈ ÒTR¹S

Liðaskipti á Grænlendingum
(%),"2)'¨)3-, Á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri

hafa verið framkvæmdar tíu gerviliðaaðgerðir á
Grænlendingum á þessu ári samkvæmt sérstökum
samningi við grænlensku landsstjórnina. FSA gerði
tilboð í fimmtíu slíkar aðgerðir eftir að grænlenska
landsstjórnin auglýsti eftir tilboðum. Viðræður um
frekara samstarf standa yfir og forráðamenn
sjúkrahússins sjá tækifæri í útrás í heilbrigðiskerfinu með því að annast sérfræðiþjónustu fyrir
Grænlendinga og Færeyinga.
Þorvaldur Ingvarsson, framkvæmdastjóri
lækninga hjá FSA, segir að grænlenska landsstjórnin
greiði sérstaklega fyrir hverja aðgerð og að það hafi
létt undir hjá FSA til að hjálpa öðrum. „Við gerðum
allar aðgerðirnar á einni viku, svo þetta hafði lítil
sem engin áhrif á biðlista eftir slíkum aðgerðum hjá
okkur. Þvert á móti gerðu þessar aðgerðir okkur
kleift að auka þjónustuna hér við sjúkrahúsið.“

5.$)2 (.¥&.5- 4ÅU GERVILIÈAAÈGERÈIR HAFA VERIÈ GERÈAR ¹

'R¾NLENDINGUM ¹ &3! ¹ ÖESSU ¹RI

Sjúklingarnir frá Grænlandi koma víða að en eiga
það sameiginlegt að hafa beðið lengi eftir úrlausn
sinna mála. Þeir dvelja hér á landi í viku til tíu daga
eins og venja er eftir slíkar aðgerðir.
Hækkun á sértekjum FSA vegna þessara gerviliðaaðgerða er á þessu ári um 8,2 milljónir króna. SH¹

(!2-) 3,%').. ¶ESSI PILTUR GEKK MEÈ BÅLALEST SEM ËK Å G¾R FRAMHJ¹ GJÎRËNÕTUM BIFREIÈUM EFTIR ¹R¹SIRNAR Å 3ADR HVERFI Å "AGDAD
/FAN ¹ BÅLUNUM M¹ SJ¹ LÅKKISTUR HINNA L¹TNU SEM FLUTTAR VORU TIL GRAFAR Å B¾NUM .AJAF SEM ER UM  KM SUÈUR AF HÎFUÈBORGINNI

Ekkert lát á blóðsúthellingum í Írak

&2¡44!",!¨)¨!0

Nærri liggur að allsherjar borgarastríð milli súnní-araba og sjía sé að brjótast
út í Írak. Einn öflugasti hópur sjía-múslima hótar því að segja skilið við stjórn
landsins, sem myndi að öllum líkindum verða stjórninni að falli.

ARGUS / 06-0552

¥2!+ Ekkert lát er á ofbeldisátökum milli súnnía og sjía í Írak. Í
gærmorgun
sprungu
tvær
sprengjur í norðurhluta Íraks og
urðu þær tugum manna að bana.
Talið er víst að þar hafi súnnímúslimar verið að verki, rétt eins
og í árásunum á Sadr-hverfið í
Bagdad á fimmtudaginn þar sem
meira en 200 manns fórust.
Fylgismenn unga sjía-klerksins
Muqtada al-Sadr, eins heitasta
andstæðings Bandaríkjahers í
Írak, hótuðu því í gær að ganga af
þingi og láta af stuðningi við ríkisstjórn landsins ef Nouri al-Maliki
forsætisráðherra léti verða af því
að hitta George W. Bush Bandaríkjaforseta í Jórdaníu í næstu
viku.
Ríkisstjórnin myndi riða til
falls ef fylgismenn al-Sadrs segðu
skilið við hana, en þeir eru með
sex ráðherra í ríkisstjórn al-Malikis og 30 þingmenn á 275 manna
þingi landsins.

Sadr-hverfið, sem áður var
nefnt Saddamsborg en nú Sadrborg, er nefnt í höfuðið á föður
Muqtada al-Sadr, sem var einn
helsti leiðtogi sjía-múslima í landinu. Íbúar hverfisins búa við mikla
fátækt en þar eru jafnframt
höfuðstöðvar al-Sadr og hersveita
hans, Mahdi-hersins svonefnda,
sem er einn öflugasti herafli sjíamúslima í Írak.
Einn af fylgismönnum al-Sadr,
þingmaðurinn Qusai Abdul-Wahab,
sagði bandaríska hernámsliðið í
raun bera alla ábyrgð á árásum
súnnía á Sadr-hverfið þar sem
bandarísku hermennirnir hefðu
ekki tryggt öryggi hverfisins.
Á fimmtudaginn réðust súnnímúslimar einnig á heilbrigðisráðuneytið í Bagdad, þar sem sjíar
ráða ríkjum, en fyrir skömmu
gerðu sjía-múslimar árás á ráðuneyti æðri menntunar í Bagdad,
þar sem súnníar ráða ríkjum, og
tóku þar tugi manna í gíslingu.

Nú í vikunni tókst herskáum
sjíum einnig að gera árás á „græna
svæðið“ í Bagdad, þar sem stjórnsýsla landsins er að mestu til húsa
og helstu ráðamenn búa. Svæðið
er rammgirt og þess er vandlega
gætt af bandarískum og íröskum
hermönnum.
Súnní-múslimar réðu nánast
öllu í Írak meðan Saddam Hussein var við völd, en eftir innrás
Bandaríkjamanna og Breta sitja
sjía-múslimar að flestum valdaembættum landsins, auk þess
sem hinn veikburða her og lögregla landsins eru að mestu skipuð sjíum.
Ofbeldið í Írak hefur aldrei
verið jafn blóðugt. Sameinuðu
þjóðirnar sögðu nú í vikunni að í
október hefðu 3.709 Írakar fallið,
sem er meira mannfall en í nokkrum mánuði frá því stríðið hófst í
mars árið 2003. Víst þykir að
mannfallið í nóvember verði enn
meira.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

3TARFSMAÈUR VERÈUR R¹ÈINN TIL DËMSM¹LAR¹ÈUNEYTIS TIL AÈ SINNA ÎRYGGISM¹LUM

3ÁRFR¾ÈINGUR R¹ÈINN TIL STARFA
DMK 90% íbúðalán*
– fyrir þá sem eru að kaupa
sína fyrstu íbúð!
Kynntu þér DMK 90% íbúðalán og aðra þjónustuþætti
DMK á spron.is
* skv. útlánareglum SPRON

®29'')3-, Stefnt er að ráðningu

starfsmanns sem sinna mun
verkefnum á sviði varnar- og
öryggismála
fyrir
dómsmálaráðuneytið. Starfið verður
auglýst
innan skamms.
Á fjárlögum
er gert ráð
fyrir tíu milljónum
króna
launa,
"*®2. "*!2.!3/. vegna
launatengdra
gjalda og ferðakostnaðar vegna
starfsins.
Björn Bjarnason dómsmála-

ráðherra segir mann með þá sérþekkingu sem auglýst verði eftir
munu nýtast ráðuneytinu vel.
„Maður með þessa sérþekkingu
verður ráðuneytinu nauðsynlegur liðsauki við hin auknu verkefni þess á sviði varnar- og
öryggismála, að því er varðar
störf lögreglu og landhelgisgæslu auk almannavarnarþáttarins.“
Sextán
milljónum
verður
varið til stofnunar öryggismálanefndar en stofnun hennar byggir á yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 26. september um ný
verkefni íslenskra stjórnvalda
við brottför bandaríska varnar-

liðsins. Sú nefnd heyrir undir
forsætisráðuneytið.
Í yfirlýsingunni kemur fram
að „ríkisstjórnin muni vinna að
því að koma á laggirnar samstarfsvettvangi fulltrúa stjórnmálaflokkanna þar sem fjallað
verði um öryggi Íslands á breiðum grundvelli, meðal annars í
samstarfi við sambærilega aðila
í nálægum löndum“.
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra minntist á það á
Alþingi á miðvikudag að til
greina kæmi að stofna öryggismálastofnun en í samtali við
Fréttablaðið í gær sagði hún þær
hugmyndir á frumstigi.
MH
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3UPPLY FR¹ "ELGÅU LAGÈI LOKAHÎND ¹
ÅSHÎGGMYND SÅNA Å ,ÔBECK Å ¶ÕSKA
LANDI ¹ FIMMTUDAG EN  ALÖJËÈLEGIR
LISTAMENN SETJA ÖAR NÒ UPP SÕNINGU
¹ LISTAVERKUM UNNUM ÒR 
KÅLËGRÎMMUM AF KLAKA &2¡44!",!¨)¨!0

2%9+*!6¥+
(EIMSMET Å G¹MASUNDI
.OKKRIR AF ÅSLENSKU SUNDMÎNNUNUM
SEM KEPPA ¹ %VRËPUMEISTARAMËTINU
Å  METRA LAUG OG .ORÈURLANDA
MEISTARAMËTI UNGMENNA SEM FARA
FRAM Å &INNLANDI Å DESEMBER ¾TLA AÈ
KEPPA Å SUNDI Å FIMM METRA LÎNGUM
G¹MI ¹ ,¾KJARTORGI Å DAG -EININGIN ER
AÈ REYNA AÈ SL¹ HEIMSMETIN SEM SETT
VORU FYRIR TVEIMUR ¹RUM

 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

(¾GT VERÈUR AÈ KEYRA ¹ BUNDNU SLITLAGI FR¹ ¥SAFIRÈI TIL 2EYKJAVÅKUR Å LOK N¾STA ¹RS

.ÕR ¹FANGI HJ¹ 3

Sexföld afköst tvöfaldra vega

Göngudeild
opnuð í dag

3!-'®.'52 Í samgönguáætlun
næsta árs er gert ráð fyrir að lagt
verði bundið slitlag á þá vegakafla
sem enn eru ófrágengnir á leiðinni
milli Reykjavíkur og Ísafjarðar.
Þetta var eitt af því sem fram kom
á fundi um stórátak í vegamálum
sem fram fór fyrr í vikunni.
Jóhannes Tómasson, upplýsingafulltrúi
samgönguráðherra,
segir að í fyrirhugaðri tvöföldun
norðurleiðarinnar, á milli Reykjavík og Akureyrar, verði lögð
áhersla á tvöföldun vegakafla frá
Reykjavík og upp í Borgarfjörð og
í nágrenni Akureyrar til að byrja
með.
Samkvæmt skýrslu Línuhönnunar má auka afköst vega úr 10-12
þúsund bílum á sólarhring upp í
yfir 60.000 bíla með tvöföldun
þeirra. Með sömu aðgerðum er
áætlað að hlutfallsleg slysatíðni
lækki úr 100 í 45.
Sem dæmi um kostnað við eina
akrein má nefna að áætlaður kostnaður við endurbyggingu Suðurlandsvegar, milli Rauðavatns og
Selfoss, er um tveir milljarðar
króna ef miðað er við tvær akreinar í aðra áttina og eina í hina (2+1)
en 6-7 milljarða sé miðað við tvær
akreinar í báðar áttir (2+2).
Fram til ársins 2010 verður 15

(%),"2)'¨)3-, Ný göngudeild

SÁÁ í Efstaleiti 7 verður formlega tekin í notkun í dag. Athöfnin
hefst klukkan 14 og verður
húsnæðið opið til sýnis almenningi til klukkan 16.
Efstaleiti 7 er 1.500 fermetra
nýbygging á tveimur hæðum,
sem er sérhönnuð fyrir göngudeildar- og forvarnarstarf SÁÁ.
Markmiðið með henni er að
bregðast við ört vaxandi vanda
sem er að skapast vegna aukinnar
vímuefnaneyslu ungs fólks og
dagdrykkju hinna eldri.
Byggingin er til orðin vegna
mikils og óeigingjarns sjálfboðaliða- og söfnunarstarfs, auk þess
sem 8.000 manns hafa lagt sitt af
mörkum með greiðslu félagsgjalda, að sögn Þórarins Tyrfingssonar yfirlæknis.
JSS

,®'2%',5&2¡44)2
3T¹LU HEIMILIST¾KJUM
6%3452,!.$36%'52 -EÈ TVÎFÎLDUN VEGA SEXFALDAST AFKÎST ÖEIRRA OG SLYSATÅÈNI

L¾KKAR

milljörðum af símapeningunum
varið í vegaframkvæmdir og verða

3,7 milljarðar úr sjóðnum notaðir
strax á næsta ári.
HS

,ÎGREGLAN Å 2EYKJAVÅK HANDTËK ÖRJ¹
MENN AÈFARANËTT FIMMTUDAGS SEM
BROTIST HÎFÈU INN Å G¹M Å 'RAFARVOGI
-ENNIRNIR ST¹LU HEIMILIST¾KJUM ÒR
G¹MNUM OG VAR ÖÕFIÈ Å BÅL ÖEIRRA
ÖEGAR LÎGREGLAN HANDSAMAÈI Ö¹ ÖEGAR
ÖEIR HUGÈUST FLÕJA AF VETTVANGI

Hörkujeppi á einstöku verði

3.395.000 kr.
Pajero sport
Sjálfskiptur með V6 bensínvél, 177 hestöfl 3.395.000 kr.
Aflmeiri 136 hestafla dísilvél 3.595.000 kr.

Staðalbúnaður:
• Hátt og lágt drif
• Álfelgur
• Stigbretti
• Vindskeið
• Skyggðar rúður

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

• ABS hemlalæsivörn

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

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

HEKLA, Laugavegi 174, sími 590 5000
www.hekla.is, hekla@hekla.is
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Oriental liljur
495kr
TILBOÐ

Váááá
– er mig að dreyma!

Hurðakrans
2.850kr

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM ÚTISERÍUM
SJÁIÐ ÚRVALIÐ!
TILBOÐ

TILBOÐ

Aðventuskreyting

950kr

NÝTT NÝTT

SJÁLFSLÖKKVANDI KERTI 4 STK.

695kr

Dagatalsskreyting

SÝNIKENNSLA UM HELGINA
BEIN ÚTSENDING Á BYLGJUNNI
LAUGARDAG 13.00 - 16.00

690kr

TILBOÐ

SÝNIKENNSLA UM HELGINA

ILMANDI
ILMANDI

VÖFFLUKAFFI

UM HELGINA

VILTU VINNA ÚTILJÓSAPAKKA
AÐ VERÐMÆTI 50 ÞÚS?

KÓRSÖNGUR OG KÖKUSALA
SÖNGHÓPURINN NORÐURLJÓS

barnanna

LÆRÐU AÐ VEFJA
AÐVENTUKRANS

NÝTT Í KORTAGERÐ
Á FÖNDURLOFTINU

TILBOÐ
OPIÐ TIL
KL. 22.00
FRAM
AÐ JÓLUM!

Blandað greni

780kr

heimur skemmtilegra hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is
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,ÎGREGLAN ¹ "LÎNDUËSI HLAUT VERÈLAUN 5MFERÈARR¹ÈS FYRIR UMFERÈARÎRYGGISSTARF

Lengsta hraðahindrun Íslands
5-&%2¨!2-, Lögreglan á Blönduósi hlaut

./2¨52,*«3 ¶AU SKÎRTUÈU SÅNU FEG

URSTA NORÈURLJËSIN ¹ VETRARHIMNINUM
YFIR 0ALMER Å !LASKA FYRR Å VIKUNNI
&2¡44!",!¨)¨!0

verðlaunagrip Umferðarráðs, Umferðarljósið, sem var veittur í gær í sjöunda sinn.
Umferðarljósið hlýtur sá aðili, einstaklingur, samtök eða stofnun sem þykir hafa unnið
sérstaklega árangursríkt og eftirtektarvert
starf á sviði umferðaröryggismála. „Gárungarnir kalla þetta lengstu hraðahindrun á
Íslandi,“ sagði Bjarni Stefánsson, sýslumaðurinn á Blönduósi, sem tók við verðlaunum á
Umferðarþingi 2006 í gær.
Bjarni segir verðlaunin hafa mikla
þýðingu fyrir lögregluna á Blönduósi, sem
hefur starfað við strangt umferðareftirlit
síðan um miðjan níunda áratuginn þegar Jón
Ísberg var þar sýslumaður. „Árin þar á
undan var mikið um umferðarslys sem mátti
rekja til hraðaksturs og malbikunarkafla og

malarkafla í bland þar sem talsvert var um
útafakstur. Þá var tekin sú ákvörðun að
reyna að berjast gegn hraðakstri og þetta
verkefni hefur staðið síðan.“
Þau vopn sem eru notuð í þessari baráttu
eru umferðarlögin að sögn Bjarna. „En hins
vegar hefur lögreglan gert miklu meira því
hún hefur líka lagst í rannsóknarvinnu með
félagsvísindadeild Háskóla Íslands með
styrk frá Rannsóknarráði umferðaröryggismála þar sem verið er að reyna að finna út
gögn til að stuðla að frekara umferðaröryggi.“
SDG
"*!2.) 34%&.33/. /' 3452,! "®¨6!233/. 3AM

GÎNUR¹ÈHERRA AFHENTI SÕSLUMANNINUM ¹ "LÎNDUËSI
5MFERÈARLJËSIÈ ¹ 5MFERÈARÖINGI ¹ FIMMTUDAGINN
&2¡44!",!¨)¨2«3!

!ÈSTANDENDAFÁLAG ALDRAÈRA MEÈ NEYÈARFUND Å (¹SKËLABÅËI Å DAG

2ÅKISSTJËRNIN

Lækkar skatt á
geisladiskum

Brýnt að eyða bið eftir hjúkrunarrýmum

3+!44!-, Ríkisstjórnin sam-

Reynir Ingibjartsson,
formaður Aðstandendafélags aldraðra, Afa, segir að vöntun á hjúkrunarrýmum sé viðvarandi vandi,
biðlistar séu
til staðar og
styttist
afar
lítið ef nokkuð.
Þá verði að
taka alvarlega
á fjölbýlinu á
þeim hjúkrunarheimilum
sem fyrir eru.
Baráttufundur
«,!&52 '
verði því hald%).!233/.
inn í Háskólabíói í dag.
Ólafur G. Einarsson, fyrrverandi ráðherra, heldur ávarp á
fundinum á laugardaginn ásamt
séra Jónu Hrönn Bolladóttur og
Gunnari Hersveini heimspekingi.
!,$2!¨)2

þykkti í fyrradag að lækka
virðisaukaskatt á geisladiskum úr
24,5 prósentum í 7 prósent.
„Þetta eru afar ánægjulegar
fréttir sem koma okkur reyndar
ekki á óvart eftir þær góðu
viðtökur sem erindi okkar hlaut
hjá fjármálaráðherra í fyrri viku.
Hann sýndi málinu óvenju
næman skilning og hét atfylgi
sínu - sem nú hefur gengið eftir,“
segir Jakob Frímann Magnússon,
formaður Félags tónskálda og
textahöfunda.
Lækkunin mun taka gildi 1.
mars á næsta ári eins og aðrar
boðaðar breytingar á virðisaukaskattslögunum. Með þessu á að
koma til móts við óskir um
jafnari samkeppnisstöðu tónlistar
við aðrar listgreinar.
GAR

Ólafur segir að brýnast sé að
byggja hjúkrunarheimili til að
eyða þeim biðlistum sem eru. „Það
eru að minnsta kosti þrjú hundruð
manns að bíða eftir vistun og það
þarf að leysa vandamál þeirra
allra. Það er ekki hægt að bíða með
þetta í nokkur ár,“ segir hann.
„Fundurinn er neyðarkall um
að það verði tekið tillit til þessa við
afgreiðslu fjárlaga fyrir árið
2007,“ segir Reynir. „Þetta er
áskorun til Alþingis. Það vantar
fjármagn strax. Fjármagn á ekki
að koma frá ríkisvaldinu fyrr en
2008 og 2009. Það eru kosningar í
vor og þá tekur við ný ríkisstjórn
og nýir þingmenn og enginn veit
hvað verður. Við teljum að fjármagn þurfi að koma á næsta ári
því ýmsir eru í startholunum. Það
eru bara grjótharðir peningar sem
halda,“ segir Reynir.
GHS

,µ3)3,«¨). !ÈSTANDENDAFÁLAG ALDRAÈRA HELDUR Å DAG FUND TIL AÈ ÖRÕSTA ¹ FJ¹RVEITINGU Å
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)#%,!.$ %802%33 &LÕGUR BEINT FR¹ %GILS
STÎÈUM TIL +AUPMANNAHAFNAR N¾STA
SUMAR

-ILLILANDAFLUG FR¹ !USTURLANDI

Beint flug til
Danmerkur

3!-'®.'52 Frá og með 1. júní
2007 mun Iceland Express bjóða
upp á beint flug tvisvar í viku á
milli Egilsstaða og Kaupmannahafnar.
Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Iceland Express,
segir félagið hafa fundið fyrir
miklum áhuga meðal íbúa
Austurlands fyrir millilandaflugi
um Egilsstaðaflugvöll.
Það var Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra sem keypti
fyrstu miðana í gegnum vef
fyrirtækisins. Hún fagnar
framtaki Iceland Express og
segir millilandaflugið hafa
jákvæð áhrif á ferðaþjónustu á
þessu svæði og víðar um land.
HS

$!.-®2+
4VÎFALT FLEIRI SYKURSJÒKIR
4VÎHUNDRUÈ OG TUTTUGU ÖÒSUND
$ANIR ERU SYKURSJÒKIR SEM ERU TVISVAR
SINNUM FLEIRI EN HEILBRIGÈISR¹ÈUNEYTI
$ANMERKUR HEFUR HINGAÈ TIL TALIÈ SEGIR
Å FRÁTT 0OLITIKEN Å G¾R AF NÕJUM TÎLUM
R¹ÈUNEYTISINS &LESTIR ERU MEÈ TÕPU
 EN UM TUTTUGU ÖÒSUND $ANIR ERU
MEÈ SYKURSÕKI  SEM OFTAST GREINIST Å
BÎRNUM OG UNGLINGUM

ADSL plús

Við förum hraðar
á lægra verði

F í t o n / S Í A

F I 0 1 9 5 1 9

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

Gagnamagn

Verð

Hámark

1 Mb/s

1 GB

2.990 kr.

6.725 kr.

6 Mb/s

2 GB

3.990 kr.

6.480 kr.

8 Mb/s

ótakmarkað

4.990 kr.

4.990 kr.

12 Mb/s

ótakmarkað

5.990 kr.

5.990 kr.

Greitt er fyrir umframgagnamagn að verðþaki. Fylgstu með notkun þinni á www.vodafone.is.
Stofngjald 6.000 kr. Ekkert stofngjald ef gerður er 12 mánaða samningur.
Hraði á ADSL tengingu getur verið háður vegalengd frá næsta ADSL nettengipunkti.

Komdu í næstu Vodafone verslun, smelltu þér á www.vodafone.is
eða hringdu í 1414 til að fá nánari upplýsingar.
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Peningaskápurinn ...
+" LYSTIR Å ("

6ERÈBËLGA Å BOLTANUM

3T¾RSTU HLUTHAFARNIR Å (" 'RANDA TÕNA TÎLUNNI HVER
¹ F¾TUR ÎÈRUM .Ò HAFA 6¹TRYGGINGAFÁLAG ¥SLANDS
,ÅFÅS OG 3AMVINNULÅFEYRISSJËÈURINN HORFIÈ ¹
BRAUT EFTIR AÈ FÁLÎGIN SELDU HLUTABRÁF SÅN
Å ÖESSU ST¾RSTA ÒTGERÈARFÁLAGI LANDSINS
EF M¾LT ER Å KVËTA ¶AÈ ÖARF EKKI MIKIÈ
HUGMYNDAFLUG TIL ÖESS AÈ GISKA ¹ HVER
KAUPANDI BRÁFANNA HEFUR VERIÈ EN
+AUPÖING HEFUR ¹TT Å MARGVÅSLEGUM
VIÈSKIPTUM VIÈ SELJENDUR +AUPÖING
FËR NÕVERIÈ YFIR ÖRJ¹TÅU PRËSENTA HLUT
Å (" 'RANDA OG HEFUR VERIÈ EINR¹TT ¹
KAUPHLIÈINNI UM LANGA HRÅÈ µMSAR
KENNINGAR HAFA VERIÈ NEFNDAR FYRIR
ÖESSUM MIKLA ¹HUGA +AUPÖINGSMANNA
¹ 'RANDA 3UMIR TELJA AÈ +AUPÖING
VILJI SKIPTA FÁLAGINU UPP SELJA FR¹ ÖVÅ
KVËTA OG EIGNIR EN FORVÅGISMENN
BANKANS HAFA EKKERT GEFIÈ UPP UM
¹FORM SÅN

3ÕN HEFUR N¹È SÕNINGARRÁTTINUM ¹ ENSKA BOLTAN
UM AF 3KJ¹ EINUM EN LJËST M¹ VERA AÈ FJ¹RH¾ÈIR
SEM GREIDDAR ERU FYRIR ÖESSA VINS¾LU DEILD
ARKEPPNI HAFA H¾KKAÈ GRÅÈARLEGA FR¹ UNDIR
RITUN SÅÈASTA SAMNINGS 4ALIÈ ER LÅKLEGT AÈ
3ÕN BORGI   MILLJËNIR KRËNA
FYRIR RÁTTINN SEM GILDIR TIL ¹RSINS 
EN STJËRNENDUR  SEGJAST HAFA TRYGGT
SÁR NOKKRA STYRKTARAÈILA &YRIR ÖREMUR
¹RUM BÎRÈUST 3KJ¹R  OG OG .ORÈURLJËS
UM SÕNINGARRÁTTINN 3IGURÈUR ' 'UÈ
JËNSSON FRAMKV¾MDASTJËRI .ORÈURLJËSA
SAGÈI Ö¹ AÈ .ORÈURLJËS HEFÈU BOÈIÈ 
MILLJËNIR KRËNA FYRIR RÁTTINN  PRË
SENTUM H¾RRI UPPH¾È EN ÖRJÒ ¹R ¹ÈUR
3IGURÈUR ' TALDI AÈ SAMKEPPNISAÈILARNIR
¹ 3KJ¹NUM SEM HREPPTU HNOSSIÈ HEFÈU
BORGAÈ TÅU PRËSENTUM H¾RRI UPPH¾È
UM  MILLJËNIR KRËNA

"ANDARÅSKA UMFERÈARÎRYGGISSTOFNUNIN
.(43! HEFUR SKIKKAÈ BÅLAFRAMLEIÈAND
ANN 6OLVO DËTTURFYRIRT¾KI &ORD TIL AÈ
INNKALLA  BÅLA Å "ANDARÅKJUNUM
VEGNA GALLA Å RAFEINDASTÕRÈRI ELDSNEYTIS
GJÎF BÅLANNA

3TJËRN S¾NSKA VÎRUBÅLAFRAMLEIÈANDANS
3CANIA HEFUR FELLT ËVINVEITT YFIRTÎKUTILBOÈ
ÖÕSKA SAMKEPPNISAÈILANS -!. Å FÁLAGIÈ
4ILBOÈIÈ HLJËÈAÈI UPP ¹   MILLJARÈA
EVRUR UM  MILLJARÈA ÅSLENSKRA KRËNA

6ERÈ SJ¹VARAFURÈA Å ÅSLENSKUM KRËNUM
H¾KKAÈI UM T¾P  PRËSENT Å SEPTEMBER
EN L¾KKAÈI UM   PRËSENT Å OKTËBER
SAMKV¾MT (AGSTOFU ¥SLANDS &ISKVERÈ
HEFUR H¾KKAÈ UM   PRËSENT SÅÈAN Å
FEBRÒAR

6ODAFONE TEKUR VIÈ
$IGITAL ¥SLANDI AF 

ENNEMM aðalsigurvegari Effie
Effie-verðlaunin, sem eru viðurkenning fyrir auglýsingaherferðir, auglýsinga- og kynningarefni
sem SÍA stendur fyrir, voru veitt
í gær. ENNEMM auglýsingastofa
hlaut tvö Effie-verðlaun, annars
vegar gullverðlaun í flokknum
þjónustu ásamt KB banka fyrir
herferðina Nám er lífsstíll, fjármálaþjónusta fyrir ungt fólk þar
sem Þorsteinn Guðmundsson fer
á kostum. Hins vegar silfurverðlaun ásamt Íslenskri getspá fyrir
vöruherferðina um Lýð Oddsson
til kynningar á Lottó.

-!2+!¨305.+4!2

Tvenn gullverðlaun voru veitt
fyrir vörur. Annars vegar hlaut
auglýsingastofan H:N markaðssamskipti og Bernhard verðlaun
fyrir herferðina 4x4xCR-V sem
kynnti Honda-vörumerkið. Hins
vegar Íslenska auglýsingastofan
og Toyota á Íslandi fyrir Toyota
Aygo-herferðina. Hvíta húsið og
Glitnir hlutu silfurverðlaun fyrir
ímyndarherferð Glitnis.
Alls voru sautján auglýsingaherferðir sendar inn, sex á sviði
þjónustu og sex vöruherferðir.
HHS

Áhersla 365 verður á
framleiðslu efnis fyrir
ljósvakamiðla meðan
Vodafone sér um dreifinguna og þjónustu við
áskrifendur. Gengið var
frá yfirfærslu verkefna
áður en Dagsbrún var
skipt upp.
.- %2 ,¥&334¥,, %..%-- OG +" BANKI

HLUTU %FFIE GULLVERÈLAUN FYRIR HERFERÈINA

Vodafone hefur tekið yfir rekstur
á Digital Íslandi, stafrænu sjónvarpskerfi 365. Gengið var frá
samningi um yfirtökuna 15.
nóvember, rétt fyrir skiptingu
móðurfélagsins Dagsbrúnar í
Teymi og 365.
Samningur fyrirtækjanna felur
einnig í sér yfirtöku Vodafone á
dreifikerfi útvarpsstöðva 365 og
hliðrænu sjónvarpskerfi. Vodafone
annast einnig rekstur á þjónustuveri 365, áskriftarsölu á Digital
Íslandi og afhendingu á myndlyklum í verslunum fyrirtækisins. Þá
mun Vodafone reka tækni- og viðgerðarþjónustu og annast uppsetningu og viðhald á sendum fyrir
Digital Ísland, hliðrænu sjónvarpskerfi og útvarpsstöðvum fjölmiðlafyrirtækisins. „Við munum leggja
áherslu á að efla og stækka dreifikerfi Digital Íslands og auka möguleika í miðlun á efni með enn fjölbreyttari leiðum þegar fram liða

²43%.$).'!234*«2. $)')4!,3).3

6ODAFONE HEFUR TEKIÈ VIÈ REKSTRI OG
UMSÕSLU ¹ $IGITAL ¥SLANDI OG ÒTSENDINGU
LJËSVAKAMIÈLA 

stundir,“ segir Gestur G. Gestsson,
framkvæmdastjóri
tæknisviðs
Vodafone.
Ari Edwald, forstjóri 365, segir
yfirtökuna á Digital Íslandi vera
lið í stefnumörkun fyrirtækisins
um að einbeita sér alfarið að gerð,
framleiðslu, innkaupum og markaðssetningu sjónvarpsefnis. „Með
samningnum tryggir Vodafone
okkur áfram markaðslega yfirburði þegar kemur að dreifingu á
stafrænu sjónvarpsefni. Framtíðin er því björt fyrir áskrifendur
okkar og aðra áhorfendur,“ segir
Ari.
ËK¹

Nýr sjóður mun
þekja hálft landið
Stjórnir Lífeyrissjóðs Austurlands
og Lífeyrissjóðs Norðurlands
stefna að því að sameinast en ársfundir sjóðanna, sem haldnir
verða fyrir febrúarlok, þurfa að
leggja blessun sína yfir áformin.
Sameiningin yrði miðuð við árslok
2006.
Sameinaður sjóður yrði í hópi
fjögurra til fimm stærstu lífeyrissjóða landsins í eignum talið.
Ekki er búist við að breytingar
verði á starfsstöðvum sjóðanna.

Starfssvæði þeirra nær frá Hrútafirði í vestri að Skeiðársandi í
austri.
Markmið samrunans er meðal
annars að auka hagkvæmni og
ávöxtun eigna og bæta áhættudreifingu.
Heildareignir lífeyrissjóðanna
eru ríflega 80 milljarðar króna en
Lífeyrissjóður Norðurlands var
ríflega tvöfalt stærri um síðustu
áramót. Sjóðsfélagar verða um
tvö þúsund talsins.
EÖA

Hluthafar hafna tilboði
Sjóður starfsmannafélags írska
flugfélagsins Aer Lingus, sem á
stóran hlut í flugfélaginu, hefur
fellt yfirtökutilboð írska lággjaldaflugfélagsins Ryanair í
félagið. Breska ríkisútvarpið segir
sjóðinn geta komið í veg fyrir yfirtöku Ryanair á Aer Lingus.
Aer Lingus var að stærstum
hluta í eigu írska ríkisins þar til
það var einkavætt í byrjun október. Ríkið heldur eftir um 28 prósenta hlut í félaginu en sjóður
starfsmannanna á 12,6 prósenta
hlut. Írska lággjaldaflugfélagið
Ryanair tryggði sér 19,2 prósenta
hlut í félaginu í almennu hlutafjárútboði í október og gerði í kjölfarið yfirtökutilboð í flugfélagið.

Haft hefur verið eftir stjórn
Ryanair að félagið líti á hlutafjáreignina sem langtímafjárfestingu
þrátt fyrir fyrir að Michael
O’Leary, forstjóri Rayanair, hafi
þrýst á hluthafa í Aer Lingus að
selja og sagt að taki þeir ekki boðinu muni það koma niður á vexti
Aer Lingus, sem muni verða lítið
flugfélag sem sinni innanlandsflugi .
Yfirtökutilboðið hljóðaði upp á
milljarð punda eða rúmlega 130
milljarða íslenskra króna og stendur það til 4. desember næstkomandi. Fari svo að tilboðið verði
fellt getur Ryanair ekki lagt fram
nýtt tilboð fyrr en að ári liðnu.
JAB

AäEJJFEC<ËD8:BJac%`jJà8

Klifurbúnaður:
Gönguskór – kr. 29.990
Ísöxi – kr. 6.990
Hjálmur – kr. 5.990
Fæst í Útilíf, Smáralind

BÍLL
SEM SPLÆSIR!
Þegar þú kaupir nýjan bíl færðu í kaupbæti 100.000 króna gjafakort
frá Smáralind. Tilboðið gildir á öllum nýjum bílum frá Ingvari Helgasyni.
Láttu bílinn kaupa jólagjafirnar í ár!

NISSAN MICRA

NISSAN PRIMASTAR

NISSAN X-TRAIL

NISSAN PATHFINDER

NISSAN PATROL

Verð frá 1.590.000

Verð frá 2.190.000

Verð frá 2.890.000

Verð frá 4.170.000

Verð frá 4.590.000

Aukahlutapakki frá Arctic Trucks
með 50% afslætti

33” breytingapakki frá
Arctic Trucks innifalinn

33” breytingapakki frá
Arctic Trucks innifalinn

Sævarhöfða 2 Sími 525 8000 www.ih.is

Opið: Mánudaga - föstudaga kl. 9:00–18:00 og laugardaga kl. 12:00–16:00
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4VÎ TILBOÈ UM RÅKISFJ¹RM¹LASTEFNU

Óvarkárni
og háskaakstur

Þ
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egar ríkisstjórnin lagði fram frumvarp til fjárlaga
var á þessum vettvangi bent á að fimmtán milljarða
afgangur í ríkisrekstrinum væri ónógur. Því mati réði
einföld skoðun á efnahagslegum aðstæðum.
Of stór hluti viðskiptahallans er vegna einkaneyslu
sem engin innistæða er fyrir. Það er kunn þverstæða að sá hallarekstur þjóðarbúskaparins gefur ríkissjóði auknar tekjur. Gallinn er sá að það er falskur tekjustofn.
Almennt er það viðurkennt markmið að eyða þurfi viðskiptahallanum til að tryggja jafnvægi í þjóðarbúskapnum. Takist
það hverfur hins vegar hluti af tekjum ríkissjóðs. En útgjöldin
breytast ekki. Þá er hætt við að ríkissjóður fari að eyða um efni
fram í stað almennings. Hvað er þá unnið?
Nú hefur fjárlaganefnd Alþingis kynnt breytingar á fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Þær fela í sér tíu milljarða króna
aukin útgjöld, mest til velferðar- og menntamála. Tekjuafgangur
ríkissjóðs minnkar hins vegar um meira en þriðjung.
Fyrir nýjum útgjaldaáformum eru sterk og gild rök. Þau fela
í sér skýr skilaboð um velferðarstefnu. Gallinn er sá að tekna
er ekki aflað fyrir þessum nýju útgjöldum, hvorki með nýjum
tekjustofnum né niðurskurði annarra útgjalda.
Þetta þýðir einfaldlega að framlag ríkissjóðs til þess að ná
jafnvægi í þjóðarbúskapnum minnkar að sama skapi. Fyrir var
það framlag af skornum skammti. Tvær hliðar eru á hverjum
krónupeningi. Þetta getur framlengt hávaxtatímabilið. Það mun
auka kostnað margra heimila og reyndar margra minni fyrirtækja einnig.
Stjórnarandstöðuflokkarnir hafa sameinast um það álit að
tekjuforsendur fjárlagafrumvarpsins séu óvissar og útgjaldaákvarðanir handahófskenndar. Að því er tekjuforsendurnar
varðar er þessi gagnrýni málefnaleg.
Rökrétt framhald á þessari gagnrýni hefði verið fólgið í tillögum þar sem gert hefði verið ráð fyrir minni tekjum og breytingum
eða niðurfellingu handahófskenndra útgjalda. Hvorugt gerðist.
Þess í stað kynna stjórnarandstöðuflokkarnir fyrsta þátt í
sameiginlegri ríkisstjórnarstefnu. Hann er fólginn í auknum
velferðarútgjöldum um meira en sjö milljarða króna án nýrrar
tekjuöflunar eða lækkunar á öðrum útgjöldum, ekki einu sinni
handahófskenndu útgjöldunum.
Tillöguflutningur af þessu tagi gengur þvert á eigið mat
stjórnarandstöðuflokkanna á efnahagslegum forsendum fjárlagafrumvarpsins. Segi þeir raunverulega satt að í þessum tillögum sé nýja efnahagsstefnan fólgin á almenningur ekki von á
góðu eftir kosningar.
Feli ríkisfjármálastefna núverandi ríkisstjórnar í sér framlengingu á hávaxtatímabilinu getur stefna nýju ríkisstjórnarflokkanna ekki leitt til annars en verulega hærri vaxta. Sú
stefna mun bitna harðast á ungu fólki sem er að koma sér þaki
yfir höfuðið.
Lýsi tillögur ríkisstjórnarinnar óvarkárni á þjóðbraut efnahagslífsins eru tillögur stjórnarandstöðuflokkanna tilboð um
efnahagslegan háskaakstur.
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ISSN  
RÁTT TIL AÈ BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

RNI M¾TTI EKKI
RNI *OHNSEN FÁKK HEIÈURSVERÈLAUN
'ULLKINDARINNAR Å ¹R %FTIR ÖËNOKKRAR
SAMNINGAVIÈR¾ÈUR VIÈ !NDRA &REY
ANNAN UMSJËNARMANNA #APONE ¹ 8&SAMÖYKKTI RNI LOKSINS AÈ M¾TA ¹
SAMKOMUNA ¹ FIMMTUDAGSKVÎLDIÈ OG
TAKA VIÈ VERÈLAUNUNUM ¶EGAR TIL KOM
S¹ST VERÈANDI ÖINGMAÈURINN HVERGI OG
!NDRI OG %IRÅKUR *ËNSSON STJÎRNUBLAÈA
MAÈUR OG HEIÈURSVERÈLAUNAHAFI
SÅÈASTA ¹RS STËÈU EINS OG ILLA
GERÈIR HLUTIR ¹ SVIÈINU !NDRI &REYR
TËK FJARVERU RNA MJÎG ËSTINNT
UPP OG EYDDI DRJÒGUM HLUTA
Ö¹TTARINS Å G¾RMORGUN Å AÈ
ÒTHÒÈA BESTA SYNI 6EST
MANNAEYJA !NDRI HRINGDI
MEÈAL ANNARS Å RNA KALL
AÈI HANN LYGARA OG SVIKARA
EN RNI REYNDI HVAÈ HANN GAT

AÈ VERJAST FÒKYRÈUM ÒTVARPMANNSINS
(ANN TALAÈI ÖË EKKERT UM T¾KNILEG
MISTÎK Å ÖETTA SKIPTIÈ

3TJ¹NI SLË Å GEGN
!NNARS TËKST H¹TÅÈIN VEL 3TËRSTJÎRNUR
EINS OG -AGNI OG 3YLVÅA .ËTT VORU
¹ SV¾ÈINU -AGNI TIL AÈ TAKA VIÈ
VERÈLAUNUM EN 3YLVÅA TIL AÈ TAKA VIÈ
VERÈLAUNUM FYRIR KLÒÈUR ¹RSINS !È
ÎLLUM ËLÎSTUÈUM ¹TTU ÖË KYNNARNIR
KVÎLDIÈ ÒTVARPSMAÈURINN GEÈÖEKKI
3TJ¹NI STUÈ OG FYRRVERANDI UNGFRÒ
ALHEIMUR 5NNUR "IRNA 3TJ¹NI
FËR ¹ KOSTUM OG L¹GU VIÈ
STADDIR HREINLEGA Å GËLFINU
AF HL¹TRI YFIR INNSLÎGUM
MEISTARANS 3OFFÅA K¾R
ASTA 3TJ¹NA VAR EKKI LANGT
UNDAN ENDA EINS GOTT AÈ HAFA
AUGA MEÈ SÅNUM MANNI

 TIL SJÎ H¾TTIR
3ÅÈAN Å FEBRÒAR HAFA 'UÈRÒN 'UNN
ARSDËTTIR OG &ELIX "ERGSSON SÁÈ UM
MAGASÅNÖ¹TTINN  TIL SJÎ ¹ 3KJ¹ EINUM
.Ò HEFUR VERIÈ TEKIN ¹KVÎRÈUN UM AÈ
H¾TTA MEÈ Ö¹TTINN OG VERÈUR S¹ SÅÈASTI
¹ DAGSKR¹  DESEMBER ¶R¹TT FYRIR
GËÈAR MËTTÎKUR OG SÅVAXANDI ¹HORF ER
ÖAÈ EKKI NËG Ö¹TTURINN ER EKKI AÈ SKILA
NËGU MIKLU Å KASSANN OG VERÈUR ÖVÅ
SETTUR AF .OKKUR SKJ¹LFTI VIRÈIST
ANNARS RÅKJA ¹ 3KJ¹ EINUM
VEGNA VAXANDI VINS¾LDA
SAMKEPPNISAÈILANS
3IRKUSS OG ER ¾TLUNIN
AÈ TAKA ¹ M¹LUNUM AF
HÎRKU 3JËNVARPS¹HORF
ENDUR MUNU EFLAUST
GR¾ÈA MEST ¹ HARÈNANDI
SAMKEPPNI
GUNNARH FRETTABLADIDIS

Hinn óbærilegi léttleiki
É

g má til með að byrja á því að
segja ykkur frá prófkjörsraunum mínum, sem einkum
voru fólgnar í því að láta fara
sem minnst fyrir mér. Einstaka
maður klappaði mér á bakið og
sagði um leið og hann glotti við
tönn: jæja þá, alltaf í prófkjörum
(les: alltaf í boltanum).
Þetta lýsir auðvitað þeirri
kurteisi Íslendinga að vera
góður við aumingjana og mér leið
bara nokkuð notalega með þetta
hlutskipti, þangað til ég hitti
pólitískan áhugamann á förnum
vegi daginn fyrir kjörið, sem
fullyrti að ég myndi lenda í sjötta
eða sjöunda sæti. Þá fann ég
aftur til ábyrgðar minnar og rauk
út í Áfengi til að kaupa bjór og
hvítt vín, til að taka á móti fylgismönnunum og fagnaðar-látunum,
sem mundu brjótast út strax við
fyrstu talningu. Keypti fyrir
fimmtán þúsund kall. Sem voru
einu útgjöld mín fyrir utan óvænt
útgjöld sem komu til með þeim
hætti að þegar við hjónin vorum
á leið á kjörstað á laugardeginum, hringdi farsíminn. Falleg
kvenrödd tilkynnti: Í talhólfinu
eru ein ný skilaboð, ýttu á einn ef
þú vilt hlusta, ýttu á tvo ef þú
hafnar símtalinu. Við horfðumst í
augu hjónin og ég sá vonarglampa minna eigin augna í
augunum á Ágústu. Kannske var
þarna kominn kjósandi þrátt
fyrir allt. Ég ýtti á einn og angurvær rómur Össurar Skarphéðinssonar ómaði í talhólfinu: mundu
að kjósa, mundu að kjósa mig,
sagði Össur án þess að minnast
einu orði á mitt framboð! Þar fór
síðasta vonin. Og kostaði mig
tíkall!
Ekki það að ég þurfi að kvarta.
Fjórir af hverjum tíu greiddu
mér atkvæði, fjörutíu prósent
var ágætt og ég ákvað að segja
mig ekki úr flokknum. Enda var
ég kominn á þing nokkrum
dögum síðar, svei mér þá og
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ópólitískur vinur minn hringdi og
sagði: það gekk vel hjá þér
prófkjörið, kominn strax á þing!
Nei, sagði ég, þetta er út af
feðra- og fæðingarorlofi. „Hvað
ertu búinn að eignast enn eitt
barnið?“ var hrópað hinum megin
á línunni. Menn hafa ennþá trú á
mér!!
Nei, þetta var barn í brók hjá
mér, en Helgi Hjörvar var
kominn í hálfsmánaðar barneignarfrí, sem ekki þekktist
meðan ég var á mínum sokkabandsárum og hlóð niður
börnunum og nú er bara að bíða
og vona eftir fleiri barneignum í
þingflokknum. Ég hef verið að

Nema það að ég er hvorki
fæddur né endurborinn
frelsari, heldur bara maður á
besta aldri, sem hefur gaman
af svona uppákomum. Það er
gaman að geta gert gagn, gaman að því að finna hlýhug og
velvild samherja og pólitískra
andstæðinga.
mæla þá út, hverjir séu líklegastir.
Það var gaman að koma aftur í
þingið. Þar entist ég áður fyrr í
hálfan annan áratug, þegar
framtíðin beið mín og ég beið
eftir henni. Mér hefur liðið eins
og forngrip, afturgenginn

alþingismaður aftan úr forneskju. Guðni kom og heilsaði upp
á mig og minnti mig á að ég sat
með karli föður hans á þingi,
þeim heiðursmanni Ágústi frá
Brúnastöðum. Þó er Guðni orðinn
langsetinn ráðherra og með eldri
mönnum á þingi. Og svo kom
Halldór Blöndal, minn gamli
vinur, og vakti athygli mína á því,
að vorum saman á þessum
vinnustað fyrir þrjátíu og fimm
árum og það var óbærilegur
léttleiki yfir allri þessari
endurkomu minni, sjálfur
Kristur risinn upp frá dauðum
eða hvað? Nema það að ég er
hvorki fæddur né endurborinn
frelsari, heldur bara maður á
besta aldri, sem hefur gaman af
svona uppákomum. Það er gaman
að geta gert gagn, gaman að því
að finna hlýhug og velvild samherja og pólitískra andstæðinga
og geta litið upp til þeirra
fjölmörgu manna og kvenna, sem
taka þetta starf alvarlega.
Auðvitað er þetta fólk, sem situr
á þingi, að sækjast eftir frama og
upphefð í stjórnmálum, en leggur
það þó á sig, að sitja endalausa
leiðinlega fundi, karpa um
keisarans skegg og hafa skoðanir
á þjóðmálum og hagsmunamálum
út og suður. Þetta er í rauninni
óbærilegt líf, að svo miklu leyti
sem það er líf að eiga aldrei
sjálfan sig og vera almenningseign. Ég þekki þetta hvorutveggja og af tvennu illu, verð ég
að viðurkenna að hún togar í
mann þessi freisting, þessi
áskorun, að vera kominn á þann
aldur að vera maður sjálfur en
eiga sér þó enn þann draum að
gera heiminn og tilveruna ögn
betri. Það getur maður sosum
gert, innan þings sem utan, en
mestu máli skiptir þegar upp er
staðið að vera sjálfum sér trúr,
samvisku sinni og hugsun og
reynslu. Þess vegna er ég þar
sem ég er.

Ábyrgð karla í umræðunni um nauðganir

Ekkert blað?
Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu
fengið Fréttablaðið. En til vonar
og vara skaltu klippa þetta símanúmer
út og hringja ef blaðið berst ekki.

550 5600

- mest lesið
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íðastliðnar vikur hefur
mikið verið rætt um nauðganir. Tilefni umræðunnar
var þrjár hrottafengnar nauðganir á götum úti. Í tveimur
árásanna
voru
ofbeldismennirnir
tveir.
Umræðan hefur nú minnkað
talsvert og hætt er við að hún '¥3,) !4,!3/.
hverfi alveg. Það er vondur
endir á þessari umræðu enda
hafa nauðganir átt sér stað síðan umræðan var sem
mest, nauðganir áttu sér stað áður en þeir atburðir
urðu sem komu umræðunni af stað og fleiri nauðganir munu eiga sér stað í nánustu framtíð. Við
munum líklega ekki frétta af þeim enda munu fæstar þeirra verða úti á götu. Það umræðuleysi verður
aðeins til að viðhalda goðsögninni um að flestar
nauðganir eigi sér stað á götum úti og af óþekktum
aðila á meðan við vitum að flestar nauðganir verða
í heimahúsum og langflestar nauðganir eru framdar af kunningja, vini eða ættingja. Eitt af því sem
stendur svo eftir er ótti kvenna, ótti við að gera
eitthvað vitlaust, klæða sig vitlaust, horfa vitlaust

á karla, drekka vitlaust, vera á vitlausum stöðum
eða t.a.m. vera aleinar á ferð, sem þykir afspyrnuvitlaust. Svona getur félagsmótun óttans fylgt
konum.
Það er óþolandi að ábyrgð á nauðgunum skuli á
þennan hátt vera færð yfir á konur, bæði þannig að
þær sem verða fyrir nauðgunum kenni sjálfum sér
um eða þá á þann veg að helmingur þjóðarinnar óttist það að verða fyrir nauðgun og óttist því karla. Á
sama tíma hlaupa sumir karlar upp alveg miður sín
yfir því að einhver skuli voga sér að nefna ábyrgð
karla á þessu kynbundna ofbeldi. Það er snautlegt.
Á meðan þörfin á öflugri kynfræðslu til drengja og
karla er jafnmikil og raun ber vitni er það óttalega
snautlegt að geta ekki tekið upp umræðuna á annan
hátt. Slík þöggun gerir lítið annað en að draga úr
alvarleika nauðgana. Við höfum síst þörf á því og
því sérstaklega gott að vita af Jafningjafræðslunni
standa fyrir átakinu „nóvember gegn nauðgunum“.
Laugardaginn 25. nóvember munu Stígamót,
Bríet og karlahópur Femínistafélagsins halda tvískipta ráðstefnu í Tjarnarbíói þar sem við munum
annars vegar ræða sektarkennd kvenna og hins
vegar hver ábyrgð karla er í umræðunni um kynferðislegt ofbeldi en frekari upplýsingar má finna
á t.a.m. www.stigamot.is Ég býð karla sérstaklega
velkomna.

Brói verður skírður í hálfleik!

Hann var ágætur, kallinn!
Saga stráks af Skaganum sem heillaði íslensku þjóðina með snilli sinni í fótbolta.
Sorg og mótlæti í æsku bugaði hann ekki. Valinn í landsliðið 16 ára, margfaldur
Íslandsmeistari. Bauðst að fara í atvinnumennsku en lá við lömun eftir slys á
æfingu hjá Arsenal. Hryggbrotnaði í úrslitaleik gegn KR. Landsliðsþjálfari.
Málari að atvinnu og ábyrgur fimm barna faðir. Og svo er það pólitíkin.

Ríkharður Jónsson átti markametið
með landsliðinu í 40 ár, 17 mörk í
33 leikjum; og enn á eftir að bæta það.
Þá var spilaður fótbolti, sagði Siggi Sig.

Jón Birgir Pétursson, blaðamaður og
rithöfundur, segir sögu Rikka.

Símar: 660 4753 • 534 6250
www.tindur.is •
tindur@internet.is • tindur@tindur.is
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Mikill keppnismaður en
svolítið kærulaus
")2')2 ,%)&52 (!&¶«233/. !46)..5+9,&).'52

Maður vikunnar er Birgir Leifur
Hafþórsson kylfingur af Skaganum. Fyrir skömmu náði hann þeim
merka áfanga, fyrstur íslenskra
karlkylfinga, að komast inn á Evrópsku mótaröðina, en á henni leika
margir af bestu kylfingum í
heimi.
Frá árinu 1985 hafa alls þrettán
Íslendingar reynt að komast inn á
mótaröðina en enginn haft erindi
sem erfiði, nema Birgir Leifur.
Það væri aftur á móti hrein og
bein sögufölsun að
ætla að halda því
fram að það hafi
reynst Birgi Leifi
auðvelt að ná þessu
takmarki því hann
hefur reynt það
síðan árið 1997. Sú
staðreynd að hann
hafi ekki gefist upp
lýsir honum vel.
Viðmælendur blaðsins voru nefninlega
allir sammála um að
helstu persónueinkenni Birgis Leifs
væru þolinmæði og
þrautsegja
ásamt
góðri blöndu af einbeitingu, nákvæmni
og ögn af kæruleysi.
Birgir Leifur er
borinn og barnfæddur
Skagamaður.
Hann er búsettur í
Lúxemborg ásamt
eiginkonu
sinni
Elísabetu Halldórsdóttur en saman
eiga þau börnin Inga
Rúnar og Birgittu
Sóley. Birgir Leifur
er fæddur 16. maí
árið 1976 og er því
rétt skriðinn á fertugsaldurinn. Ýmsir
myndu ætla að það
væri nú full hár
aldur fyrir íþróttamann en staðreyndin er hins vegar sú
að hrukkur og siginn brjóstkassi hafa
ekki svo mikið að
segja í golfinu. Þrítugur kylfingur er ungur kylfingur.
Foreldrar Birgis Leifs eru þau
Ella Kristín Sigurðardóttir og Hafþór Harðarson. Birgir Leifur er
alinn upp af móður sinni og er
hennar einkasonur. Þau bjuggu á
Akranesi allt til ársins 1998. Birgir Leifur hefur alla tíð verið mikil
félagsvera. Hann var vinsæll
krakki í skóla og vinamargur. Á
uppvaxtarárunum fór öll hans
orka í íþróttaiðkun þannig að á
heimili hans var lítið um þessi svokölluðu unglingavandamál. Hann
stundaði margar íþróttir og þó
hann hafi á endanum valið golfið
hafði hann alla burði til að ná
lengra í öðrum greinum. Hann
æfði meðal annars sund um tíma
og handbolta en mest var hann þó
alltaf í fótbolta með ÍA og náttúrlega golfi. Þegar hann var í fótboltanum fékk hann meðal annars
verðlaun fyrir knattþrautir á
Tomma-mótinu í Eyjum. Hann
hefur því alltaf verið tæknilega
góður íþróttamaður og það hefur
skilað sér í golfinu, sem er gríðarleg tæknigrein.
Birgir Leifur byrjað í golfinu
þegar hann var ellefu ára og eftir
fyrsta höggið var ekki aftur snúið.
Golfíþróttin greip hann gjörsamlega. Hann var fimm mínútur að

hjóla á golfvöllinn og fyrstu árin
hjólaði hann með golfsettið. Á
sumrin eyddi hann öllum stundum
á golfvellinum og oftar en ekki
var hann þar frá morgni og langt
fram á kvöld. Það kom fyrir að
móðir hans þurfti að sækja hann á
völlinn um miðnætti.
Þegar Birgir Leifur var fjórtán
ára tók hann þá ákvörðun að helga
sig algjörlega golfinu. Sex árum
seinna urðu þáttaskil í lífi Birgis
Leifs því árið 1996 sigraði hann á

Landsmótinu sem haldið var í
Vestmannaeyjum. Hafði hann
mikla yfirburði á mótinu og lauk
keppni ellefu höggum á undan
næsta manni. Það skemmtilega
við þennan sigur Birgis Leifs er að
hann á ættir að rekja til Eyja. Ella
Kristín móðir hans er eyjapæja.
Árangur Birgis Leifs úti í
Eyjum vakti það mikla athygli að í
febrúar árið 1997 var stofnað
einkahlutafélagið ISL sem hafði
það að meginmarkmiði að styrkja
Birgi Leif. Hann var því orðinn
atvinnumaður í golfi.
Birgir Leifur hefur frá því
hann var gutti verið efnilegur og
góður kylfingur. Hann var samt
ekkert endilega sá besti þegar
hann var yngri. Einn af viðmælendum blaðsins sem þekkir vel til
Birgis Leifs sagði að það sem hefði
háð honum einna mest í golfinu
þegar hann var yngri var að hann
kunni bara að slá beint. Það var
hans veikleiki. Vegna þess hversu
beint hann sló þá reyndi hann iðulega að slá beint á pinna og það
gekk ekki alltaf.
Eins og margir góðir Skagamenn þá er Birgir Leifur mikill og
einbeittur
keppnismaður
en
honum er líka lýst sem mjög ljúfum og rólegum. Skynsemi er oft
nefnd sem dyggð í golfíþróttinni

og voru viðmælendur blaðsins
sammála um að Birgir Leifur væri
yfirleitt mjög skynsamur en líka
ævintýragjarn. Það þarf sambland
af skynsemi og ævintýragirni til
að ná langt í golfinu. Menn þurfa
að vita hvenær þeir þurfa að sækja
og hvenær þeir þurfa að halda
fengnum hlut. Þegar Birgir Leifur
var að stíga sín fyrstu skref í golfinu þótti hann heldur ævintýragjarn eða sókndjarfur og kom það
oft í bakið á honum. En nú þegar
hann hefur öðlast
meiri reynslu virðist hann hafa náð
ákveðnu jafnvægi í
leik sinn.
Það er misjafnt
hvaða ókosti menn
hafa. Viðmælendur
blaðsins töldu Birgi
Leif ekki búa yfir
mörgum ókostum
þó vissulega hefði
hann
einhverja.
Birgir Leifur þykir
gleyminn og oft
svolítið utan við
sig. Sem dæmi þá
hefur hann mætt á
golfæfingar
en
gleymt golfsettinum heima hjá sér.
Einnig þykri hann
vera svolítill göslari.
Sérstaklega
gat hann verið
draslaralegur
á
sínum yngri árum.
Einu sinni þegar
hann var á móti
með íslenska ungmennalandsliðinu í
golfi erlendis þá
var hann sérstaklega beðinn um að
mæta snyrtilegur
til fara í mótið,
enda
snyrtimennska í hávegum höfð í golfíþróttinni.
Birgir
Leifur var nú ekkert að stressa sig
mikið á þessu.
Þegar í búningsklefann var komið
sá Ragnar Ólafsson landsliðsþjálfari að Birgir
Leifur mætti með óburstaða skó
og það ekki í fyrsta skiptið. Ragnar greip til þess ráðs að pússa
annan skóinn í von um að Birgir
Leifur myndi sjá að sér og pússa
hinn og kannski ef til vill læra smá
lexíu. Þessi lexía fór algjörlega
fyrir ofan garð og neðan því Birgir Leifur fór í skítuga skóinn en
fór síðan að leita að hinum. Félagar hans bentu honum á að hinn
skórinn væri þessi vel pússaði við
fæturna á honum. Hann fór í hann
og sagði síðan “Vá, þetta er kúl,”
og fór síðan út að spila eins og
ekkert hefði í skorist.
Sú staðreynd að það hafi tekið
Birgi Leif tíu ár að komast á Evrópsku mótaröðina getur reynst
honum vel. Hann hefur öðlast
mikla reynslu á þessum árum sem
mun vafalaust nýtast honum í
átökunum framundan. Viðmælendur blaðsins sögðu hins vegar
að það myndi koma gríðarlega á
óvart ef hann myndi sigra á móti á
sínu fyrsta ári, en þó hann gerði
það ekki væri ekki þar með sagt
að hann gæti ekki komist í allra
fremstu röð. Það tók velska kylfinginn Ian Woosnam sjö ár að komast á mótaröðina, en eftir að hann
komst inn um þröskuldinn háa, lét
hann heldur betur til sína taka.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000



 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

Útvarpsþjónusta í almannaþágu
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og er ætlað að gera sé í
almannaþágu.

2²6 SKAL MEÈ VÎNDUÈ
UM H¾TTI MIÈLA FRÁTTUM
in meginstoð réttlætingar
fyrir
Mbl.is, Visir.is, vb.is,
rekstri Ríkisútvarpsins
fréttastofa NFS, fyrrsamkvæmt fyrirliggjverandi
fréttastofa
andi frumvarpi um RíkSkjás eins, auk fjölda
isútvarpið ohf. er nauðannarra hafa miðlað
syn þess að ríkið reki
fréttum í ljósvaka og
útvarpsþjónustu
í
netmiðlum. Hver er
almannaþágu.
M.ö.o. ,2! .
munurinn á þeirra
RÚV hafi hlutverk sem %''%243$«44)2
fréttum og fréttum
ljósvaka-og netmiðlar í
RÚV í almannaþágu? Í
einkaeigu geti ekki uppfyllt.
samningnum er ekki að finna
Með frumvarpinu eru drög að
neinar skilgreiningar á því. Eru
þjónustusamningi um útvarpsfréttir annara miðla ekki nógu
þjónustu í almannaþágu sem á að
vandaðar að mati ráðherra. Ef
skilgreina hlutverk RÚV og réttAlþingi þykir ástæða til að reka
læta það að ríkið telur sig þurfa
sérstaka ríkisfréttastofu af þeim
að innheimta árlega 14.580 kr. af
sökum er ljóst að hægt er að
hverjum einstaklingi 16 ára og
úthluta RÚV rás fyrir ríkisfréttir
eldri og eyða 3 milljörðum til þess
og kosta til þess broti af þeim 3
að halda úti ljósvaka og netmiðli í
milljörðum sem RÚV er ætlað. Ef
samkeppni við þau fyrirtæki sem
þetta hlutverk RÚV er nauðsyn,
starfa á fjölmiðlamarkaði.
af hverju er þá ekki gefið út ríkisÞví skyldi ætla að í samningndagblað?
um væri skipting RÚV í samkepp2²6 SKAL MIÈLA UPPLÕSINGUM
insrekstur annars vegar og þjónustu þess í almannaþágu hins
Hvaða upplýsingar eru það sem
vegar, vel skilgreint og sýnt fram
RÚV er ætlað að miðla í almannaá hvar markaðurinn hefur ekki
þágu?. Ekki er orð um það í samnsinnt því hlutverki sem RÚV er
ingnum. RÚV ohf. getur þannig
ætlað.
miðlað upplýsingum um sýningarÞau drög sem liggja fyrir að
tíma bíómynda, upplýsingum um
þjónustusamningi ríkisins við
veður og færð, komu og brottfaraRÚV innihalda hins vegar engar
tíma flugvéla eða símanúmer einslíkar skýringar og er hlutverk
staklinga og fyrirtækja. Er þörf á
RÚV sem útvarps í almannaþágu
RÚV til að sinna þessu hlutverki?
skilgreint í 2. gr. svona:
2²6 SKAL MIÈLA MENNINGAREFNI
„RÚV skal með vönduðum
hætti miðla fréttum, upplýsingMenningahlutverki Rúv hefur
um, menningarefni, fræðsluefni,
mikið verið haldið á lofti. Í drögíþróttum og afþreyingu 2. gr.“
um þjónustusamningsins er þetta
Ekki er orð að finna í samneina skilgreiningin: „RÚV skal
ingnum um samkeppnisrekstur
fjalla um, útvarpa og sýna frá
RÚV. Því má ætla að menntamenningarviðburðum, bæði innmálaráðherra og útvarpsstjóri
anlands og erlendis. Skal menntelji að allt sem RÚV gerir í dag
ingarumfjöllun vera að lágmarki

E

hin sama í mínútum talið og við
upphaf samningstímabilsins í
hljóðvarpi og sjónvarpi.“ Og hvað
skyldi það vera mikið? Ekki orð
um mínútur og hlutfall né heldur
hvað er menningarviðburður, er
það Eurovision eða tónleikar
Robbie Williams í London?

2²6 SKAL MIÈLA FR¾ÈSLUEFNI
RÚV skal senda út fræðsluefni og
heimildaþætti.
„Þá skal RÚV
leggja metnað sinn í að nota ólíka
tækni og margmiðlun til að koma
á framfæri fréttum og fræðsluefni til almennings“; hér er einfaldlega farið að tala um tækni og
dreifingarmál en ekki fræðslu.
Tölum þá um tækni og dreifingarmál. Ef ríkið þarf að leiða tækniþróun á þessum markaði, hver er
þá réttlætingin á einkavæðingu
Símans? RÚV var og er ekki í fararbroddi við miðlun á Internetinu
og einkaaðilar eru ljósár á undan
RÚV í stafrænum og gagnvirkum
útsendingum.
2²6 SKAL MIÈLA ÅÖRËTTUM
Nánari skilgeining í samningnum
er að „RÚV skal senda út frá
íþróttaviðburðum bæði innanlands og erlendis og gæta jafnræðis milli íþróttagreina eins og
kostur er. RÚV skal gæta jafnræðis milli kynja í ... umfjöllun
um íþróttir og íþróttaefni eins og
kostur er“.
Miðlun íþrótta sem sagt en ekki
samkeppnisrekstur, þó samkeppni
um innkaup á íþróttaefni sé gríðarlega hörð. Það sannaðist hvað
best á dögunum þegar RÚV yfirbauð tvo samkeppnisaðila á markaðnum og tryggði sér réttinn á að
sýna EM 2008 í knattspyrnu fyrir
80-100 milljónir. Hvernig er það í
almannaþágu að nota skattfé til að
kaupa slíkt efni þegar tryggt er að
það verður sýnt að meginhluta í

opinni dagskrá, þó ríkið íhlutist
ekki til um það. Sýn hefur sinnt
innlendum íþróttum mun betur en
RÚV, með beinum útsendingum
og á Digital Ísland og breiðvarpi
Símans er fjölbreytni í íþróttaefni
endalaus. Ef útsendingar á íþróttaefni eru réttlæting á tilveru RÚV
eru
menntamálaráðherra
og
útvarpstjóri á algerum villigötum.
Samkeppni ríkisins við einkaaðila
um innkaup á íþróttaefni hefur
engu öðru skilað en miklu hærra
verði til erlendra dreifiaðila.

2²6 SKAL MIÈLA AFÖREYINGU
Hvergi í samningnum er þetta
hlutverk útvarps í almannaþágu
frekar skilgreint.
Hinsvegar
hefur RÚV um 20 ára skeið verið
virkur samkeppnisaðili á markaði
um kaup á afþreyingarefni við þau
fyrirtæki sem starfað hafa á þessum markaði, sum starfa enn,
önnur urðu halloka í samkeppninni við RÚV. Að miðla afþreyingu getur ekki verið hlutverk ríkisins. Hví gefur ríkið þá ekki út
reyfara, gefur út geisladiska og
rekur kvikmyndahús sem sýnir
það vinsælasta frá Hollywood
hverju sinni?
Nokkur markmið og skilyrði
sem RÚV skal uppfylla til að réttlæta tilvist þess sem útvarps í
almannaþágu eru tilgreind í samningnum:

ingi við RÚV skal barnaefni að
lágmarki vera það sama og það
er í dag eða 550 klst á ári. Stöð 2
hefur frá upphafi lagt mikinn
metnað í barnaefni og var frumkvöðull í framboði og talsetningu
vandaðs barnaefnis. Stöð 2 sýndi
á árinu 2005, 987 klst. af barnaefni þ.a. íslenskt talsettu 487
klst. Stöð 2 sýnir því mun meira
barnaefni en RÚV og átti frumkvæði af því að auka framboð
vandaðs talsetts barnaefnis,
sinnir Stöð 2 þá hlutverki útvarps
í almannaþágu ekki betur en
RÚV?

¥SLENSKT EFNI
Íslenskt efni milli 19.00 og 23.00
skal aukast úr 44% sem það er í
dag í 65% í lok samningstímans
2011. Þetta þykir mörgum væntanlega eitt og sér góð réttlæting á
rekstri RÚV. En hvað ef þess nyti
ekki við, væri innlendu efni ekki
sinnt nægilega vel? Innlend dagskrárgerð á Stöð 2 hefur aukist
umtalsvert á undanförnum árum
og má í því samhengi nefna að
hlutfall íslensks efnis á Stöð 2 jan.maí 2006 var rúmlega 50% á tímabilinu 18.30-23.00.
Ef bornar eru saman þessar
tvær stöðvar m.t.t. hvers konar
íslenskt efni er verið að sýna er
meginhluti efnis RÚV fréttir og
fréttatengt efni en milli 19 og 23
er slíkt efni tæpar tvær klst. fjóra
daga vikunnar (Fréttir, Kastljós,
10-fréttir). Hjá Stöð 2 er um að
ræða klukkustund af þess konar
efni á þessum tíma svo ljóst er að
önnur íslensk dagskrárgerð s.s.
leikið efni og önnur afþreying er
mun meiri á Stöð 2 en RÚV. Er
hægt að réttlæta tilvist RÚV á
þeim forsendum að það sýni
minna íslenskt efni en samkeppnisaðli?

.ÕSKÎPUN Å DAGSKR¹RGERÈ
„RÚV skal gerast kaupandi eða
meðframleiðandi að leiknu sjónvarpsefni, kvikmyndum, heimildamyndum eða öðru sjónvarpsefni og verja til þess að lágmarki
150 milljónum króna frá og með
árinu 2008. Árið 2009 hækkar
upphæðin í 200 milljónir og verður við lok samningstímabilsins
2011 250 milljónir.“
Stöð 2 varði rúmlega 400 milljónum í innlenda dagskrárgerð á
árinu 2005 fyrir utan fastráðna
dagskrárgerðarmenn og fréttastofu.
Á þessu ári mun verða yfir
600 milljónum varið í innlent
efni á Stöð 2. Sirkus, ný opin
sjónvarpsstöð, varði 54 milljónum í innlent efni og Sýn 92 milljónum. Skjár 1 hefur vafalítið
eytt umtalsverðum fjárhæðum í
innlent dagskrárefni.
Á samningstímanum (til 2011)
mun Stöð 2 verja meira en 3
milljörðum í íslenskt dagskrárefni, en RÚV hefur það markmið
að verja 900 milljónum í kaup á
íslensku efni til ársins 2011 af
þeim 15 milljörðum sem hún
hefur í tekjur á á tímabilinu. Ef
Aþingi telur þörf á að styrkja
innlenda framleiðendur að leiknu
sjónvarpsefni, kvikmyndum eða
heimildarmyndum sérstaklega
þarf ekki stofnun eins og RÚV.
Frumvarpið sem breytir RÚV
í opinbert hlutafélag auðveldar
og rýmkar forsendur ríksins til
að keppa við einkageirann. Þetta
er mjög öfugsnúin þróun.
Alþingismenn og skattgreiðendur hljóta að gera þá kröfu að
ráðherra skilgreini hlutverk
RÚV á faglegum forsendum sem
standast skoðun, því það er augljóst að einkastöðvar sinna
almannaþáguhlutverki RÚV eins
og það er skilgreint betur en
RÚV og því engin þörf á að ríkið
taki til sín 58.320 kr. af hverri 4
manna fjölskyldu á ári hverju.

"ARNAEFNI
Skv. drögum að þjónustusamn-

Höfundur er framkvæmdastjóri
365 Ljósvakamiðla

„Kaupum ekkert“
dagurinn í dag
því jafnframt við að í
svona neyslusamfélagi
eins og við búum í eru
margir hættir að njóta
þess að kaupa sér eittg las í Fréttablaðinu í
hvað.
vikunni að svokallaðÉg hef oft minnst á
ur „kaupum ekkert“
þann texta sem hefur
dagur er haldinn í dag,
haft einna mest áhrif á
laugardag. Ég hef áður
mig, fyrirlestur Magnheyrt um þennan dag og
úsar Skúlasonar „Skaðheillast af hugmyndinni,
semi velmegunar“ sem
en einhvern veginn finnst *«(!.. "*®2.33/.
kom út 1988. Þar minnmér það miður hversu
ir hann á að gæði lífsins felast
lítið hefur farið fyrir þessu uppásíður en svo eingöngu í því sem
tæki. Ástæðan fyrir því er vænttelja má í krónum og aurum. Það
anlega einföld; veldi þeirra sem
er svo margt annað sem telst til
hafa engan hag af slíkum dögum
gæða lífsins. Af aurum einum
vegur þyngra og því kemur það í
saman verður maður ekki hamveg fyrir þessi dagur verði eins
ingjusamur. Það er kjarni málsins.
flottur og hann ætti að vera. Rödd
Margir eru til í að prófa allsþeirra sem vilja hvíla gildismat
konar matar- og megrunarkúra en
neysluhyggjunar týnist.
þegar kemur að því að hvíla buddEn hvers vegna „kaupum ekkuna þá gengur oft verr. En ég hvet
ert“ dag? Jú, það er fullþörf á að
fólk eindregið til þess að taka einn
vekja til umhugsunar um það
dag á öllu árinu í að upplifa annars
kaupæði og þær neysluvenjur sem
konar gildi en þau sem felast í því
ríkja hér á landi og oft endurspeglað kaupa og telja krónur og aura.
ast í græðgisvæðingunni svoköllTökum góðan stað frá fyrir budduðu.
una í dag laugardag.
Viðtal við hina frönsku Aude
Svo í lok dags má meta hvort
Busson vakti athygli mína á
það var svo skelfileg reynsla.
fimmtudag en þar segir hún að
Íslendingar séu haldnir mun meira
kaupæði heldur en þjóðin sem hún
Höfundur tekur þátt í forvali VG á
þekkir best, Frakkar. Og hún bætir
höfuðborgarsvæðinu
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Þú sparar

Þú sparar

UNGNAUTALUND
WELLINGTON

700 3.998
kr. kg

800 2.398

kr.
kg

Þú sparar

LAMBAGEIRI MEÐ
SÆLKERAFYLLINGU

kr. kg

GRÍSAKÓTELETTUR

300 1.698

kr.
kg

FYLLTAR M/STEIKTU GRÆNMETI

kr. kg

kr.
kg

37%

afsláttur

KRÓNHJARTARFILLET
HIGHLANDGAME STEIK

4.498
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Salthnetuköku
ðikökur
Myntu- súkkula

20%

afsláttur

HREINDÝRAFILLET
kr.
kg

GÓMSÆT VILLIBRÁÐ
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1/1 KALKÚNN
kr.
kg
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kr. stk.

Oscarftur
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25%
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Veis

20%1.229

44% 499

MÓA VEISLUFUGL
MEÐ FYLLINGU

SS LAMBAHAMBORGARHRYGGUR

afsláttur

afsláttur

kr.
kg

kr.
kg

41%

afsláttur

HAMBORGARHRYGGUR
BAUTABÚRS

AVOCADO
269 kr. kg

998

VATNSMELÓNA
99 kr. kg

SÆLKERA PATÉ
kr.
kg

15%

afsláttur

Í ÚRVALI

EGGALDIN
149 kr. kg

15%
HÚSAVÍKUR HANGIKJÖT

afsláttur

ÚRB. LÆRI OG 1/2 FRAMPARTUR

SKALOTT LAUKUR

HVÍTLAUKUR

69 kr. 250 g

59 kr. 250 g

=

Verði ykkur að góðu!
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Hingað og ekki lengra!
snjófordóma, rassahúmor,
um
ð
lla
fja
er
ar
on
ss
ngursÍ Dagbók Þráins Bertel
er minnst á andlega hu
ur
m
re
nf
En
u.
ut
ra
sp
ráð til að
komu og nýtísku doða
áhuga og loks er bent á
nu
yr
tsp
at
kn
og
að
rn
neyð, skotgrafarhe
á stjórnmálaf lokkum.
fjármagna ríkisrekstur

Kæra
Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

2ASSAHÒMOR
Við Sólveig fórum
.ËVEMBER
með Krumma okkar
í bíó að sjá enska
gyðinginn
Sacha
,!5'!2$!'52
Baron Cohen leika
Kasakkann og gyðingahatarann Borat.
Það var margt fyndið í myndinni og hún hefði getað orðið frábær kómedía um fordóma, ef höfundar hefðu ekki í öryggisskyni
ákveðið að reyna að gulltryggja
aðsóknina með rassahúmor, en
slík fyndni á öflugan og
síbernskan
viðskiptamannahóp sem fer
vaxandi.



"ARNIÈ LIFIR
Merkilegt nokk, þá
fékk ég staðfestingu á því í morgun
að enn þá tórir
35..5$!'52
barnið í mér. Hjartað tók kipp þegar
ég leit út um gluggann nývaknaður og sá að það hafði kyngt niður
snjó í nótt.
Ég kunni ekki við að þjóta út til
að velta mér upp úr snjónum og
búa til engla. Í staðinn náði ég mér
í skóflu og mokaði frá húsinu. Það
var nokkurs konar eilífðarverk
því að það komu jafnóðum snjóskriður niður af þakinu. Verst að
Andri og litla Sól mega ekki vera
úti. Þau eru búin að vera heima
undanfarna daga, frökenin með
hlaupabólu og hann illa kvefaður.
.ËVEMBER
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$OÈASPRAUTA
Fallegur dagur frá
hendi Almættisins
þótt mannleg náttúra
og
sjúkleg
gróðafíkn

virðist vera söm við sig. Ég fékk
mjög skrýtið bréf frá tryggingafélagi sem ég hef hingað til verið í
viðskiptum við og tilkynnti mér
mjög ósvífna hækkun á iðgjöldum.
Við hentugleika mun ég hafa
samband við tryggingafélagið og
biðja um skýringar. Ef þær skýringar eru ekki auðskildar er alveg
ljóst að ég mun leita að ódýrari
tryggingarkostum annars staðar,
ekki bara með bílinn heldur allan
tryggingapakka fjölskyldunnar.
Á sama tíma les ég frétt um það
á Netinu að tjónum hafi fækkað í
fyrra. Þar er líka sagt frá því að
18 og 19 ára ökumenn valdi flestum tjónum. Ég er sloppinn úr
þeim áhættuhópi.
Hinn formlegi jólaundirbúningur hófst í dag hérna
í Norska bakaríinu. Núna
ilmar allt húsið af hinni
óviðjafnanlegu
ensku
jólaköku
sem ég hef

siðferðisvitund
Sjálfstæðisflokksins.
Samfylkingin hefur
enga stefnu. Frjálslyndir ætla að
bjarga sér úr
útrýmingarhættu
með því að taka
upp rasisma. Svona

bakað
fyrir hver jól undanfarin 20 ár, eða síðan vinir okkar
Sigga og Paul í Pipar og salti gáfu
mér uppskriftina.
Sólveig mín fyrirgefur
mér margt vegna þessa
kökubaksturs og segir að
kakan mín slái jafnvel út
jólakökuna frá þeirri
frægu búð Harrod’s sem
sjálfur Móhameð Al
Fajed bakar.
Leyndarmálið er að ég á stóra
sprautu svipaða þeim sem notaðar eru til að sprauta beljur við
doða og þessa sprautu nota ég til
að sprauta konjaki inn í kökuna
mína í hverri viku fram
að jólum. Ein sneið nægir
til að fá mannskapinn til
að dansa kringum jólatréð.

.ËVEMBER



!NDLEG HUNGURS
NEYÈ OG KNATT
SPYRNA

Stundum finnst mér
að það sé andleg
¶2)¨*5$!'52
hungursneyð í landinu. Það eru mörg
herrans ár síðan ég hef heyrt fólk
deila um hugmyndir eða hugmyndafræði.
Stjórnmálaumræða er afgreidd
út af borðinu með alhæfingum:
Vinstri grænir eru á móti öllu.
Framsóknarflokkurinn er gjörspillt klíka. Árni Johnsen er mælikvarði
á

frasar koma í staðinn fyrir sjórnmálaumræðu. Enda er hér helst
ekki talað um annað en peninga
eða fótbolta. Og þeir sem nærast á
hugmyndum eru í svelti.
Hérna er ein hugmynd sem ég
fann af tilviljun þegar ég var sársvangur að ráfa um Netið:
Sálfræðingurinn Judith Rich
Harris heldur því fram í bókinni
„The Nurture Assumption“ að
burtséð frá misnotkun og/eða vanrækslu séu engar vísindalegar
sannanir til sem réttlæti óbilandi
trú samfélagsins á getu foreldra
og uppeldis til að móta sálarlíf
barna sinna.
Rich Harris spyr: „Þrátt fyrir
takmarkalausa viðleitni til að uppfylla allar kröfur afkvæmanna −
eru
börnin
hamingjusamari,
sjálfsöruggari, heilbrigðari andlega eða minna herská nú á tímum
en fyrir 60 árum þegar fullorðnir
− ekki börn − voru húsbændur á
heimilum?“
Það ætlaði allt af göflunum að
ganga þegar Harris setti fram
hugmyndir sínar um takmarkaðan árangur í uppeldismálum.
Aðrir sálfræðingar spurðu hvort
hún vildi gefa foreldrum leyfi til
að vanrækja börnin sín?
Þrátt fyrir að margir hafi orðið
til að mótmæla henni hefur engum
tekist að hrekja staðhæfingar
hennar með gildum rökum. Um
þetta má lengi deila, enda er aðal-

atriðið að Harris hefur sett
fram óvænta hugmynd
sem hefur fengið fólk
til að skoða viðtekin sannindi upp á
nýtt og rökræða
stöðu
mála.
Oft
finnst mér
að í stað
þess að
hugmyndir
séu ræddar
hér á landi
fari fram staðnaður skotgrafahernaður.
Ef einhver segir eitthvað
er ekki litið á innihald
ræðunnar, heldur hvar í
flokki viðkomandi stendur og afstaða tekin út frá
því. Eins og tíðkast í
lélegri knattspyrnu er
hjólað í manninn, ekki
boltann.
Átrúnaður á stjórnmálaflokka er brjóstumkennanlegur þegar
hann birtist eins og
ævilöng tryggð við íþróttafélag eða átthagasamtök. Ég á
til dæmis að vera KR-ingur fyrir
lífstíð af því að ég fæddist og bý
vestan við læk sem var yfirbyggður löngu fyrir mína fæðingu og
sameinaður holræsakerfi borgarinnar! (Ég held reyndar með KR
en mest með Skagamönnum −
vegna æskuminninga um snillinginn Rikka).
Í stað þess að flytja inn fólk frá
öðrum löndum til að vinna skítverk fyrir okkur ættum við að
flytja inn sérfræðinga til að kenna
okkur að hefja íslenska umræðu á
hærra plan.
Það er sennilega rétt að ljúka
þessu hugmyndaspjalli með því
að gleðjast yfir því að þótt Íslendingar kunni að vera fátækir í andanum eiga þeir nóg af gulli til að
geta keypt sér fótboltafélag í
Lundúnum. Það fótboltafélag heitir
West Ham og
kaupverðið var
töluvert hærra
en sá prís sem
íslenska þjóðin
fékk
fyrir
Landsbanka
Íslands
hérna
um árið – og gaf
listasafn með í
kaupbæti.
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%NGIN HEFÈ FYRIR
SAMKEPPNI 

Loksins, loksins er
verðsamráð olíufélaganna komið fyrir
-)¨6)+5$!'52
dómstóla.
Ég sá á Netinu að
„verjandi Olís sagði að það yrði að
hafa í huga að samkeppnislög
hefðu aðeins gilt í tvö ár þegar
brotin áttu sér stað, eða fyrir um
tíu árum. Engin hefð hefði því
verið fyrir samkeppni hér á landi
á þeim tíma“.
Engin hefð fyrir samkeppni
fyrr en samkeppnislög voru sett!
Ekki stóð í fréttinni hvort hlegið
hefði verið í réttarsalnum að þessum brandara.
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2ÅKISREKNIR
STJËRNM¹LAFLOKK
AR

Nú lítur út fyrir að
alþingismenn
séu
&)--45$!'52
endanlega
orðnir
geggjaðir. Á þessum
dásamlegu einkavæðingartímum
hefur tekist þverpólitísk sátt um
að þjóðnýta stjórnmálaflokkana í
staðinn og raða þeim eins og feitum sauðum á ríkisjötuna.
Það er kannski falleg hugsun að
ríkið taki að sér framfærsluskyldu
á fyrirbærum sem fyrir löngu eru
orðin viðskila við þorra fólks í
landinu. En fyrir mína parta vil ég
fyrir alla muni vera laus við ríkisrekna stjórnmálaflokka. Þeir
einkareknu eru alveg nógu vitlausir fyrir mig.
Ef fólk langar til að vera í
stjórnmálaflokki á það einfaldlega
að borga sín árgjöld til að flokkurinn eigi fyrir kaffi og vínarbrauðum og jafnvel aðgang að húsnæði,
og svo geta þessir flokkar aflað
sér peninga með happdrætti,
kökubasar og frjálsum framlögum.
Hingað og ekki lengra!
Næst dettur þeim örugglega í hug
að fresta kosningunum í vor um
óákveðinn tíma til að spara ríkinu
peninga – sá sparnaður væri tilvalinn tekjustofn fyrir ríkisrekna stjórnmálaflokka. Einnig mætti spara með
því að fella niður
ellilífeyrisgreiðslur
til
annarra
en
fyrrverandi
alþingismanna.

,,

 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

,,



UMMÆLI
VIKUNNAR
UMMÆLI VIKUNNAR

Ég verð að segja eins og er hvað varðar innlegg
háttvirts þingmanns Björgvins Sigurðssonar að
hann virðist bara tala, hann hlustar ekki og vill
frekar standa í skylmingum en í uppbyggilegum umræðum. Ég held að hann ætti að reyna
að læra af eldri þingmönnum í flokki sínum,
eins og háttvirtum fyrirspyrjanda [Jóhönnu
Sigurðardóttur] um það hvernig svona umræður geta farið fram á uppbyggilegan hátt.

RNI - -ATHIESEN FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA Å
UMR¾ÈUM UM AÈGERÈIR GEGN SKATTSVIKUM

STJORNMAL FRETTABLADIDIS

N¹NAR ¹ VISIRIS

Gamli sorrí Gráni á hinu háa Alþingi
¶AÈ GERIST EKKI OFT EN ÖË STUNDUM AÈ
H¹TTVIRTUM ÖINGMÎNNUM ER LÅKT VIÈ HROSS
(¹TTVIRTUR SJÎUNDI ÖINGMAÈUR 2EYKJAVÅKUR
KJÎRD¾MIS NORÈUR 'UÈJËN «LAFUR *ËNSSON
&RAMSËKNARFLOKKI GREIP ÖË TIL ÖEIRRAR LÅKINGAR
Å UMR¾ÈUM UM FJ¹RLÎG ¹ FIMMTUDAG OG LÅKTI
H¹TTVIRTUM SJÎUNDA ÖINGMANNI .ORÈAUSTUR
KJÎRD¾MIS %INARI -¹ 3IGURÈARSYNI 3AM
FYLKINGUNNI H¹TTVIRTUM
FIMMTA ÖINGMANNI .ORÈ
VESTURKJÎRD¾MIS 'UÈ
JËNI !RNARI +RISTJ¹NSSYNI
&RJ¹LSLYNDA FLOKKNUM
OG H¹TTVIRTUM ¹TTUNDA
ÖINGMANNI .ORÈVEST
URKJÎRD¾MIS *ËNI
"JARNASYNI 6' VIÈ ÖENN
AN FYRRUM ÖARFASTA
ÖJËN MANNS
INS 3AGÈI

'AMLI SORRÅ 'R¹NI
ER GAGNSLAUS OG SM¹ÈUR
GISINN OG SNJ¹ÈUR
MEÈFERÈ ILLRI AF

'AMLI SORRÅ 'R¹NI
ER GAGNSLAUS OG SM¹ÈUR
GISINN OG SNJ¹ÈUR
MEÈFERÈ ILLRI AF

(ANN ER FEYSKINN OG FÒINN
OG FARINN OG LÒINN
OG BROTINN OG BÒINN AÈ VERA
(ANN ER ÖREYTTUR OG ÖV¾LDUR
ÖUNGLYNDUR SP¾LDUR
OG BEIZKUR OG B¾LDUR Å HUGA

(ANN ER BEYGÈUR OG BARINN
OG BROTINN OG MARINN
OG FEIGUR OG FARINN ¹ TAUGUM
(ANN ER KNÕTTUR OG KALINN
OG KARONI FALINN
Ë HVAÈ HANN ER KVALINN AF ÎLLUM

ÖINGMAÈURINN H¹TTVIRTUR AÈ VISSI HANN
EKKI BETUR M¾TTI HALDA AÈ -EGAS HAFI
ORT KV¾ÈI SITT 'AMLI SORRÅ 'R¹NI UM
H¹TTVIRTA ÖREMENNINGA
-ENN SEGJA ÕMISLEGT ¹ HINU H¹A
!LÖINGI ¥SLENDINGA

6)+! ¥ 0«,)4¥+
"*®2. ¶«2 3)'"*®2.33/.

Óvissa um þinglok
¶AÈ LÅÈUR AÈ ÖVÅ AÈ FJÎLMIÈLAR GETI FARIÈ AÈ BIRTA ¹RLEGAR FRÁTTIR SÅNAR UM AÈ
ËVISSA RÅKI UM HVEN¾R ÖINGIÈ LÕKUR STÎRFUM 3AMKV¾MT STARFS¹¾TLUN FER
ÖINGIÈ Å JËLAHLÁ  DESEMBER OG ¹ DAGSKR¹ ERU FIMM HEFÈBUNDNIR ÖING
FUNDADAGAR .EFNDAFUNDIR VERÈA ÖRJ¹
FYRSTU DAGANA Å N¾STU VIKU ÖINGFUNDUR
VERÈUR ¹ FIMMTUDAG EN FÎSTUDAGINN 
DESEMBER VERÈUR FRÅ SAMKV¾MT ¹RA
TUGA VENJU ¥ VIKUNNI ÖAR ¹ EFTIR VERÈA
FJËRIR ÖINGFUNDADAGAR EN EINN DAGUR ER
LAGÈUR UNDIR ÖRIÈJU UMR¾ÈU FJ¹RLAGA
 ÖESSUM FIMM ÖINGFUNDADÎGUM
ÖURFA MENN AÈ L¹TA HENDUR STANDA
FRAM ÒR ERMUM ÖVÅ MÎRG M¹L BÅÈA
AFGREIÈSLU -¹ ÖAR NEFNA STJËRNARFRUM
VÎRP UM 2ÅKISÒTVARPIÈ VAXTAB¾TUR
FLUTNING VERKEFNA FR¹ DËMS OG KIRKJU
M¹LAR¹ÈUNEYTINU TIL SÕSLUMANNSEMB
¾TTA OG UM ,ANDSVIRKJUN ¶¹ ¹ EFTIR AÈ
R¾ÈA UM LÎG UM FJ¹RM¹L STJËRNM¹LAFLOKKA
!UK ÖESSARA M¹LA LIGGUR FYRIR ÖINGINU AÈ TAKA TIL MEÈFERÈAR FJÎLMÎRG
ÖINGMANNAFRUMVÎRP
/G ÖAÈ ER NÒ EKKI EINS OG ÖINGFUNDUM SÁ VARIÈ ËSKIPTUM Å AÈ R¾ÈA UM
FRUMVÎRP UTANDAGSKR¹RUMR¾ÈUR OG ATHUGASEMDIR VIÈ STÎRF ÖINGSINS TAKA
SINN TÅMA LÅKA ¶AÈ M¹ ÖVÅ KALLA ÖINGHEIM GËÈAN EF ¹¾TLUN UM JËLAHLÁ 
DESEMBER STENST
,ANDSLAGIÈ Å ÖINGINU BREYTTIST ¹ M¹NUDAG ÖEGAR 6ALDIMAR ,EË &RIÈRIKS
SON SAGÈI SIG ÒR 3AMFYLKINGUNNI 6EL M¹ VERA AÈ 6ALDIMAR HAFI HUGSAÈ
M¹LIÈ VEL OG LENGI EN TILKYNNINGIN TIL ÖINGSINS SJ¹LFS L¾TUR LÅTIÈ YFIR SÁR b¶AÈ
TILKYNNIST YÈUR HÁR MEÈ HERRA FORSETI AÈ ÁG UNDIRRITAÈUR HEF SAGT MIG ÒR
ÖINGFLOKKI 3AMFYLKINGARINNAR OG ÒR 3AMFYLKINGUNNI ¡G MUN ÖAÈ SEM EFTIR
LIFIR ÖESSA KJÎRTÅMABILS STARFA ¹ !LÖINGI SEM ËH¹ÈUR ÖINGMAÈUR UTAN ÖING
FLOKKA 6IRÈINGARFYLLST 6ALDIMAR ,EË &RIÈRIKSSON  ÖINGMAÈUR 3UÈVESTUR
KJÎRD¾MISm
¶AÈ GETUR KOSTAÈ BLËÈ SVITA OG T¹R AUK MIKILS TÅMA OG JAFNVEL TALSVERÈRA
PENINGA AÈ KOMAST TIL ¹HRIFA Å STJËRNM¹LAFLOKKI ²TLEIÈIN ER JAFNAN AUÈVELD
ARI

Vertu inní
Fréttablaðinu
með þitt
kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina
Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is
Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

*Gallup maí 2006
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5.$)2 3²¨ 3IGURÈUR %YÖËRSSON FRAMKV¾MDASTJËRI &RAMSËKNARFLOKKSINS VIÈ BORÈIÈ SITT Å HÎFUÈSTÎÈVUNUM
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3TJËRNM¹LAFLOKKARNIR ERU
MIKILV¾GIR LÕÈR¾ÈINU
Það má líkja því við kraftaverk að fulltrúar allra
flokka hafi náð saman um
tilhögun fjármála stjórnmálaflokka. Sigurður Eyþórsson, framkvæmdastjóri
Framsóknarflokksins, sem
stýrði starfi nefndar forsætisráðherra um verkið,
segist á stundum hafa verið
svartsýnn á að samkomulag
næðist.
„Þetta var alls ekki sjálfgefið og
stundum var ég svartsýnn en það
var takmark mitt að ná samkomulagi og það tókst að lokum,“ segir
Sigurður. Helsta skerið sem vinnan steytti á var hvernig fara skyldi
með frjáls framlög til flokkanna.
Uppi voru jafn ólík sjónarmið og
að banna alfarið slík framlög og
að gefa þau algjörlega frjáls.
Lendingin varð að takmarka
framlögin við 300 þúsund krónur
á ári og gera flokkunum skylt að
upplýsa frá hvaða fyrirtækjum
þeir fengju styrki.
„Þessir kostir velktust lengi í
nefndinni en á endanum náðist
samstaða sem auðvitað er málamiðlun eins og svo margt í stjórnmálum,“ segir Sigurður.
Hliðstæð nefnd, sem skipuð
var 1994 og starfaði í fjögur ár,
komst að þeirri niðurstöðu að ekki

ætti að breyta neinu. Sigurður
segir tímana hafa breyst og að
auki hafi komið tilmæli frá Evrópuráðinu um fjármál stjórnmálaflokka. Geir H. Haarde, formaður
Sjálfstæðisflokksins, og Kjartan
Gunnarsson, fráfarandi framkvæmdastjóri, hafa báðir sagt að
nú væri tortryggni um kaup á
ítökum í stjórnmálum eytt. Sigurður tekur undir orð þeirra og
segir að nú sé mikið af öflugum
fyrirtækjum og einstaklingum
sem hafi yfir miklu fé að ráða.
„Ég er ekki að fullyrða að einhver
hafi reynt að kaupa sér áhrif en
hættan hefur verið meiri en
áður.“
Það er gömul saga og ný að
Sjálfstæðisflokkurinn hafi haft
tengsl við fyrirtækin sem voru
nefnd kolkrabbinn og Framsóknarflokkurinn við Sambandið og
síðar smokkfiskinn. Í tali um auð í
dag er rétt að halda til haga að
fyrrnefndar
fyrirtækjablokkir
voru ekki beinlínis blankar. Sigurður viðurkennir það og minnist
líka tengsla verkalýðshreyfingarinnar við vinstri flokkana. „Ég
þekki þessi tengsl ekki til hlítar
en um þau hefur verið fjallað.
Þegar ég kem til starfa í Framsóknarflokknum fyrir tæpum tuttugu árum var búið að gera SÍS
upp og þau tengsl ekki til staðar
þá. En ég dreg ekki í efa að þau
voru til. Eftir að ég kom til starfa
voru ekki sérstök tengsl milli fyrirtækja og míns flokks en ég get

auðvitað ekki svarað fyrir aðra.“
Sigurður veit ekki fyrir víst
hvaða áhrif ný lög um fjármál
flokkanna munu hafa á Framsóknarflokkinn en þó liggi fyrir að
möguleikar flokksins til að afla
fjár frá fyrirtækjum verði takmarkaðir. Enn sé óljóst hvernig
þau bregðist við því að framlög til
stjórnmálaflokka verði gerð opinber og leiða megi að því rökum að
þau verði síður tilbúin til að láta
fé af hendi nema láta alla fá sömu
upphæð. „Við þurfum að efla innra
starfið og afla fleiri styrkja innan
flokksins. Og ég lít það jákvæðum
augum að flokksmenn láti meira
af hendi til reksturs þeirra. Flokkarnir gætu orðið sterkari fjöldahreyfingar á eftir.“
Til að mæta takmörkunum á
frjálsum framlögum til stjórnmálaflokkanna verða ríkisstyrkir auknir. Sigurði er vel kunnugt
um að ekki séu allir jafn hrifnir
af opinberum styrkjum til flokka
en biður fólk að sýna því skilning
að stjórnmálaflokkar eru mikilvægar stofnanir fyrir lýðræðið í
landinu. „Þetta eru samtök sem
hafa það hlutverk að leggja fram
trúverðuga kosti fyrir kjósendur.
Þau hafa lagt á sig mikla vinnu
við að móta stefnuna og leggja
hana á borð fyrir kjósendur. Þetta
er mikilvægt samfélagslegt hlutverk og ég fæ ekki séð neitt óeðlilegt við að menn njóti opinberra
styrkja til að sinna því hlutverki.“
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Stundum þarf að lauga
lýðræðið í blóði.
0INOCHET VAR EINVALDUR Å #HILE
OG STJËRNAÈI LANDINU MEÈ HARÈRI
HENDI

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ
 FRAMDI HINN
HEIMSÖEKKTI JAPANSKI
RITHÎFUNDUR 9UKIO
-ISHIMA SJ¹LFSMORÈ
EFTIR AÈ HANN FÁKK
EKKI HLJËMGRUNN HJ¹
ALMENNINGI FYRIR OFT ¹
TÅÈUM ÎFGAKENNDAR PËL
ITÅSKAR SKOÈANIR SÅNAR
-ISHIMA F¾DDIST ¹RIÈ
 (ANN VAR HEL
TEKINN AF ÖVÅ SEM HANN 95+)/ -)3()-!
¹LEIT ANDLEGT ÅBURÈAR
LEYSI NÒTÅMALÅFS (ANN HEFÈI HELDUR KOSIÈ *APAN
LÅKT OG ÖAÈ VAR FYRIR HEIMSSTYRJÎLD ÖAR SEM STRÎNG
ÖJËÈERNISHYGGJA OG HEFÈIR RÁÈU RÅKJUM EN EKKI
VESTR¾N EFNISHYGGJA
(ANN STOFNAÈI MJÎG UMDEILDAN EINKAHER
BYGGÈAN UPP AF HUNDRAÈ STÒDENTUM SEM ¹TTU

 3ÅÈUSTU BRESKU HERMENN

AÈ VERJA KEISARANN EF TIL
UPPREISNAR VINSTRISINNA
K¾MI
(INN  NËVEMBER SKIL
AÈI HANN ÒTG¹FUSTJËRA
SÅNUM SÅÈASTA HAND
RITI AÈ FJÎGURRA BINDA
VERKI UM LÅF *APANA ¹
 ÎLDINNI ¶¹ HÁLT
HANN ¹SAMT NOKKRUM
FYLGISMÎNNUM SÅNUM
OG HERTËK SKRIFSTOFUR
HERSHÎFÈINGJA Å HERNAÈ
ARLEGRI BYGGINGU Å 4ËKÕË
(ANN HÁLT STUTTA R¾ÈU AF SVÎLUM YFIR UM ÖÒSUND
HERMÎNNUM ÖAR SEM HANN HVATTI Ö¹ TIL VOPNA
(ERMENNIRNIR TËKU R¾ÈUNNI F¹LEGA OG S¹ -IS
HIMA SÁR Ö¹ EINU LEIÈ F¾RA AÈ FREMJA SEPPUKU
SJ¹LFSMORÈ SAMKV¾MT JAPANSKRI HEFÈ ÖAR SEM
HANN STAKK SJ¹LFAN SIG ¹ HOL MEÈ SVERÈI












IRNIR YFIRGEFA .EW 9ORK
BORG
0ÒERTË 2ÅKË F¾R SJ¹LFST¾ÈI
FR¹ 3P¹NI
"RESKA HERSTJËRNIN ¹
¥SLANDI LÕSIR ALLT HAFSV¾ÈI
MILLI 6ESTFJARÈA OG 'R¾N
LANDS H¾TTUSV¾ÈI
,EIKRITIÈ -ÒSAGILDRAN
EFTIR !GÎTHU #HRISTIE ER
FRUMSÕND Å ,ONDON
&ORSETI "ANDARÅKJANNA
*OHN & +ENNEDY ER JARÈ
SUNGINN Å 7ASHINGTON
'RÅSKA FORSETANUM 'EORGE
0APADOPOULOS ER STEYPT AF
STËLI
¶YRLA REKST Å LOFTNETSVÅR
OG BROTLENDIR SKAMMT
FR¹ 3JËNVARPSHÒSINU VIÈ
,AUGAVEG Å 2EYKJAVÅK

Okkar yndislegi og ástkæri sonur og bróðir,

Örn Steinar Ásbjarnarson
Þorgrímsstöðum,

lést 21. nóvember á Líknardeild Landspítalans,
Kópavogi. Jarðarförin verður auglýst síðar.
Kristín Guðjónsdóttir
Ásbjörn Guðmundsson
Þorbjörg og Margrét Ásbjarnardætur

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

Marinó E. Þorsteinsson
leikari, Víðilundi 20, Akureyri,

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju mánudaginn
27. nóvember kl. 13.30.
Þorsteinn Marinósson
Bryndís Guðnadóttir
Ingibjörg M. Marinósdóttir Óli Þór Ragnarsson
Guðrún Marinósdóttir
Kristján Lilliendahl
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg eiginkona, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ása Kr. (Stína) Ingólfsdóttir
Gullsmára 5, Kópavogi,

lést sunnudaginn 19. nóvember. Útför fer fram frá
Bústaðakirkju, mánudaginn 27. nóvember kl. 13.00.
Kristinn Guðmundsson
Hildur Þorsteinsdóttir
Karl Bjarnason
Guðmundur Ingi Kristinsson
Anna Sigurborg Kristinsdóttir
Inga Sigrún Kristinsdóttir
Magnús Þór Haraldsson
Barnabörn og barnabarnabörn.
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6ILL FLEIRI GESTI Å (EIÈMÎRK
Skógræktarfélag Reykjavíkur heldur
afmælishátíð í formi málþings og
móttöku í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur í dag, en félagið fagnar 60 ára
afmæli á árinu. „Við vildum halda
lítið og skemmtilegt málþing og hafa
þetta þannig að fólk hafi gaman af að
fylgjast með,“ sagði Herdís Friðriksdóttir, verkefnisstjóri hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur. „Við vildum
líka hafa málþingið svolítið í kringum
Heiðmörk, sem er okkar stærsta
verkefni,“ bætti hún við. Ásamt
umfjöllun um „græna trefilinn“, útivistarsvæðin sem umlykja höfuðborgarsvæðið, verða því flutt nokkur
erindi um Heiðmörk og lýkur málþinginu á að Gísli Marteinn Baldursson, formaður umhverfisráðs, opnar
heimasíðuna heidmork.is.
Ýmislegt hefur breyst á þeim 60
árum sem félagið hefur starfað. „Áður
fyrr var félagið með miklu stærra
svæði. Það sá um Öskjuhlíðina, Rauðhólasvæðið, Heiðmörk og Fossvoginn
svo eitthvað sé nefnt,“ sagði Herdís.
Núna sér félagið um Heiðmörk og
Esjuhlíðar. Áherslur félagsins hafa

(%)¨-®2+ %R NÒ ST¾RSTA VERKEFNI 3KËGR¾KT

ARFÁLAGS 2EYKJAVÅKUR

Birnu Ingibjargar Egilsdóttur

er í dag 25. nóvember

Sigurður Sigmarsson
Helgi Jónsson
systkini og mágar

Nótt Magdalena Helgadóttir

fræðslu, og að gera þessi útivistarsvæði sem best,“ sagði Herdís, sem er
einmitt með fræðslumál á sinni könnu.
„Náttúruskólinn í Reykjavík hóf til
dæmis göngu sína í fyrra og við létum
útbúa útikennslustofu við Elliðavatn í
sumar,“ sagði Herdís, en Náttúruskólinn, undir stjórn Helenu Óladóttur,
miðar að því að nýta græn svæði
Reykjavíkur til fræðslu fyrir skólabörn.
Skógræktarfélag
Reykjavíkur
býður gestum upp á ýmislegt annað.
„Við höfum verið með fræðslugöngur
í Heiðmörk, fjölskyldudaga, tálgunarkennslu fyrir börn og útimessur. Við
höfum haldið námskeið í gróðursetningu og klippingu trjáa, og í desember
býðst fólki að koma og sækja sér jólatré í Heiðmörk,“ sagði Herdís. Hún
segist stefna að því að fá fleiri og mismunandi hópa til að sækja Heiðmörk
heim. „Við ætlum að auka svona dagskrá, við erum bara rétt að fara af
stað,“ sagði hún.
Málþingið hefst klukkan tvö í dag
og móttakan klukkan fjögur.
SUNNA FRETTABLADIDIS

AFMÆLI

80 ára afmæli

Sérstakar þakkir til lækna og hjúkrunarfólks á
gjörgæsludeild Fjórðungssjúkrahúss Akureyrar.
Guð blessi ykkur öll.

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

því eðlilega breyst, þó að aðalmarkmið þess sé að sjálfsögðu enn þá að
vinna að skógrækt í Reykjavík. „Við
leggjum núna aukna áherslu á að efla

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar ástkærar
eiginkonu minnar, fósturmóður, ömmu,
systur og mágkonu,
Stórholti 6a, Akureyri.

&2¡44!",!¨)¨2«3!

Gunnlaugur Jóhannesson
Hann tekur á móti vinum og
vandamönnum að heimili sínu
milli kl. 15-18 í dag.

¶ËREY 3IGÖËRSDËTTIR
LEIKKONA ER  ¹RS

)NGA -ARÅA 6ALDI
MARSDËTTIR LEIKKONA
ER  ¹RA

Stafrænt

festu jólin á tafr

Myndavél

Aðeins í

8

Meg
apix
lar

filmu

Myndavél

Aðeins í

DSCW70
6.0 Megapixlar
Super HAD CCD myndflaga
Carl Zeiss® Vario-Tessar linsa
3x aðdráttur um linsu
2.5” LCD litaskjár
ISO 80-1000
“Anti-blur” ISO1000 High
Sensitivity

DSCW100
8 Megapixlar
Super HAD CCD myndflaga
Carl Zeiss® Vario-Tessar linsa
3x aðdráttur um linsu
2,5” LCD skjár
ISO 80-1250
“Anti-blur” ISO1250 High
Sensitivity

10. 999
256MB & 512MB
minniskort fylgja,
aðeins í BT!

10. 999

3.999
Vaxtalaust 12 mán.

47.988
Staðgreitt

Myndavél

256MB & 512MB
minniskort fylgja,
aðeins í BT!

3.299
Vaxtalaust 12 mán.

Aðeins í

6.9 99

*&'B7

DSCH5
7.1 Megapixlar
Carl Zeiss® Vario-Tessar linsa
Hristivörn í linsu
12x aðdráttur um linsu
3” skjár
32MB innbyggt minni
ISO 80-1000

DSCT9
6 Megapixlar
Carl Zeiss® Vario-Tessar linsa
Hristivörn í linsu
3x aðdráttur um linsu
2,5” skjár
58MB innbyggt minni
ISO 64-640

3.299

Vaxtalaust 12 mán.

12 x aðdráttur með
hristivörn!

39.588

4.999

Staðgreitt

Tökuvél

Aðeins í

Vaxtalaust 12 mán.

59.988
Staðgreitt

Tökuvél

Aðeins í

8.5 96

8.5 96

NVGS27B
800.000 pixla CCD myndflaga
30x optical Zoom
2.5” Litaskjár
36mm Wide Angle
Ljósnæmi 2 Lux (Colour Nigthview)
Pure Colour Engine
DV tengi út
Virkar sem vefmyndavél

Staðgreitt

Myndavél

Carl Zeiss linsa
með hristivör

c
c
j
Ä

i
i
d
a
[

=g^`VaZk\Va[g{Hdcn
bncYV

39.588

tur
30x aðdrát

2.999
Vaxtalaust 12 mán.

35.988
Staðgreitt

DCR-HC46E
1 Megapixlar
Carl Zeiss Vario-Tessar linsa
12x aðdráttur um linsu
2.7” LCD WideScreen Snertiskjár
High Quality WideScreen upptaka
Memory Stick Duo rauf
Einfaldur “Click to DVD”
hugbúnaður
Fjarstýring og USB kappall
fylgja
Tengistöð fylgir
DV inn/út

25.000

verðlækkun

4.999
Vaxtalaust 12 mán.

59.988
Staðgreitt
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Gæði fara
aldrei úr tísku
Sjóklæðagerðin sem framleiðir 66°Norður-vörurnar
fagnar 80 ára afmæli á þessu ári. Tvö ár eru liðin
síðan Sigurjón Sighvatsson keypti fyrirtækið og
hefur það tvöfaldast síðan. Sigurjón er upptekinn
maður sem kann að nýta tímann vel og því fékk
Hanna Björk Valsdóttir að heyra ástæður þess að
hann skellti sér í fatabransann meðan hann sat í
stólnum hjá Magna hárgreiðslumanni á Rauðhettu
og úlfinum.

M

ikið eða lítið?“
spyr
Magni.
„Milli,“
svarar
Sigurjón þegar
hann sest í stólinn. Hárgreiðslumaðurinn Magni er einnig þekktur
sem eigandi Kronkron, eins mesta
tískuveldisins í Reykjavík, og því
vel við hæfi að hann klippi eiganda
66°Norður en vörur þaðan hafa í
gegnum tíðina ekki verið þekktar
sem tískuvörur en hafa jafnt og þétt
sótt í sig veðrið hvað tískustrauma
varða. Þó að Sigurjón leggi áherslu
á að 66°Norður sé fyrst og fremst
hágæðavara hafa nýjar áherslur í
hönnun á útivistarfatnaði aukið vinsældir vörumerkisins gífurlega og
er það jafn vinsælt meðal Íslendinga og ferðamanna. Og nú hefur
fræga fólkið bæst í aðdáendahópinn, Hollywood-stjörnur á borð við
Scarlett Johansson ganga um í 66°N
úlpu og Danny Mastersson úr That
70‘s Show mætti á rauða teppið á
frumsýningu
Bond-myndarinnar
Casino Royale í London klæddur í
66°Norður.
Sigurjón Sighvatsson hefur í
gegnum tíðina verið þekktur fyrir
að vera framleiðandi í Hollywood,
en er kannski einnig þekktur fyrir
að vera með mörg járn í eldinum.
Hann ferðast mikið og er með margt
í gangi í einu. Hann dvelur meira á
Íslandi núna en áður og að hluta til
býr hann í Danmörku þar sem hann
er í fasteignaviðskiptum. Fyrir
tveimur árum keypti hann stórt
dreifingarfyrirtæki í kvikmyndaiðnaði í Skandinavíu, ScanBox, þar
sem hann er stjórnarformaður. Þar
fyrir utan framleiðir hann kvikmyndir og margt fleira. „Ég eyði
mjög miklum tíma í 66°Norður en
kannski ekki nógu miklum. Þó að
það sé mjög fínt fólk í 66°Norður í

dag þá finnst mér að ég ætti að vera
meira hérna,“ svarar Sigurjón þegar
hann er spurður hversu miklum
tíma hann eyði í að reka fyrirtækið.
Aftur á móti segir hann lykilatriði að fá gott fólk með sér svo hann
þurfi að gera sem minnst. „Hlutverk framleiðanda í kvikmyndagerð er að finna gott fólk. Góður
framleiðandi gerir í raun mjög lítið,
hann velur rétta efnið og rétta fólkið, góðan leikstjóra sem velur góða
leikara. Þetta er eins í fatabransanum, ef þú ert með góða hönnuði og
hefur gott samband við þá, þá þarftu
ekki að hafa áhyggjur af vörunni,“
útskýrir Sigurjón. Jan Davidson,
Bergþóra Guðnadóttir og Freydís
Jónsdóttir skipa hönnunarteymi
66°Norður og hefur útivistarfatnaðurinn tekið miklum breytingum í
höndunum á þeim. „Jan hefur verið
í þessu í mörg ár, hann hefur reynsluna og söguna. Bergþóra kemur
með ferskleikann og nýjabrumið.
Hönnuðirnir okkar eru mjög sterkir
og hafa mjög góða tilfinningu fyrir
því hvað 66°Norður stendur fyrir.
Mitt hlutverk fyrst og fremst er að
viðhalda
þessum
upprunalegu
grunnhugmyndum og gildum fyrirtækisins. Það er lykilatriðið í því að
fyrirtækið er þetta sterkt í dag.“

3TERKAR R¾TUR
„Ég hafði innsýn í fatabransann því
ég átti lengi í stóru nærfatafyrirtæki, Joe Boxer. Ég hafði fylgst með
66°Norður og haft áhuga á því. Mér
fannst þetta mjög spennandi fyrirtæki sem átti mikla möguleika.“
Fyrri eigandi, Þórarinn Elmar Jensen, hafði átt fyrirtækið í 50 ár og
fannst tími til kominn að selja. „Það
voru ýmsar breytingar sem þurfti
að gera í fyrirtækinu, það hafði
vaxið gífurlega en var samt sem
áður ekki alveg komið inn í 21. öld-

-%¨ -®2' *2. ¥ %,$).5- 3IGURJËN 3IGHVATSSON EINBLÅNIR NÒNA ¹ ÒTR¹S  .ORÈUR OG SEGIR FYRIRT¾KIÈ MJÎG STERKT Å DAG

Fyrirtækið hefur
tvöfaldast frá því
að ég tók við, það
er mjög mikið og
við eigum fullt í
fangi með það.

ina. Það var svolítið upp á gamla
mátann þótt það hafi vaxið hratt.“
66°Norður er eitt elsta vörumerki
á Íslandi. Skiptir það máli í dag? „Já,
það eru fá fyrirtæki í heiminum í
dag, tala nú ekki um á Íslandi, sem
eru eldri en 80 ára. Í dag er svo
mikið atriði að vera ekta. Við höfum
þennan grunn og það er mikilvægt
að tapa ekki rótunum, í dag eru allir
að leita að sjálfsmynd og ímynd fyrirtækja skiptir miklu máli. Á Íslandi
þekkja allir 66°N og það er fyrst og
fremst þekkt af gæðum. Gæði voru
það sem að fyrri eigendur settu ofar
öllu, ofar hagnaði og kannski smartheitum, en gæði fara aldrei úr
tísku.“
Hver er fyrsta minning þín af
66°N? „Fyrsta minning mín eru

grænu regngallarnir. Ég held ég
hafi verið að fara í útreiðartúr og
einhver spurði hvort ég væri ekki
með 66°Norður-regngalla. Þá var
það ekki vegna þess að það væri svo
smart eða flott heldur ef ég vildi
vera þurr þá yrði ég að vera í
66°Norður-regngalla.“
Heldurðu að fólk sé þá að tengja
gömlu regngallana sem allir muna
eftir við þessar nýju vörur sem þið
eruð með í dag? „Nei, ég held að það
sé ómeðvituð tenging. Fólk er ekki
að hugsa um gamla regngallann
þegar það kaupir flottan „PowerShield“ jakka. Það er frekar tilfinningin um að það séu gæði í vörunni,“
útskýrir Sigurjón og spyr Magna
hvort hann sé ekki sammála því.
Magni er sammála og bætir við, með

80 ÁRA AFMÆLI 66°NORÐUR: SAGAN Í HNOTSKURN
3JËKL¾ÈAGERÈ ¥SLANDS HF HËF STARF
SEMI ¹RIÈ  3TOFNENDUR VORU
(ANS +RISTJ¹NSSON FR¹ 3ÒGANDAFIRÈI
¹SAMT NOKKRUM ÎÈRUM AÈILUM
(ANS HAFÈI KYNNT SÁR SÁRSTAKLEGA
FRAMLEIÈSLU SJËFATNAÈAR Å .OREGI
NOKKRUM ¹RUM ¹ÈUR
&YRIRT¾KIÈ FLYTUR Å STËRT VERK
SMIÈJUHÒS Å 3KERJAFIRÈINUM ÖAR
SEM FRAMLEITT VAR AUK SJËFATNAÈAR
ANNAR FATNAÈUR SVO SEM FRAKKAR OG
K¹PUR FYRIR KARLA OG KONUR ÒLPUR OG
VINNUFATNAÈUR ¶AR UNNU ¹ ANNAÈ
HUNDRAÈ MANNS ÖEGAR FLEST VAR ¹
ÖRIÈJA ¹RATUGNUM
RIÈ  BRANN VERKSMIÈJUHÒSIÈ
Å 3KERJAFIRÈI TIL KALDRA KOLA .ÕTT
3JËKL¾ÈAGERÈARHÒS VIÈ 3KÒLAGÎTU 
VAR TEKIÈ Å NOTKUN  &YRIRT¾KIÈ

HAFÈI ÖAR MEGINSTARFSEMI SÅNA ALLT TIL
¹RSINS 
RIÈ  KEYPTU ¶ËRARINN %LMAR
*ENSEN OG $AVÅÈ 3 *ËNSSON REKSTUR
3JËKL¾ÈAGERÈAR ¥SLANDS OG STOFNUÈU
3JËKL¾ÈAGERÈINA ¶EIR ¹TTU OG HÎFÈU
REKIÈ 6ERKSMIÈJUNA -AX HF UM 
¹RA SKEIÈ OG HÎFÈU FRAMLEITT MA
SJËFATNAÈ
RIÈ  SKIPTU ÖEIR FÁLAGAR UPP
FYRIRT¾KJUNUM 3JËKL¾ÈAGERÈIN
KOM Å HLUT ¶ËRARINS OG 6ERKSMIÈJAN
-AX Å HLUT $AVÅÈS ¶AÈ VAR Ö¹ SEM
3JËKL¾ÈAGERÈIN TËK UPP VÎRUMERKIÈ
. OG FRAMLEIDDI ALLA TÅÈ SÅÈAN
UNDIR ÖVÅ VÎRUMERKI
 ¹TTUNDA ¹RATUGNUM HEFUR 3JË
KL¾ÈAGERÈIN HASLAÈ SÁR VÅÈARI VÎLL ¹
ÅSLENSKUM FATAMARKAÈI EKKI AÈEINS Å

FRAMLEIÈSLU SJË OG REGNFATA HELDUR Å
ALMENNUM ÒTIVISTARFATNAÈ &RAM
LEIÈSLA VAR NÒ Å  DEILDUM 3JË OG
REGNFATADEILD SPORT OG ÒTIVISTAR
DEILD VINNUFATADEILD OG FRAMLEIÈSLA
6INYL GLËFANS
5M  MEÈ TILKOMU FLÅSEFNA
OG H¹T¾KNI ÎNDUNAREFNA HEFST
NÕTT TÅMABIL Å SÎGU FYRIRT¾KISINS
0OLARTEC FLÅSEFNIÈ VELDUR BYLTINGU Å
NÒTÅMA FATNAÈI FYRIR ALLT ÒTIVISTARFËLK
OG TIL DAGLEGRA NOTA B¾ÈI Å VINNU OG
Å FRÅSTUNDUM
RIÈ  KAUPIR 3JËKL¾ÈAGERÈIN
-AX OG SAMEINAST Ö¹ ÖESSI TVÎ
FYRIRT¾KI AFTUR EFTIR  ¹RA HARÈA
SAMKEPPNI ¹ ÅSLENSKUM MARKAÈI
RIÈ  ER TEKIN ¹KVÎRÈUN UM AÈ
LEGGJA NIÈUR ALLA FATAFRAMLEIÈSLU ¹

¥SLANDI VEGNA ËVIÈUNANDI SAM
KEPPNISAÈSTÎÈU SEM FËR SÅHARÈNANDI
VEGNA AUKINS INNFLUTNINGS OG LEIDDI
TIL ÖESS AÈ EKKI VAR LENGUR H¾GT AÈ
STANDA AF SÁR ÖESSA SAMKEPPNI
&RAMLEIÈSLAN VAR SÅÈAN ¹ N¾STU
TVEIMUR ¹RUM FLUTT TIL ,ETTLANDS ¶AR
ERU ÖRJ¹R FRAMLEIÈSLUGREINAR SJË OG
REGNFATNAÈUR FLÅS OG ÒTIVISTARFATN
AÈUR ¹SAMT VINNUFATNAÈINUM ¶AR
STARFA NÒ UM  MANNS Å SAMA
SAMKEPPNISUMHVERFI OG AÈRIR SKAND
INAVÅSKIR KEPPINAUTAR OKKAR
&YRIRT¾KIÈ FRAMLEIÈIR UNDIR VÎRU
MERKINU .ORÈUR ALLA SÅNA FRAM
LEIÈSLUVÎRU ¥ DAG REKUR FYRIRT¾KIÈ
MJÎG ÎFLUGA HÎNNUNARDEILD ¹SAMT
MARKAÈSDEILDUM FYRIR INNLENDA OG
ERLENDA MARKAÈI

,JËSMYND FR¹ BYRJUN TUTTUGUSTU ALDAR AF
SJËMANNI Å HLÅFÈARKL¾ÈNAÈI FR¹ .ORÈUR
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skærin á lofti, að þeir sem eru inni
í hönnunargeiranum kíki á gömlu
pollagallana, þeir skoða ræturnar.
„Einmitt,“ segir Sigurjón.

%KKERT SMART AÈ VERA KALT
66°Norður-vörurnar hafa þróast
úr því að vera sjófatnaður í það að
vera vinnufatnaður og svo tók
flísæðið við og flestir tengja 66°N
við útivistarfatnað í dag. Fyrstu
flíspeysurnar seldust í hrönnum
og flestir Íslendingar hafa endurnýjað gömlu peysurnar frekar en
að leggja þær á hilluna. Það er
algjört „möst“ að eiga eina flíspeysu á Íslandi í dag.
„Það er bara eðlileg þróun
vegna þess að við Íslendingar
erum svo mikið úti. Fyrstu flíspeysurnar voru bara vinnupeysur
í rauninni. Þær voru hryllilega
púkalegar en entust endalaust.
Fólk fór að nota peysurnar dagsdaglega af því að þær eru svo
þægilegar. Ég á peysu sem þykir
ekkert sérstaklega flott en hún er
ofboðslega þægileg og hlý og það
er skítkalt á Íslandi. Þegar maður
kemur í heimahús þá er líka
algengt að fólk sé í flíspeysu inni,
vegna þess að hún er þægileg.“
Magni tekur undir þetta: „Ég held
að Íslendingar séu að fatta núna
að það er ekkert smart að vera
kalt.“
b¥SLAND Å DAG HEIMURINN ¹ MORG
UN heimsyfirráð eða dauði,“
sögðu Sykurmolarnir sem risu
upp frá dauðum um síðustu helgi.
66°Norður hefur vaxið mjög hratt
og hágæða útivistarfatnaður frá
eyju í Norður-Atlantshafi ætti
að geta lagt undir sig heiminn.
Það hefur því mikið verið horft
til útrásarmöguleika fyrirtækisins og kannski enn frekar eftir
að Sigurjón tók við. Á að leggja
undir sig heiminn? „Já, en í
rólegheitum. 66°Norður er ekki
stórt fyrirtæki miðað við öll þessi
íslensku fyrirtæki í útrás. Þegar
ég tók við fyrirtækinu voru allir
að tala um heiminn. Ísland í dag,

heimurinn á morgun. Ég sá að
það voru miklir möguleikar eftir
á Íslandi. Það hafði orðið svo
mikil aukning í smásölunni, sérstaklega í útivistarfatnaðinum.
Ég vildi byrja á að auka vöruvalið, gera búðirnar nýtískulegri og
fjölga þeim, koma lagermálum og
tölvukerfum í lag. Það var mikil
vinna eftir hér heima. Ég vildi
fara aftur til fortíðarinnar og
lagði áherslu á það að vinnufatageirinn yrði efldur. Það er grunnurinn sem fyrirtækið byggði á.“
Nýjar búðir voru opnaðar í
Bankastræti og í Flugstöð Leifs
Eiríkssonar. Búðin í Bankastræti
var liður í því að gera búðirnar
jafn smartar og 66°Norður varan
var orðin, en þangað koma líka
flestir ferðamenn sem eru yfir sig
hrifnir af búðinni og vörunum.
„Búðin í Bankastræti er hönnuð
með það í huga að geta opnað eins
búðir annars staðar. Við höfum
opnað fjórar búðir í Lettlandi,
eina í Litháen og eina í Hollandi.
Auðvitað erum við í útrás en hún
er samt ekki þannig að við ætlum
að opna 50 búðir á fimm árum.
Fyrirtækið hefur tvöfaldast frá
því að ég tók við, það er mjög
mikið og við eigum fullt í fangi
með það.“
Þar að auki hefur fyrirtækið
verið að byggja upp tvær verksmiðjur í Lettlandi þar sem nánast allar vörurnar eru framleiddar. 66°Norður er líka með söluaðila
sem sjá um að markaðssetja vöruna í Skandinavíu, Þýskalandi og
Bandaríkjunum.
Svíþjóð
og
Bandaríkin eru stærstu markaðirnir. „Markmiðið er að opna búð í
Kanada og Bandaríkjunum á
næsta ári. Hugsanlega eina á
Norðurlöndum. En samt fara
hægt,“ ítrekar Sigurjón. Hvernig
markaðssetjið þið vöruna? „Fyrst
og fremst sem hágæðavöru sem
er ekki mjög háð tískusveiflum.“

. OG (OLLYWOOD
Það eru ekki bara almennir ferðamenn sem eru yfir sig hrifnir

heldur fræga fólkið líka. Ertu í því
að reyna að koma Hollywood-leikstjórum í 66°Norður úlpur? „Það
vilja bara allir vera í þeim,“ svarar Sigurjón. „Mikið af kvikmyndagerðarfólki notar vörurnar. Baltasar sagði mér að hann væri alltaf
í 66°Norður, það hefur ekkert með
mig að gera, þeir koma bara af
sjálfsdáðum. Nick Cave var hérna
um daginn og keypti hjá okkur og
Brendan Fraser keypti fyrir stóra
summu. Það sem skiptir máli er að
varan höfðar til þessa fólks og það
vill vera í henni. Þetta fólk kemur
í búðina og verslar, starfsfólkið
veit ekki einu sinni hver þau eru
og lætur borga fullan prís.“ Magni
skýtur inn í: „Ég var að vinna með
Brendan Fraser þegar hann var á
Íslandi. Hann átti ekki til orð yfir
búðinni.“

¥MYND ¥SLANDS
Það hvað það er algengt að ferðamenn séu að kaupa þennan fatnað
sýnir hvað það eru sterk tengsl
milli vörumerkisins og ímyndar
Íslands. En hver skyldi sú ímynd
vera að mati Sigurjóns, sem hefur
búið og starfað erlendis í mörg ár.
„Ímynd Íslands er ótrúlega sterk.
Það hjálpar reyndar ekki að byggja
álver og veiða hvali, fyrir utan að í
hvorugu er mikil framtíð. Þetta er
tilgangsleysa, skammsýni og enginn bissness. Þetta er 20. aldar
hugsunarháttur. Okkar dýrmætasta auðlind er landið sjálft. Því
meira sem við tökum af því, því
minna verður eftir af því. Ímynd
Íslands er sterk vegna þess að
landið er það sérstakt og fjölbreytt. Reykjavík er nyrsta höfuðborg veraldar. Við erum svo fá
hérna að það er erfitt að spilla
náttúrunni. Mesta auðlind Íslands
er að þú keyrir í korter út úr borginni og ert kominn í óspillta náttúru. Það gerist ekki annars staðar
í heiminum og er ómetanlegt,“
endar Sigurjón á að segja. Magni
búinn að slökkva á hárblásaranum
og Sigurjón gengur út í skítakulda,
nýklipptur í 66°Norður úlpu. N
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"LÎÈ OG TÅMARIT b¡G LES GÅFUR
LEGA MIKIÈ AF BLÎÈUM OG TÅMARITUM
¡G LES ,OS !NGELES 4IMES .EW
9ORK 4IMES &INANCIAL 4IMES 7ALL
3TREET *OURNAL 'UARDIAN OG ÅSLENSKU
BLÎÈIN ¹ NETINU ¡G ER ¹SKRIFANDI AF
UM  TÅMARITUM UPP¹HALDS ERU
!RT &ORUM OG .EW 9ORKER SEM ER
BESTA BLAÈ Å HEIMI %F ÁG LES EKKI
.EW 9ORKER Ö¹ FINNST MÁR EINS
OG ÁG HAFI MISST AF M¹LTÅÈ %ITT
SKEMMTILEGASTA TÅMARITIÈ ER LÅKA
4HE 7EEK SEM ER FR¹B¾RT KONSEPT
SEM ¹ ÎRUGGLEGA EFTIR AÈ RYÈJA SÁR
TIL RÒMSm
"ËK b¡G ER YFIRLEITT AÈ LESA  TIL 
B¾KUR Å EINU ¡G KAUPI OFT B¾KUR
¹ FLUGVÎLLUM SEM MÁR LÅST VEL ¹ ¥
DAG ER BËKIN Å FLUGVÁLINNI EFTIR "ILL
"RYSON ! 3HORT (ISTORY OF .EARLY
%VERYTHING 5M HEIMSMYNDINA
OG HVERNIG HLUTIR ERU SETTIR SAMAN
"ËKIN SEM STENDUR UPP ÒR NÕLEGUM
SEM ÁG HEF LESIÈ HEITIR "LINK 4HE
0OWER OF 4HINKING 7ITHOUT 4HINKING
EFTIR -ALCOLM 'LADWELL HÒN FJALLAR
UM ÖAÈ AÈ  AF ÎLLUM SKYNDI
¹KVÎRÈUNUM SEM MAÈUR TEKUR

BYGGÈA ¹ TILFINNINGU ERU RÁTTAR ¡G
ER MJÎG HRIFINN AF ÖESSARI KENNINGU
%N BESTU B¾KUR AÈ MÅNU MATI ERU
"IRTINGUR EFTIR 6OLTAIRE OG 3J¹LFST¾TT
FËLK EN )LLIONSKVIÈA ER LÅKLEGA ¹
TOPPNUMm

4RÒ b¡G TRÒI EKKI ENDILEGA ¹ KIRKJU
¡G TRÒI ¹ ÎRLÎG OG ¾ÈRI M¹TTARVÎLD
¶Ë ÁG SEGI AÈ HVER SÁ SINNAR G¾FU
SMIÈUR Ö¹ ER EITTHVAÈ SEM ER ¾ÈRA
EN MAÈUR SJ¹LFURm
+VIKMYND b5PP¹HALDS KVIK
MYNDIN ER !MARCORD EFTIR &EDERICO
&ELLINI !MARCORD ÖÕÈIR b¡G MANm OG
FJALLAR UM ¾SKU &ELLINI OG UPPVAXT
AR¹Rm
3JËNVARPSEFNI

b4WIN 0EAKS ÁG
GET ALLTAF HORFT ¹ Ö¹ Ö¾TTI ¡G VAR
HEPPINN AÈ KOMAST N¹L¾GT ÖESSU
VERKEFNI EN $AVID ,YNCH ¹ HEIÈUR
INN ¡G ER LÅTIÈ HRIFINN AF SJËNVARPI
Å DAG AFTUR ¹ MËTI HEFUR G¾ÈI ¹
BANDARÅSKU SJËNVARPEFNI AUKIST
MIKIÈ ¶¾TTIR EINS $ESPERATE (OU
SEWIVES ERU GËÈIR ¡G ER HRIFINN AF
S¹PUM $ALLAS ER AUÈVITAÈ KLASSÅKm

HUGMYND & HÖNNUN /SCOPE

nóvember

Minnum á fjórar myndlistarsýningar í Hafnarborg:
Spessi, Baski, Jan Pozok og Yngvi Guðmundsson.
Kynstrin öll - upplestur á Bókasafni
Hafnarfjarðar 25. nóvember kl. 13 (börn 4-8 ára)
Halló Hafnarfjörður með beina útsendingu úr Jólaþorpinu á FM 96,2
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N¾GÈ Å -ALAVÅ
3IGRÅÈUR OG 3IGURÈUR HAFA ÖAÈ GOTT Å -ALAVÅ ¶AR BÒA
ÖAU Å FÅNU HÒSI ¹ MALAVÅSKAN M¾LIKVARÈA NIÈRI VIÈ
-ALAVÅVATNIÈ OG ERU AÈ EIGIN SÎGN MEÈ YNDISLEGA
HÒSHJ¹LP OG GARÈYRKJUMANN SEM ÖAU ERU AÈ REYNA
AÈ KENNA GARÈYRKJU (JËNIN UPPLIFA NÕ ¾VINTÕRI ¹
HVERJUM DEGI Å HINU FALLEGA EN F¹T¾KA LANDI ÖAR SEM
FËLK BÕR VIÈ FRUMST¾ÈAR OG B¹GBORNAR AÈST¾ÈUR
&LËÈHESTAR ERU ALGENG SJËN Å -ALAVÅ EN ÖEIR GETA
VERIÈ AFSKAPLEGA ILLSKEYTT DÕR OG ÖVÅ EINS GOTT AÈ FARA
VARLEGA Å GRENND VIÈ Ö¹
(JËNIN SEGJA ÖAÈ SORGLEGA STAÈREYND AÈ UM 
PRËSENT AF GJAFAFÁ SEM BERIST FR¹ ÎÈRUM ÖJËÈUM TIL

AÈSTOÈAR OG UPPBYGGINGAR HVERFI Å VASA STJËRNM¹LA
MANNA EMB¾TTISMANNA OG ANNARRA ËPRÒTTINNA AÈILA
EN GRÅÈARLEG SPILLING ER Å LANDINU
'ALDRAR OG SEIÈIR ERU STËR HLUTI AF LÅFI FËLKS Å -ALAVÅ
OG DANSA SEIÈKARLAR ÖAR TRYLLTAN DANS INNI Å ÖORPUN
UM 3JÒKRAHÒSIÈ ÎÈLAST ÖË SÅFELLT MEIRI TILTRÒ MEÈAL
HEIMAMANNA EN ÖAÈ ER MJÎG UNDIRMANNAÈ %IN LJËS
MËÈIR TEKUR ¹ MËTI  BÎRNUM ¹ M¹NUÈI EIN SÅNS
LIÈS OG L¾KNAT¾KNAR HAFA VART UNDAN AÈ TAKA ¹ MËTI
FËLKI Å AÈHLYNNINGU ¶R¹TT FYRIR ÖAÈ SEGJA HJËNIN AÈ
STYGGÈARYRÈI HEYRIST EKKI OG STARFSFËLK SINNI VERKUM
SÅNUM MEÈ STËÅSKRI RË OG ¾ÈRULEYSI

Fyrstu vikurnar við Apaflóa
Hjónin Sigríður Snæbjörnsdóttir framkvæmdastjóri og Sigurður Guðmundsson landlæknir hafa nú dvalist við Apaflóa í
Malaví í einn mánuð en þau hyggja á ársdvöl þar í landi. Hér á eftir er ferðasaga þeirra hjóna fram til þessa en lífið í Malaví er
verulega ólíkt því sem þau eiga að venjast hér á landi.

Þ

að ríkir spenna og
eftirvænting í lofti í
Malaví núna því
regntímabilið er að
hefjast. Alls staðar
er verið að plægja
jörð, jafnt litlar garðholur sem
stóra jarðskika og menn fá lán
fyrir áburði til að auka möguleika
á að uppskeran verði sem mest og
best. Engan skyldi undra því líf
fólks hér er undir því komið að
maísuppskeran bregðist ekki, rétt
eins og þegar velferð okkar á
Íslandi stóð og féll með þorski og
síld, ekki verðbréfum. Hinsvegar,
ólíkt því sem þekkist heima á
Íslandi, er maís meginuppistaða í
fæðu fólks hér um slóðir. Úr
honum er gerður grautur, nsima,
sem étinn er í öll mál.
Það er margt fleira sem veldur
spennu í lofti hér í Malaví, stjórnarfar er nokkuð ótryggt í augnablikinu en Bingu wa Matharika
forseti landsins er ekki með þingmeirihluta á bak við sig. Þar að
auki hefur stór hluti þingmanna
hans flokks skipt um flokk á þessu
þingi (crossed the floor) og nú er
deilt og beðið úrskurðar forseta
þingsins um hvort þessu skuli
unað eður ei. Ef úrskurðurinn
verður á þá leið að þessi flokkaskipti séu ólögleg samkvæmt
stjórnarskrá er ljóst að forsetinn
missir mestallan stuðning sinn og
upplausnarástand mun skapast.

(UGARFARSBREYTING UNGA FËLKSINS
Malaví er mjög fallegt land, en
mjög fátækt land. Menn greinir á
hvað veldur, hvernig stendur á
því að Malaví og önnur örfátæk
lönd sunnan Sahara eru jafn illa
sett og raun ber vitni. Hagvöxtur,
mikill eða lítill eftir atvikum,
hefur orðið annars staðar þar sem
fátæktin var áður alger. Nefna má
Bangla Desh, sem er rétt farin að
rétta úr kútnum þó langt sé í land,
og nefna má Indland svo ekki sé

talað um Kína. Julius Nyerere
fyrrverandi forseti Tanzaníu
sagði fyrir tíu árum í ræðu sem
hann flutti í Edinborg að þrennt
ylli vanda Afríku; í fyrsta lagi
óstöðugt stjórnarfar og pólítískar
væringar, í öðru lagi víðtæk spilling og í þriðja lagi skortur á sterkum innviðum, á borð við menntun,
samgöngur og heilbrigðisþjónustu. Ef til vill verður seint unnt
að bæta innviðina ef fyrri tvö skilyrðin vantar. Meðan svo er geta
mörg ríkjanna sunnan Sahara
ekki talist sjálfbjarga. Malaví er
ein af fátækustu þjóðum heims,
60-70 prósent af fjármagni til
reksturs þjóðarbúsins kemur frá
öðrum þjóðum og alþjóðastofnunum. Malavar eru því í flestu háðir
öðrum, en þeir fá gjafafé víða að.
Það er því sorglegt til þess að vita
að talið er að þrjátíu prósent af
gjafafé sem hingað berst fari í
spillingu, hverfi í vasa stjórnmálamanna, embættismanna og
annarra óprúttinna.
Þó má nú lesa um jákvæðar
breytingar á hugarfari fólks í Afríku þar sem ungir Afríkubúar vilja
ekki festast í hlutverki því sem
kallað hefur verið „lært hjálparleysi“ þar sem hvíta manninum er
kennt um flest það sem miður
hefur farið. Þetta unga fólk sem
kallað hefur verið „the cheetah
generation“ trúir á mátt sinn og
megin, leggur áherslu á menntun,
uppbyggingu viðskiptaleiða og
neitar að velta sér upp úr fortíðinni. Það lifði aldrei nýlendutímann. Gagnstætt þessari hlébarðakynslóð eru „the hippos“ eða
flóðhestarnir sem eru þeir sem
stýrðu löndum sunnan Sahara
eftir að sjálfstæði fékkst eftir
1960. Þetta fólk sem fætt var á
nýlendutímanum og komið er yfir
miðjan aldur, lifði ósátt á því sem
hrökk af borði nýlenduherranna
og var upptekið við að kenna Vesturlöndum um allt sem miður fór,

Það er því sorglegt til þess að vita að talið er
að þrjátíu prósent af gjafafé sem hingað berst
fari í spillingu, hverfi í vasa stjórnmálamanna,
embættismanna og annarra óprúttinna.
að nokkru með réttu, en hugsunin
náði aldrei lengra. Hlébarðarnir
hugsa hins vegar á annan hátt. Í
þessu fólki á Afríka framtíð.

2AFMAGNSLEYSIÈ ERFITT
Það er margt sem skilur á milli

þeirra allsnægta sem Íslendingar
búa almennt við og þeirrar fátæktar sem Malavar hafa þurft að þola.
Fyrir Íslendinga er það allt að því
óraunverulegt að fara út í búð og
finna áþreifanlega fyrir þeim
skorti sem hérlendir sjá ekkert

athugavert við. Á þeim fimm
vikum sem við höfum dvalið hér,
höfum við kynnst matar- og vöruskorti sem við höfðum ekki einu
sinni ímyndunarafl til að sjá fyrir
okkur, að ekki sé minnst á eldsneytisskortinn. En það sem gerir
þjóðina næstum óstarfhæfa er
óstöðugt rafmagn. Rafmagn fer
hér af næstum daglega í lengri eða
skemmri tíma. Enginn veit hvað
átt hefur fyrr en misst hefur, fyrir
þá sem eru háðir tölvum í vinnu
sinni, loftkælingu á heitum dögum
og öðrum þeim þægindum sem
rafmagnið veitir okkur, er rafmagnsskortur vægast sagt erfiður.
Ekki er alveg ljóst af hvaða orsökum skorturinn er en sögusagnir
eru uppi um að verið sé að skammta
takmarkað rafmagn. Rafmagn er
hins vegar svo óvíða í Malaví að
þetta breytir til dæmis litlu í daglegu lífi fólks hér við Apaflóa. Það
er hins vegar alveg ljóst að meðan
ekki er hægt að halda uppi samskiptum á öruggari máta verður
erfitt að koma Malaví á kortið með
betur settum þjóðum.
Sjúkrahúsið sem við störfum
við hér við Apaflóa er mjög undirmannað eins og aðrar heilbrigðisstofnanir landsins. Hér tekur
ein ljósmóðir á móti 60 börnum á
mánuði, ein síns liðs, læknatæknar sjá 150-200 manns á göngudeildarmóttöku á dag svo dæmi
séu tekin. Það sem vekur athygli
okkar, virðingu og aðdáun er með
hve miklu æðruleysi og stóísri ró
fólk gengur að störfum sínum við
þessar
fáheyrðu
aðstæður.
Styggðaryrði heyrast ekki, enginn hellir úr skálum reiði sinnar á
morgunfundum. Hverju gæti
þetta fólk ekki áorkað við betri
aðstæður? Þess vegna skiptir þróunaraðstoð máli.
Sigríður Snæbjörnsdóttir og
Sigurður Guðmundsson, við
Apaflóa í Malaví..

LJÓSADAG A R

3995-

LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA, STÁL OG GYLLT

6590-

4990-

1495-

1595-

LJÓSAKRÓNA, 3JA ARMA, GYLLT

1995-

VEGGLJÓS, STÁL OG GYLLT

BORÐLAMPI

VIÐ FELLSMÚLA

1995-

VEGGLJÓS, TVÖFALT

HANGANDI LJÓS

13.696-

VEGGLJÓS

LJÓSAKRÓNA, 8 ARMA, GYLLT

1995-

2995-

BORÐLAMPI

LJÓSAKRÓNA, 3JA ARMA, GRÁ

9995-

1995-

9995-

KRISTALSKRÓNA, 8 ARMA

LJÓSAKRÓNA, 8 ARMA, RUST
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1995-

4995-

VEGGLJÓS

4995GLERLJÓS

KRISTALSKRÓNA, 3JA ARMA

1995-

VEGGLAMPI, 2JA ARMA, 3 LITIR

7995-

4995-

LJÓSAKRÓNA, 5 ARMA, RUST

KRISTALSVEGGLJÓS, TVÖFALT

2995-

3995-

HANGANDI LJÓS

LJÓSAKRÓNA, 3JA ARMA, RUST
Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.
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Bestu bókarkápurnar... og þær verstu
Jakob Bjarnar Grétarsson leitaði til sjö bókabéusa, fagfólks og annarra sem hafa haft með bækur að gera með einum eða öðrum
hætti, og fékk þá til að ösla í gegnum jólabókaflóðið í leit að bestu og verstu bókarkápunum.

H

ið
sjónræna
ræður ótrúlega
miklu í markaðssetningu, hvort
sem selja á bækur
eða stjórnmálamenn. Að setja í orð drepur hið
dularfulla og mystíska. Þá fara
menn að þykjast gáfulegir og fara
að efast. Myndir eiga hins vegar
greiðari leið að mannshuganum.
Að kaupa hluti hangir á hinu lélega
í undirmeðvitundinni; öfundinni,
stoltinu, hégómanum og öllu
þessu,“ segir Guðmundur Oddur
prófessor í grafískri hönnun við
Listaháskóla Íslands.
Guðmundur Oddur fer fyrir
valinkunnum hópi álitsgjafa sem
völdu bestu og verstu bókarkápurnar þetta árið. Dreifing atkvæða
var mikil, hvað sem svo ber að
ráða í það. Guðmundur Oddur
telur bókagerðarmönnum fara
aftur og segir tíma til kominn að
hrista verulega upp í þessu. Hins
vegar er ný lína frá nýju forlagi,
Nýhil, sem er dæmi um þær breytingar sem eru í vændum.
„Já, hvert þetta mun fara.
Meira verður lagt í efnislegan frágang og handverk eins og þetta
var einu sinni,“ segir prófessorinn. En líkt og í andstæðumerk-

ingu við orð sín bendir hann svo á
að í útliti er horft til baka
„Áberandi eru þessar miðaldaímyndir í samtímanum. Eins og
allt þetta emblem, táknmyndaklessur – skjaldarmerki utan á
annarri hverri bók. Sem þýðir
miðjusetningu sem ekki er módernísk. Miðjumyndmál þar sem
öllu er hlaðið í einn punkt. Svo, einhvern veginn, einu viðspyrnurnar,
sem eru nánast tímamót og varða
efniskenndina, er að finna í útgáfuröðinni hjá Nýhil. Sem er partur af
þessari akademíutilfinningu. Liggur í loftinu og líkt og í öllu prómóinu sem verið hefur, að blanda
saman gömlu og nýju, að þá hefur
hið nýja verið yfirgefið. Og hið
gamla notað. Hangir í einhverri
rómantík í merkingunni goth eða
horror yfir í dulkóðaða og ljóðræna speki. Sem er einkenni,
mynstur sem maður tekur eftir.“
Ekki er að efa að hinn almenni
maður sjái þetta blasa við. Eða
þannig. Við framkvæmdina á því
að finna út úr því hvaða bókarkápa
er best að þessu sinni og verst, því
ekkert er ljósið án skuggans, var
álitsgjöfum uppálagt að raða fimm
bókum á lista. Og fengu þær svo
stig í samræmi við það. Einnig
ræður tíðni tilnefninga.
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3EX AF SJÎ ¹LITSGJÎFUM TILNEFNDU ÖESSA BËK
OG HLAUT HÒN  STIG b'L¾SILEG K¹PA ¶AÈ ER
EINHVAÈ MIÈALDATREND Å GANGI OG BÒIÈ AÈ VERA
Å TALSVERÈAN TÅMA ¶¾R ERU NOKKRAR SVONA MEÈ
EMBLEMI EÈA SKJALDARMERKIm !NNAR TALAR UM
DJARFA K¹PU ÖAR SEM BAKHLIÈ ER SMELLT ¹ FORSÅÈU
OG VENJIST ÖAÈ FURÈU
VEL OG GERI BËK
INA AÈ SJ¹LFST¾ÈU
LISTAVERKI b&ALLEGA
HÎNNUÈ B¾ÈI
K¹PA OG ÎLL GERÈ
PRENTUN OG PAPPÅR
!LLT TIL FYRIRMYNDARm
/G b!LLIR ST¾LAR
PRENTBRANSANS
NOTAÈIR 5PPHLEYP
ING GYLLING PAPPÅR
OG DET HELE /G
ÖAÈ GENGUR UPP
!FSKAPLEGA VEL
HEPPNUÈ OG FLOTT
K¹PAm
®RUGGLEGA VANDAÈASTA BËKARK¹PAN ¹ VEGUM
%DDU Å ¹R 0APPÅRINN ER FALLEGUR OG Ö¾GILEGUR
VIÈKOMU LITIR HARMËNERA b0RENTUNIN ER ¹G¾T
OG MÎGULEIKAR Å PRENTVERKI NOTAÈIR K¹PUNNI TIL
FRAMDR¹TTAR m SEGIR ANNAR b+¹PAN PASSAR SÎGUNNI
¹REIÈANLEGA VEL ,ETURMEÈFERÈIN ER ÖË EKKI NËGU
GËÈ MEGINM¹LSTEXTINN ER JAFNAÈUR OG GÎTËTTUR
SEM ER MIÈUR ÖAR SEM ANNAÈ ER EINHVERN VEGINN
SALLAFÅNT OG BËKAORMAV¾NTm
b¶AÈ SEM LÅTUR ÒT FYRIR AÈ VERA BAKSÅÈA SËMIR SÁR
VEL SEM FORSÅÈA ¹ ÖESSA FRËMU BËK 5PPHLEYPING
OG GYLLING GEFA K¹PUNNI KLASSA OG HVÅTI ÒLFURINN
GRÅPUR AUGAÈ ,ETRIÈ ¹ FORSÅÈU HEFÈI AÈ ËSEKJU
M¹TT VERA ÎRLÅTIÈ ÖYKKARAm
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¶ESSAR ÒTG¹FUR .ÕHILS ERU ANSI FLOTTAR p ALLAVEGA
ALVARLEGASTA TILRAUNIN TIL ÖESS AÈ KOMA ÒTLITI BËKA
¹ ANNAÈ PLAN SEGIR EINN ¹LITSGJAFA UM BËKARK¹P
UNA SEM LENTI Å ÎÈRU S¾TI b¶¾R ERU LAUSAR VIÈ
SYKUR ¡G HEFÈI ALVEG
EINS GETAÈ NEFNT 3VAV
AR 0ÁTUR OG TUTTUGUSTU
ÎLDINA ¶ETTA ER FLOTT
FYRIR MINN SMEKK
p TAKK FYRIRm
!NNAR SEGIR GAMAN AÈ
FYLGJAST MEÈ ÖESSU
NÕJA FORLAGI .ÕHIL
SEM FETAR Å FËTSPOR
-C3WEENEY ÒTG¹F
UNNAR b-YNDSKREYT
INGIN ER STERK OG
UNDIRSTRIKAR TITILINN
VEL !THYGLISVERÈ
K¹PUHÎNNUN Å FAL
LEGUM BËKAFLOKKIm
/G ENN EINN b.ÕHIL ÒTG¹FAN SKARAR AUGLJËSLEGA
LANGT FRAM ÒR SAMKEPPNISAÈILUM Å ÒTG¹FU HVAÈ
VARÈAR HÎNNUN BËKARK¹PA Å ¹R (VER BËKIN FR¹

.ÕHIL ER ANNARRI FEGURRI BËKIN FER VEL Å HENDI
ÖAÈ ER GOTT AÈ KOMA VIÈ HANA ¹FERÈIN ER
BËKAORMAV¾N TEIKNINGIN ¹ K¹PUNNI GEFUR FÎGUR
FYRIRHEIT UM GËÈA KÅMNIG¹FU OG BITAST¾TT INNI
HALD 3ÅÈAST EN EKKI SÅST ER LETURMEÈFERÈ INNAN
SEM UTAN OG PRENTUN TIL FYRIRMYNDARm /G LOFIÈ
HELDUR ¹FRAM b'ËÈ VIÈKOMU 4ILRAUN SEM GENG
UR UPP !FSKAPLEGA FALLEGTm
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b%INHVER SPENNA Å ÖVÅ
HVERNIG SK¹LDJÎFRARNIR
HORFA p MYNDAST
ËV¾NT SPENNA m SEGIR
EINN ¹LITSGJAFA UM Ö¹
BËK SEM ER Å ÖRIÈJA
S¾TI YFIR BESTU BËKAR
K¹PURNAR b'J¹IN MILLI
SK¹LDANNA TÒLKUÈ
MEÈ HVÅTUM FLETI
'ËÈAR LJËSMYND
IR FORMHUGSUN
SNJÎLL OG VEL UNNIN
TÕPËGRAFÅA 3TËR BËK
UM STËRA MENN
/G K¹PAN N¾R ÖVÅ
ALGJÎRLEGAm
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(ÁR R¾ÈA ¹LITSGJAFAR
UM STÅLHREINA K¹PU
OG EFNISMEÈFERÈ EN
ÖESSI K¹PA ER NOKKUÈ
D¾MIGERÈ FYRIR LÅNUNA
Å ¹R b-YNDSKREYTING
¹ K¹PU SKÕRIR SÎGNINA
Å TITILINUM OG LETRIÈ
VINNUR VEL MEÈ
HEILDARMYNDINNIm
/G b3MEKKLEG OG
STÅLHREIN /G FER
FYRIR SVONA ÖESSARI
JARÈARLITALÅNU SEM NÒ
VIRÈIST UPPIm
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&IMMTA S¾TINU MEÈ
NAUMINDUM N¾R LJËÈA
BËK (ANNESAR b%INFALD
LEGA EIN ALLRA FALLEGASTA
K¹PA SEM SÁST HEFUR Å
¹R K¹PA BROT PAPPÅR
FONTAR OG EKKI SÅST INNI
HALD BËKARINNAR GERA
HANA AÈ VEGLEGUSTU
FALLEGUSTU OG BESTU
JËLABËK SEM H¾GT ER
AÈ FINNAm /G ANNAR
¹LITSGJAFINN ER ¹ ÖVÅ AÈ
ÖAÈ SÁ bEITTHVAÈ FLOTT
VIÈ SVONA LÕRÅSKAN
MËDERNISMAm
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.Ò FARA ¹LITSGJAFARNIR ¹ FLUG b&R¹HRINDANDI BËK
ARK¹PA MEÈ LJËTRI MYNDSKREYTINGU OG F¹T¾KLEGRI
LETURMEÈFERÈ +ANNSKI
VAR HUGMYNDIN AÈ ÒTLIT
K¹PUNNAR H¾FÈI NAFN
INU EN ÁG VILDI EKKI HAFA
GRIPINN UPPI Å BËKAHILLU
HJ¹ MÁR p JAFNVEL ÖËTT
INNIHALDIÈ GETI VERIÈ
GOTTm /G ANNAR SPYR
HVERNIG H¾GT SÁ AÈ
GERA HÎFUNDI SEM
ÖESSUM SLÅKAN SKAÈA
b¶ESSI K¹PA ER SVO
ËTRÒLEGA GÎMUL OG FÒL
p OG EINHVERN VEGINN
FR¹HRINDANDI Å ANDLEYSI SÅNU
OG HR¹SLAGA AÈ ÖAÈ ER ILLA GERT (RYLLILEG K¹PAm
/G EINUM VARÈ SVO MIKIÈ UM AÈ HANN SAGÈI EIN
FALDLEGA b,EIÈINLEG K¹PA ¹ LEIÈINLEGRI BËKm
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b¶ESSI BËK ¹ VONANDI EFTIR AÈ SELJAST VEL FYRIR
JËLIN %N ÖAÈ ER EKKI K¹PUNNI AÈ ÖAKKA 'R¹ GR¹
GR¹ ,ETURGERÈ KLAUFALEG OG EINS ËAÈLAÈANDI OG
H¾GT ER AÈ HUGSA SÁR m SEGIR EINN ¹LITSGJAFA
/G b,ITLAUS OG FLÎT
BËKARK¹PA ,ETUR OG
MYNDEFNI RENNA SAMAN
Å GR¹SVARTAN GRAUT BROT
INN UPP MEÈ ORÈINU
3YNDLAUSm %NN EINN
b¶ESSI K¹PA ER DAUÈ
EINS OG MALBIK &LAT
NESKJAN OG GR¹MYGLAN
ERU MEÈ ËLÅKINDUM OG
DAPURLEG TILRAUNIN TIL
AÈ SKAPA DÕPT Å VERKIÈ
MEÈ SKUGGA UNDIR
KLUNNALEGU LETRINU
&ORMBYGGINGIN ER Å
LAGI EN FELLUR FYRIR DAUÈAGRÅMU HEILDARSVIPS
INS 0RENTUNIN ER AFLEITm /G SVO ÖETTA bTTI AÈ
F¹ ¹ SIG GYLLTAN LÅMMIÈA MEÈ ¹LETRUNINNI b$ONlT
JUDGE THE BOOK BY ITS COVER p SAGAN ER JAFN GËÈ
OG K¹PAN ER VONDm VAR HEFUR REYNDAR SENT FR¹
SÁR RÎÈ AF GËÈUM GL¾PASÎGUM MEÈ VONDUM
K¹PUM OG MAÈUR VELTIR ÖVÅ FYRIR SÁR HVORT ÖETTA
SÁ ORÈIÈ bTRADEMARKm HJ¹ HONUMm
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b-ESTA FÒSKK¹PA ¹RSINS
%INSTAKLEGA LJËT ILLA GERÈ
OG ËSANNF¾RANDI SEM
ANDLIT BËKVERKS FYRIR FËLK
Å LEIT AÈ VITUND SINNI m
SEGIR EINN ¹LITSGJAFA
MEÈAN ANNAR DREGUR
EKKI AF SÁR b,ÅTUR ÒT FYRIR
AÈ NAFN BËKARINNAR SÁ

b(¾GARm SEM MINNIR UM OF ¹ bH¾GÈIRm OG SLÅMU
GUR SNIGILL ¹ LAUFBLAÈI ¹ BIÈSKYLDU ER EINHVERN
VEGINN EKKI ÖAÈ SEM HINN ALMENNI SJ¹LFSHJ¹LP
ARBËKARLESANDI LEITAR EFTIR SEM FYRIRMYND HOW
SLOW CAN YOU GO  2ÅMAR HELDUR EKKI VIÈ EFNI
BËKARINNARn
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b+¹PAN ER MJÎG VEIK OG HVERFUR HREINLEGA Å BËKA
REKKUNUM ¡G VAR BÒIN AÈ LIGGJA YFIR NÕJU BËK
UNUM Å UM KLUKKUTÅMA ÖEGAR ÁG LOKS RAK AUGUN
Å ÖESSA BËKm /G b3VO
YFIRHÎNNUÈ K¹PUMYND
AÈ ENGINN GETUR LESIÈ
HVAÈ BËKIN HEITIR EÈA
SKILIÈ UM HVAÈ HÒN ¹
AÈ VERA p EN BATNAR
ÖEGAR HÒN ER OPNUÈ
OG FLUGLEIÈIR BLASA VIÈ
¹ INNANVERÈRI K¹PUNNI
,ÅÈUR FYRIR ÖEKKING
ARLEYSI HÎNNUÈAR ¹
BËKAMARKAÈI OG ÖEIRRI
L¹GMARKSKRÎFU AÈ TITILL
SÁ AÈ MINNSTA KOSTI
SKÕRm
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b3UBBULEGA BLEIK
OG FJËLUBL¹ K¹PA 
KANNSKI AÈ VERA H¹È
EN MISSIR MARKSm
8ST ER REYNDAR
PARTUR AF BËKASERÅU
6ESTFIRSKA FORLAGSINS
OG ÖYKIR ¹LITSGJÎFUM
BLAÈSINS SÒ SERÅA
AFSPYRNU LJËT

b%INS OG PRUFUSPJALD FR¹ 6EGGFËÈRARANUM N¾R
ENGAN VEGINN AÈ VERA MUNAÈARFULL ¹ NOKKURN
H¹TT EINS OG LESENDUM ER LOFAÈ AÈ SAGAN SÁm
&JÎLMARGAR BËKAK¹P
UR AÈRAR VORU NEFNDAR
VONDAR OG GËÈAR SEM
EKKI KOMUST ¹ LISTA
.¾ST ÖVÅ AÈ KOMAST ¹
ÖENNAN LISTA VAR 6IÈ ÎLL
EFTIR 3TEINGRÅM * 3IGFÒS
SON b-INNIR ¹ PLAKAT
FYRIR LÅKNARFÁLAG (VAR ER
RAUÈI F¹NINN 3TEINGRÅM
URn /G ANNAR ¹LITSGJAFI
SEGIR m%INS OG HEIMA
TILBÒIN K¹PA ¹ LJËÈABËK
EFTIR FRELSAÈAN HÎFUND
 «TRÒLEGA LJËTn
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¶¹ VORU NOKKRAR B¾KUR SEM LENTU
BEGGJA VEGNA ¹SS /G ER ÖAR EFST ¹
BLAÈI "ORÈAÈI ÁG KVÎLDMAT Å G¾R EFTIR
«SKAR -AGNÒSSON b3JËNR¾N TRUFLUN
&URÈULEGT LETURVAL HVÅTIR HLEMMAR OG
bDROP SHADOWm OFAN ¹ FLATA
LJËSMYND AF TWEED EFNI
3KIL HVORKI UPP NÁ NIÈUR
-EÈAN ANNAR ÒTSKÕRIR b.ÕR
HÎFUNDUR SEM STIMPLAR
SIG STRAX INN MEÈ FYNDINNI
K¹PU ENDA VERKIÈ MEÈ ÖVÅ
HÒMORÅSKASTA SEM GEFIÈ ER
ÒT Å ¹R &LOTT HUGMYND AÈ
SENDA VERKIÈ ÒT TIL LESENDA
Å JAKKA HÎFUNDAR SEM ALLIR
VIRÈAST ÖEKKJA STRAXm
®ÈRUM ÖYKIR 5NDIR
HIMNINUM EFTIR %IRÅK 'UÈMUNDSSON
GËÈ ¹ MEÈAN ANNAR SEGIR b¶ESSI K¹PA
ER SJÒKLEGA PIRRANDI Å LJËSI ÖESS HVE
D¹SAMLEGA ÖUNGLYNDISLEG K¹PAN ¹

 ÖREPUM ER "LEIKT OG %IRÅKUR 5NDIR
HIMNINUM 'UÈMUNDSSON KRYDDAÈ
MEÈ HNYTTNUM VIÈSNÒNINGSLEIK FYRIR
¹HUGASAMA ¶ESSI BLEIKI KOMMERSÅAL
ISMI VELDUR VANLÅÈAN OG LETURMEÈFERÈ
IN ER KLUNNALEG OG K¹PAN
¹ ALLAN H¹TT BARA STËRUND
ARLEGm
)NDJ¹NINN EFTIR *ËN 'NARR
ÖYKIR EINUM VOND MEÈAN
ANNAR SEGIR HANA SMEKK
LEGA RÅMA VIÈ EFNI BËKAR
INNAR OG SEGIR HANA EKKI LÅKA
NEINNI ANNARRI
/G AÈ ENDINGU F¾R &YRIR
KVÎLDDYRUM EFTIR (ANNES
0ÁTURSSON SEM KLËRAÈI SIG Å
 S¾TI YFIR BETRI BËKARK¹PUR
ÖESSI UMM¾LI EINS ¹LITSGJAF
ANS b¶JËÈSK¹LDINU ER EKKI MIKILL SËMI
SÕNDUR 3ETTUR INN Å K¹PU OG LÅKT OG
HÒN SÁ BUNDIN INN Å SERVÅETTUm

LITSGJAFARNIR
LITSGJAFAR &RÁTTABLAÈSINS ERU ENGIR
VEIFISKATAR OG HAFA ALLIR ¹ EINN EÈA
ANNAN H¹TT KOMIÈ N¹L¾GT BËKUM
OG BËKAGERÈ "¾ÈI SEM UMFJALLEND
UR OG HÎNNUÈIR (ANDFJATLAÈ Ö¾R
LESIÈ OG P¾LT Å ¶ETTA ERU !RNAR 'EIR
«MARSSON HÎNNUÈUR OG TRYMBILL
"RYNDÅS ,OFTSDËTTIR VERSLUNARSTJËRI
$ËRA ¥SLEIFS HJ¹ ,ISTAH¹SKËLANUM
%GILL (ELGASON SJËNVARPSMAÈUR
'RÁTA 6 'UÈMUNDSDËTTIR HÎNN
UNARSTJËRI 0RËFESSOR 'UÈMUNDUR
/DDUR OG 2AGNHEIÈUR 'YÈA *ËNS
DËTTIR ÒTVARPS OG BLAÈAMAÈUR
+ANN &RÁTTABLAÈIÈ ÖEIM BESTU
ÖAKKIR
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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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Trausti Valsson skipulagsfræðingur var
að senda frá sér bók
um hlýnandi loftslag
í heiminum og áhrif
þess. Í viðtali við Inga
Frey Vilhjálmsson ræddi
hann um bókina og
stöðu Íslands í breyttum heimi.
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NORÈRI OG SUÈRI

Ísland loksins í alfaraleið

H

ingað til hefur
verið litið á Ísland
sem útnára. Á miðöldum töldu menn
að við Ísland lægju
endimörk jarðarinnar: hurðin niður til helvítis var
talin vera á Heklu. Þessi sögulega
staða landsins sem útnára kann að
breytast í framtíðinni að mati
Trausta. Með minnkandi ís á norðurhveli og opnun siglingaleiða um
Barentssund verður Ísland hugsanlega að umskipunarhöfn við
mikilvæga alfaraleið á heimshöfunum.

(¾KKANDI HITASTIG
Meðalhitastig á jörðinni hefur
hækkað um 0,8 gráður á celsíus
síðustu hundrað árin – langmest á
síðustu fimmtán árum. Meðalhiti
var í kringum núll gráður um 1900
en er nú um 0,8 gráður. Þessi
þróun mun halda áfram því rann-

sóknir benda til að meðalhitastig á
norðurhveli jarðar fari upp í sjö
gráður árið 2100, og upp í þrettán
gráður fyrir árið 2150 að sögn
Trausta sem sendi nýverið frá sér
bókina How the World will Change
with global Warming, þar sem
hann fjallar meðal annars um
þetta efni. „Hér áður fyrr voru
stöðugar fréttir af því að kartöflugrös dæju í ágúst, slíkt heyrist
ekki í dag og er kornrækt til
dæmis með miklum sóma. Þetta er
afleiðing af hlýnandi loftslagi,“
segir Trausti.
Trausti segir að helsta ástæðan
fyrir hlýnuninni sé að með iðnvæðingu mannsins síðastliðin tvöhundruð ár hafi brennsla jarðefnaeldsneytis, kola, olíu og gass,
aukist til muna. „Þær lofttegundir
sem verða til við þennan bruna
berast út í andrúmsloftið og bætast við lofttegundir sem verða til
við annan bruna á jörðinni, svo

¥3  ./2¨52(6%,) -YNDIRNAR SÕNA MINNKANDI ÅSMAGN ¹ NORÈURHVELI JARÈAR ¹ TUTTUGUSTU OG FYRSTU ÎLDINNI
sem skógarelda og rotnun. Þessar
lofttegundir hafa aukið hitastigið
á jörðinni,“ segir Trausti.
Ef svo fer sem horfir telur
Trausti að mörg svæði við miðbaug jarðar verði orðin óbyggileg
vegna hita, þurrka og eyðimarka á
næstu öld og því muni fólk sem
býr á þessum svæðum flytja í áttina að Norður- og Suðurheimskautinu.
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¶RJ¹R LEIÈIR TIL ÒRBËTA
Trausti segir þrjár leiðir til að
bregðast við þessari hlýnun á jörðinni. Í fyrsta lagi að setja takmörk
á hversu mikið megi brenna af
jarðefnaeldsneyti, en Kyoto-samningnum er meðal annars ætlað
þetta hlutverk. Trausti segir hins
vegar að útblástur í aðildarríkjum
að samningnum sé einungis einn
fjórði af þeim útblæstri sem berst
út í andrúmsloftið í heiminum. „75
prósent af útblæstrinum kemur
frá þjóðum sem eru ekki aðilar að
Kyoto-samningnum, til dæmis
Bandaríkjunum, Kína og Indlandi.“ Trausti segir að í öðru lagi
geti stjórnvöld og iðnfyrirtæki
brugðist við með því að reyna að
tryggja að útblásturinn sem berist
út í andrúmsloftið sé hreinni, til
dæmis með því að nota orkugjafa
eins og vetni. Í þriðja lagi segir
Trausti að þjóðir heimsins geti
búið sig undir að flytjast búferlum
í áttina að Norður- og Suðurheimsskautinu. Hann er svartsýnn á að
mönnum takist að sporna við hlýnuninni með fyrstu tveimur aðferðunum og telur því að sú þriðja sé
skynsamlegust.

-INNKUN HAFÅSS
Með hækkandi hitastigi fer íshellan á norðurhveli jarðar minnkandi
og auðveldara verður fyrir skip að
sigla um Norður-Íshafið, í gegnum
Beringssund – á milli Síberíu og
Alsaka – og yfir í Kyrrahafið. Þetta
auðveldar samgöngur á sjó í heiminum, því með þiðnuninni gæti opnast bein sjóleið fyrir flutninga á
milli Asíu og Ameríku sem hingað
til hafa verið ómögulegir sökum
hafíssins. Minnkun íssins gæti
einnig aukið þátttöku Íslands í
skipaflutningum á sjó, en hingað til
hefur Ísland ekki spilað stórt hlutverk í verslun á heimshöfunum því
það hefur ekki verið í alfaraleið.
/LÅAN OG UMSKIPUNARHÎFNIN
„Eftir því sem íshellan þiðnar verður einnig auðveldara að komast að
þeim griðarlegu miklu olíulindum
sem liggja undir henni,“ segir
Trausti, en talið er að um 20 prósent olíubirgða heimsins sé að
finna þar.
Að mati Trausta gæti minnkandi
hafís á svæðinu leitt til þess að
Ísland verði að mikilvægri umskipunarhöfn í Norður-Atlantshafi á
næstu áratugum, bæði vegna aukinna olíuflutninga sem og annars
konar vöruflutninga á milli landa.
Trausti segir að þessi þróun sé
þegar hafin hér á landi. Hann segir
að sautján risaolíuskip – um 100.000
tonn hvert – hafi siglt fram hjá
landinu í fyrra og meira en sextíu
það sem af er þessu ári. Innan átta
ára gæti þessi tala farið upp í um
500 risaolíuskip á ári að mati
Trausta. Hann segir að ef af þessu
verður gæti það skapað mikla

atvinnu fyrir Íslendinga við ýmiss
konar þjónustu auk þess sem mikil
gjöld og tekjur munu verða af
henni.

(¾TTA ¹ OLÅUSLYSI
En Trausti segir líka að þessi þróun
geti haft neikvæðar afleiðingar því
að með minnkun íssins á norðurhveli hækki yfirborð sjávar sem
getur aukið flóðahættu hér á landi
sem og annars staðar. Jafnframt
gætu auknar siglingar með olíu
haft ákveðnar hættur í för með sér.
„Ef olíuslys verður hér við land, þá
gæti lífríkið á Íslandi verið í mikilli hættu, líkt og gerðist árið 1989
þegar olíuskipið Exxon Valdez
sökk við strendur Alaska og út úr
því láku 52 milljónir gallona af
olíu.“
¥SLAND SEM NAFLI ALHEIMSINS
„Allir höfundar sem skrifa um
þessi efni setja sitt land í öndvegi.
Ég geri það vegna þess að slíkt
getur hjálpað okkur að markaðssetja landið því ef útlendingar sem
skoða svona bók fá það á tilfinninguna að Ísland sé land tækifæranna
þá getur það hjálpað okkur við að
fá hingað fjárfesta. Ég er ekki
alveg hlutlaus í þessu því ég vil
láta Ísland líta vel út,“ segir Trausti
en að hans mati eru Ísland og Noregur þau lönd sem munu græða
hvað mest á opnun Beringssundsins fyrir aukinni skipaumferð og
þeirri olíuvinnslu sem þar mun
fara fram.
„Ísland er og hefur verið hálfgerður útnári en ef af þessu verður
þá gæti það sko breyst,“ segir
Trausti. N
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Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

*ËHANN 3IGURÈSSON ANNAR FR¹ VINSTRI OG HUGSJËNAMENNIRNIR "JARNI 3TÅGUR OG %GILL HJ¹ "RIMBORG ERU MIKLIR 6OLVO MENN

Allt annað er drasl
Volvo er ekki bara venjulegur bíll í
augum Jóhanns Sigurðssonar. Aðeins
17 ára að aldri fékk hann ástríðu fyrir
Volvo og síðan var ekki aftur snúið.
Í dag á Jóhann tvo Volvo-bíla. Annar þeirra
er Volvo S90 árgerð 1998 sem áður var í
eigu kínverska sendiherrans á Íslandi. Hinn
er blár, nýuppgerður Volvo 240 árgerð 1987
sem hefur verið í eigu Jóhanns síðastliðin
12 ár.
„Ég sá hann fyrir tilviljun á stæði við
Dalbraut og gat engan veginn staðist freistinguna. Hann var aðeins ekinn 13.000 km
sem er mjög óvenjulegt fyrir slíkan bíl,“
segir Jóhann. Fyrri eigandi bílsins, Andrés
Kr. Hansson, hafði starfað sem atvinnubílstjóri síðan um 1930 og ekið um á þessu
saman númeri, R 279, alla tíð. „Ég hafði
samband við fjölskyldu Andrésar og það

varð úr að ég fékk bílinn,“ segir Jóhann
brosandi. Upp frá þessu urðu Jóhann og
bíllinn miklir vinir og í dag er bíllinn allur
nýuppgerður. „Bíllinn lenti í lítilsháttar
tjóni og þegar hugsjónamennirnir á sprautuverkstæðinu Glitri tóku við honum, var
ákveðið að fara í þessar framkvæmdir,“
segir Jóhann. Ferlið tók um þrjú ár og
Jóhann fékk dygga aðstoð Brimborgarmanna sem voru óþreytandi við að finna
varahluti og veita ráð sama hvað á bjátaði.
„Það má segja að hann sé kominn í Armaniklæðnað blessaður bíllinn,“ segir Jóhann.
Aðspurður segir Jóhann áreiðanleika og
traust vera þá þætti sem heilla mest í fari
bílanna. „Ég fæ einhverja einstaka öryggistilfinningu á Volvo,“ segir Jóhann sem er
þess fullviss að númerinu gamla og góða
fylgi alveg sérstök gæfa. Nú er Volvoinn að
leita að nýjum eigendum og Jóhann vonar
að hann fari í góðar hendur. RH FRETTABLADIDIS
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FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
Nánari upplýsingar hjá lánafulltrúum Frjálsa
og á www.frjalsi.is, þar sem einnig er hægt
að reikna greiðslubyrði.
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RÚÐUVÖKVI Eftirsóttur Honda Civic
Á ÖLLUM
EGO STÖÐVUM

Ódýrt eldsneyti + ávinningur!
EGO er við: Fellsmúla, Hæðasmára, Salaveg, Smáralind, Stekkjarbakka og Vatnagarða!

Jeppadekkin frá

38x15,5R15
38” MTZ dekkin komin aftur
4x4 specialist

Viðarhöfða 6 - Sími 577 4444

Honda Civic er gríðarlega
vinsæll bíll. Svo vinsæll að
þrátt fyrir að unnið sé allan
sólarhringinn í Honda verksmiðjunum anna þær engan
veginn eftirspurn. Þetta kemur
ekki á óvart þar sem Civic ætti
að höfða til margra.
Ekki er hlaupið að því að eignast
Civic. Hingað berst takmarkaður
fjöldi bíla og slegist er um eintökin.
Hann er bæði vinsæll hjá
fjölskyldufólki, sem vill fallegan,
traustan og ódýran bíl, sem og
yngri ökumönnum í leit að spennu.
Vinsælt er að breyta bílnum, setja
vindskeið og svuntukitt á hann,
fikta í vélinni og gera hann að
japönskum götusportbíl. Þarna
liggur helsta aðdráttarafl Civicsins.
Hann er afar fjölhæfur.
Annar kostur Civic er verðið,
en miðað við þann aukabúnað sem
honum fylgir er hann á mjög
samkeppnishæfu verði miðað við
keppinautana. Útlit Civic skemmir
heldur ekki fyrir honum. Hann
skortir kannski evrópska fágun,
en hann hefur þetta japanska yfirbragð sem er einhvern veginn
auðveldara að móttaka og láta sér
líka við.
Innviðir bílsins eru glæsilegir,
að undaskildum stafræna hraðamælinum sem virðist af einhverjum óskiljanlegum ástæðum vera
„big in Japan“. Svolítið Saab á áttunda áratugnum en dæmi hver
fyrir sig. Handbremsan er hálf
öfugsnúin og kemur sá viðsnúningur mjög vel út.
Mælaborðið er sportlegt, öllum
hnöppum komið haganlega fyrir
og svo er eitthvað við að hafa
flipaskiptingu í stýrinu. Manni
finnst maður vera að keyra dýran
sportbíl og allir vilja keyra dýran
sportbíl.
Vélin er lífleg. 1,8 lítrar, 139
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hestöfl pískuð áfram af i-VTec
ventlastýringu. Vélin skilar sínu
og við blandaðan akstur er eyðslan skráð 6,5 lítrar á hundraðið.
Það er ekki slæmt miðað við bíl í
þessum flokki, hreint ekki slæmt.
Þar að auki eru fjölmörg kerfi sem
hjálpa þér að halda bílnum á veginum. Auk ABS bremsukerfis,
CAS neyðarhemlunar og ESP
stöðuleikakerfis er ES búinn EBD
bremsuþrýstingskerfis, sem tekur
tillit til þess hvernig bíllinn er
hlaðinn, og VSA stöðuleikakerfis
og skrikvarnar. Ef öllum þessum
kerfum mistekst að halda þér á
beinu brautinni geturðu huggað
þig við það, síðustu sekúndurnar
áður en þú lendir á ljósastaur, að

®KUMAÈURINN ER VEL VARINN AF LOFTPÒÈ
UM LENDI HANN Å ¹REKSTRI

"L¹I LITURINN Å M¾LABORÈINU KEMUR VEL
ÒT %N AF HVERJU STAFR¾NN HRAÈAM¾LIR

bíllinn kom vel út úr EuroNCAP
árekstrarprófunum.
Honda Civic ES er skemmtilegur bíll á skemmtilegu verði sem
flestir ættu að skoða þegar nýr
bíll er valinn.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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¥ KJÎLFAR STOFNUNAR SÁRSAMBANDSINS VERÈUR MYNDAÈ LANDSLIÈ SEM KEPPA MUN ¹
HEIMSMEISTARAMËTINU Å MËTORKROSSI ¹ N¾STA ¹RI

Samband mótorhjóla- og snjósleðamanna stofnað
Í gær var haldinn stofnfundur
Mótorhjóla- og snjósleðaíþróttasambands Íslands. Unnið hefur verið að stofnuninni í
þrjú ár.
Mikil uppsveifla er í mótorsportinu hérlendis bæði hjá vélsleðamönnum og sérstaklega mótorkrossurum. Um tvö þúsund manns
leggja stund á greinarnar og því
mætti segja að stofnun sérsambands innan ÍSÍ sé löngu tímabær.
Samkvæmt Stefáni Snæ Konráðssyni, framkvæmdastjóra ÍSÍ,
er fyrst og fremst um íþróttasamtök að ræða. „Með stofnuninni
yfirtaka íþróttamennirnir öll sín
mál og geta í framhaldinu tekið á
sínum málum, hvort sem þau snúa
að öryggi, umhverfi eða keppnishaldi,“ segir Stefán. „Þetta verður
sterkur vettvangur fyrir mótorsportið.“
Samfara stofnun sambandsins
fá íþróttamennirnir aðgang að
Alþjóða
mótorhjólasambandinu
(FIM). Aron Reynisson, sem sat í

forsvari fyrir undirbúningsnefnd
sambandsins, segir að mótor- og
snjókrossið hafi nú færst á annað
plan. „Í fyrsta lagi mun skipulag
og rammi um keppnishald batna
til muna og í öðru lagi munum við
fá fjármagn frá alþjóðahreyfingunni og getum rekið skrifstofu
með starfsmann á launum. Það er
stór breyting frá sjálfboðastarfi
síðustu ára,“ segir Aron.
Þegar Aron er spurður hvernig
Íslendingar standi gagnvart öðrum
þjóðum í krossinu segir hann það
mjög misjafnt. „Við höldum eitt
snjósleðamót á ári sem gefur
keppnisrétt á X-games. Það hafa
komið atvinnumenn og keppt á
mótinu til að ná í þetta sæti og við
höfum einfaldlega ekki roð við
þeim. Við stöndum hins vegar mun
framar í mótorkrossinu og mjög
framarlega í þolakstri,“ segir Aron
og bendir á, máli sínu til stuðnings,
að á síðustu árum hafi heimsmeistarar í þolakstri keppt hérlendis á
Kirkjubæjarklaustri
og
hafi
íslensku strákarnir haft í fullu tré
við þá.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

%ITT MËT Å BANDARÅSKU MËTARÎÈINNI Å SNJËSLEÈAAKSTRI ER HALDIÈ HÁRLENDIS -ËTIÈ HEFUR
MEÈAL ANNARS DREGIÈ AÈ SÁR RÒSSNESKT KEPPNISLIÈ OG HEILAN HËP STUÈNINGSMANNA
ÖEIRRA
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Sýnum LMC og FENDT
hjólhýsin árgerð 2007.
Opið virka daga frá 9-18
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Porche fátæka mannsins
Vissir þú að 90% af sjálfskiptingum
bila vegna hitavandamála?
Láttu skipta um olíu og síu á sjálfskiptingunni.
Sjálfskiptingar, stillingar og alhliða viðgerðir.
Bifreiðastillingin ehf. • Smiðjuvegi 40d • Sími 557 6400
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Japan/U.S.A.

JEPPA
Öxulliðir í flestar
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Ímynd Skoda hefur tekið stakkaskiptum undanfarin ár, vegna breyttrar
ásýndar, betri gæða og snjallra markaðsherferða, og er nú eftirsótt bílategund.
Það er af sem áður var en um tíma dauðskömmuðust menn sín hreinlega fyrir að
eiga Skoda-bíla. Saga Skoda er lengri en
margan gæti grunað og nær í raun alveg
aftur til ársins 1894. Hún hefst í tékkóslóvakíska bænum Mladá Boleslav hjá bóksalanum Václav Klement, sem sendi reiðhjól
sitt í viðgerð til framleiðandans Seidel und
Nauman vegna þess hversu illa gekk að fá í
það varahluti. Sendi Václav framleiðandanum þýska jafnframt bréf til að útskýra
hvers væri þörf.
Václav barst bréf á móti þar sem hann
var vinsamlegast beðinn um að skrifa á
skiljanlegu tungumáli, óskaði hann svara.
Bóksalinn varð svo reiður er hann las bréfið, að hann gerði sér lítið fyrir og stofnaði
sitt eigið reiðhjólaverkstæði árið 1895,
þrátt fyrir að skorta alla tæknilega kunnáttu.
Václav fékk seinna nafna sinn Václav
Laurin, þekktan reiðhjólaframleiðanda,
með sér í reksturinn. Liðu þannig ekki
nema fáein ár þar til viðgerðirnar þróuðust
yfir í framleiðslu fyrstu mótorhjólanna,
Slavia mótorhjólin svokölluðu, þróaða
útgáfu mótorknúinna reiðhjóla sem nutu
mikilla vinsælda en voru hættuleg. Václav
Laurin braut til dæmis framtönn er hann
missti stjórn á slíku hjóli.
Fyrirtækið hafði þá fært út kvíarnar og
var orðið að verksmiðju með 32 starfsmönnum sem þótti nokkuð umfangsmikið á
þeim tíma. Árið 1905 hóf það framleiðslu á
bifreiðum og vörubílum upp úr Fyrri
heimsstyrjöld. Vegna misjafns gengis sameinaðist það síðan Skoda Works árið 1924,
stærsta iðnfyrirtæki Austurríkis og Ungverjalands, og varð Skoda heitið smám
ríkjandi. Eftir nokkra lægð náði fyrirtækið
sér aftur á strik með Popular-bílnum sem
stóð undir nafni.
Þrátt fyrir alls kyns mótlæti, svo sem
pólitískum hræringum í Tékkóslóvakíu,
hélt Skoda nánast samfelldum vinsældum
allt fram til 7. áratugarins, með tegundum
á borð við Skoda 440 Spartak, 445 Octavia,
Felicia og Skoda 1000 MB. Skoda bílar seldust áfram ágætlega alveg fram á níunda
áratuginn, þótt útlit bílsins hafi þá þótt
úrelt á vestrænan mælikvarða. Þá voru
ýmsar ólíkar Skoda-gerðir fáanlegar, þar á
meðal sportútgáfan Rapid sem var í háði
kallaður Porche fátæka mannsins.
Þrátt fyrir að vera sterkbyggður bíll
seldist Skoda illa í Vestur-Evrópu í lok 9.
áratugarins vegna þess hversu hallærislegur hann þótti. Ákveðin straumhvörf
urðu árið 1991 þegar Volkswagen Group
keypti Skoda fyrritækið. Var þá meðal annars ráðist í gagngerar endurbætur á ímynd
bílsins og vélarafli. Afrakstur vinnunnar
var Skoda Felicia (1996), sem naut vinsælda, þó ekki jafn mikilla og Octavia og
Fabia sem hlutu loks náð fyrir augum vestræns almennings.
Nýtur Skoda nú vinsælda í Evrópu allri
og fær almennt góðar umsagnir í skoðanakönnunum. Fyrirtækið hefur vaxið með
hliðsjón af aukinni eftirspurn og teygir nú
anga sína til Sarajevó, Bosníu, Hersegóvínu og indversku borgarinnar Aurangabad.
(heimild: www.wikipedia.org)
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Sparneytnustu og umhverfisvænustu bílarnir
Stofnaður hefur verið Vettvangur orku- og stóriðjurannsókna
(VOR) við Háskóla Íslands. Af
því tilefni var haldin keppni
um hver væri vistvænasti og
sparneytnasti bíllinn á Íslandi.
Sigurvegararnir voru þrír:
Rafmagnsbíll frá Puegeot, Metanbíll frá Volkswagen og Prius
frá Toyota.
Þeir bílar sem tóku þátt í keppninni voru Skoda Octavia (beinskiptur dísilbíll sem komst hringinn í kringum landið á einum
tank), Toyota Prius (sjálfskiptur
tvinnbíll með synergy hybryd
drive),
Volkswagen
Touran
Trendline EcoFuel (beinskiptur
bíll sem notar bæði metangas og
bensín), Toyota Aygo (beinskiptur smábíll sem er með bensínhreyfil), Peugeot (rafmagnsbíll
sem gengur fyrir rafhlöðum),
Toyota Landcruiser (sjálfskiptur
dísiljeppi með hefðbundnu olíuverki), Mitsubishi Pajero (sjálfskiptur bensínjeppi sem er
með tölvustýrða innspýtingu), og síðast en
ekki síst vetnisstrætisvagn frá Benz.
Keppnin fólst í
því að ökutækin
voru fyllt af eldsneyti á stöð Esso að
Bíldshöfða og þeim
ekið fyrirfram ákveðna
leið innan höfuðborgarsvæðisins. Leiðin samanstóð af
þungum umferðargötum, hverfisgötum og lengri leiðum. Á leið-

+EPPENDUR Å SPARAKSTURSKEPPNINNI VIÈ ENDAMARKIÈ "ÅLARNIR STËÈU SIG MJÎG MISJAFN
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inni fóru ökutækin í mengunarmælingu hjá Frumherja en síðan
endaði keppnin þar sem hún
byrjaði, á Essostöðinni við Bíldshöfða, en þar fóru aðrar nauðsynlegar mælingar fram.

&YRIR UTAN RAFMAGNSBÅLINN FR¹ 0EUGEOT
VAR ÖAÈ 4OYOTA 0RIUS SEM KOMST Å
GEGNUM KEPPNINA MEÈ MINNSTA
ELSDSNEYTISKOSTNAÈINN

Sigurvegarar
keppninnar
voru þrír eins og fyrr segir. Rafmagnsbíll frá Peugeot sem bæði
mengaði minnst og komst hringinn á 92 kr. Tekið skal fram að
hann hefur takmarkaða drægni
og þarf langan tíma í hleðslu. Af
hefðbundnum ökutækjum voru
það
Volkswagen
Touran
Trendline EcoFuel metan
bíll,
sem
notar
íslenskt eldsneyti
og
mengaði
minnst og
Toyota
Prius
tvinnbíll
sem komst
hringinn á lægsta eldsneytiskostnaði.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

(VERSU MARGIR LÅTRAR AF BËNI HAFA FARIÈ Å ÖETTA MEISTARAVERK ER ERFITT AÈ SEGJA %IGANDI
BÅLSINS ER *ÎKULFELL

Fegursti MercedesBenz vörubíllinn
Um síðustu helgi hélt ASKJA
opið hús í nýopnaðri atvinnubílaaðstöðu í Skútahrauni 2 í
Hafnarfirði.
Af því tilefni var haldin keppni um
fallegasta Mercedes-Benz vinnubílinn á Íslandi. Keppt var í þremur flokkum en fimm manna dómnefnd frá ÖSKJU og Mercedes-Benz
valdi fallegasta bílinn í hverjum
flokki fyrir sig. Síðan var einn bíll
af þessum þremur valinn fallegasti

Mercedes-Benz bíllinn á Íslandi.
Eigandi þess bíls vann ferð til Mercedes-Benz
vörubílaverksmiðjanna í Þýskalandi og í þeirri ferð
verður meðal annars nýtt Mercedes-Benz safn í Stuttgart heimsótt.
Sigurvegarar í hverjum flokki
fengu einnig hver um sig Mercedes-Benz-úr í verðlaun.
Sigurvegari í heildarkeppninni
var Mercedes-Benz Actros dráttarbíll frá Jökulfelli. Bílstjóri hans
er Óskar Haukur Gíslason frá Jökulfelli ehf.
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6EÈURSP¹IN ¹ NÒ AÈ R¹ÈA FÎR ÖEGAR VETURINN ER SKOLLINN ¹ !LDREI
HALDA AF STAÈ ÒT ÒR B¾NUM ¹N ÖESS AÈ KANNA VEÈURHORFUR FYRST

Aukið framboð á
flugi til Íslands
Enn fjölgar valkostum í flugi til og frá landinu.
Iceland Express hefur nú tilkynnt að flugfélagið muni hefja flug á milli
Egilsstaða og Kaupmannahafnar í vor. Með þessu fjölgar enn þeim valkostum sem í boði eru í flugi til og frá landinu.
Iceland Express mun fljúga tvisvar í viku milli Egilsstaða og Kaupmannahafnar.
Auk þessa hyggst SAS bæta við flugleiðinni Keflavík-Stokkhólmur
en fyrir flýgur SAS frá Keflavík til Osló. Íslenskir ferðalangar fagna
þessum tveimur viðbótum við leiðakerfið til Norðurlandanna og næsta
víst að með auknu framboði og aukinni samkeppni megi búast við hagstæðari kjörum á farseðlum.

)CELAND %XPRESS HEFUR ¹KVEÈIÈ AÈ HEFJA FLUG TIL +AUPMANNAHAFNAR FR¹ %GILSSTÎÈUM Å VOR
¶AÈ ER ÕMISLEGT GERT TIL AÈ FARÖEGUM LÅÈI SEM BEST ¹ FYRSTA FARRÕMI ¥ TILTEKNUM FLUGVÁLUM ER TIL D¾MIS H¾GT AÈ BREYTA S¾TUM Å
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Kóngalíf í háloftunum
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Flug á fyrsta farrými var áður
hluti af lífsstíl efnaðra ferðamanna, en nú nýta sífellt fleiri
sér þennan ferðamáta.

FYRIR OPNAR
R¹SIR &4!

Fyrsta farrými er yfirleitt framarlega í flugvélum en stundum á
efra þilfari eins og í tilfellum flugvéla af gerðinni Boeing 747 og
brátt Airbus A380.
Mörgum verður reyndar á að
rugla fyrsta farrými saman við
viðskiptafarrými. Munurinn á
þessu tvennu er sá að á fyrsta farrými eru sætin yfirleitt stærri og
þeim fylgir meira fótapláss en á
viðskiptafarrými, þótt það sé ekki
algild regla.
Rétt er þó að tilgreina að töluverður munur getur verið á fyrsta
farrými, til dæmis eftir löndum og
einstökum flugfélögum. Sum flugfélög bjóða þannig upp á fyrsta
farrými með sætum sem hægt er
að breyta í rúm, á meðan önnur
hafa sæti sem geta með einföldum
snúningi myndað nokkra bása á
matmálstímum. Þá færist í aukana að flugfélög sem eingöngu
hafa
viðskiptafarrými,
auk
almenns farrýmis, bjóði upp á
sams konar þjónustu.
Hvað sem því líður er fyrsta
farrými ekki eftirsóknarvert að
ástæðulausu, þar sem kostirnir
við þennan ferðamáta eru margir.
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&LUGFREYJUR OG ÖJËNAR LEGGJA SIG FRAM VIÈ
AÈ DEKRA VIÈ FARÖEGA FYRSTA FARRÕMIS EN
BETRI OG SKJËTVIRKARI ÖJËNUSTA FYLGJA MEÈ
Å KAUPUNUM ¹ MIÈA ¹ FYRSTA FARRÕMI

&LUGFÁLÎG SEM SELJA EKKI MIÈA ¹ FYRSTA FARRÕMI HAFA SUM HVER TEKIÈ UPP ¹ ÖVÅ AÈ
BJËÈA UPP ¹ SAMSKONAR AÈSTÎÈU OG ÖJËNUSTU ¹ VIÈSKIPTAFARRÕMI
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Farþegarnir geta til að mynda innritað sig við sérstakt hlið á flugvöllum og farið fyrr um borð og
frá borði. Sums staðar hafa þeir
rétt til að fara fram fyrir farþega
annarra farrýma í röðum og hafa
aukna farangursheimild.
Þegar um borð er komið tekur
yfirleitt við sannkallað þægindalíf, þar sem flest er reynt til að
auðvelda farþegunum ferðalagið,
sérstaklega ef þeir eiga langt flug
fyrir höndum. Góður matur,
afþreying af ýmsu tagi og framúrskarandi þjónusta er hluti þess
sem farþegarnir mega vænta á
fyrsta farrými.
Á árum áður var ekki á allra

færi að ferðast á fyrsta farrými,
vegna þess hve dýrt það þótti. Nú
geta farþegar tiltekinna flugfélaga hins vegar keypt sér miða á
fyrsta farrými á vildarkjörum,
með afslætti fljúgi þeir oft og eiga
möguleika á að breyta farmiða á
öðru farrými í það fyrsta og borga
mismuninn.
Þeir sem hyggjast ferðast á
fyrsta farrými frá og til Íslands
geta sem stendur valið á milli
Flugleiða og British Airways, sem
bjóða upp á flug til og frá London.
Hægt er að kynna sér þennan
ferðamáta nánar á www.icelandair.is og www.britishairways.
co.uk
ROALD FRETTABLADIDIS
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4ALLINN HEFUR UPP ¹ MARGT AÈ BJËÈA
FYRIR FERÈAMANNINN FJÎLBREYTT
MENNINGAR OG SKEMMTANALÅF ÒRVAL
VEITINGASTAÈA OG L¹GT VÎRUVERÈ
"ORGIN ER B¾ÈI NÒTÅMALEG OG FORN
¶AÈ ER ÖË GAMLI B¾JARHLUTINN SEM
HEFUR MESTA AÈDR¹TTARAFLIÈ ¹ FERÈA
MENN "YGGINGAR ÖAR ERU FR¹  TIL 
ÎLD OG GÎTURNAR STEINI LAGÈAR

¶AR SEM 4ALLINN ER BEST VARÈVEITTA
MIÈALDABORG .ORÈUR %VRËPU HEFUR
HENNI VERIÈ B¾TT VIÈ ¹ HEIMSLISTA
5.%3#/ ¶AR ERU SÎFN DËMKIRKJUR
BORGARHLIÈ KLAUSTUR TURNAR OG STËR
FENGLEGUR ARKITEKTÒR
&YRIR HËPA SKIPULEGGUR FERÈA
SKRIFSTOFAN FAGNAÈI Å MIÈALDASTÅL Å
KÎSTULUM OG HÎLLUM FR¹ FYRRI ÎLDUM
EF ËSKAÈ ER &LOGIÈ ER FR¹ !KUREYRI
%GILSSTÎÈUM OG +EFLAVÅK
.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹
WWWTRANSATLANTICIS

4ALLINN ER BEST VARÈVEITTA MIÈALDABORG
.ORÈUR %VRËPU EN ER ÖË SAMTÅMIS
NÒTÅMALEG BORG MEÈ ALÖJËÈLEGU YFIR
BRAGÈI
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Allt öðruvísi næturbrölt í
miðborg Reykjavíkur
Hann heitir Zeno Keilhacker,
hálf argentínskur, hálfur þjóðverji og síðan í júní á þessu
ári hefur hann ásamt Jose vini
sínum boðið upp á öðruvísi
skemmtanaþjónustu en þá sem
tíðkast hefur hér á landi.
„Við bjóðum fólki öðruvísi leið til
að skemmta sér,“ segir Zeno þegar
spurt er út í hvað þetta er. „Það
eina sem fólk þarf að gera er að
mæta á Bar 11 klukkan 10 annaðhvort föstudag eða laugardag.
Gjaldið er þrjú þúsund krónur og á
milli 10 og 12 er frítt að drekka
þar. Eftir það löbbum við inn á tvo
aðra bari þar sem boðið er upp á
frí skot“, segir Zeno. Ef það er ekki
nóg þá er farið á Pravda eftir miðnætti þar sem gestum The Night
Circle er boðið upp á kokteil. Einnig gefum við öllum þeim sem koma
með okkur í gönguna ávísun upp á
fría pulsu sem þeir geta notað hvenær sem er,“ bætir Zeno við. Það
eru aðallega útlendingar sem fara
í gönguna en Zeno segir að Íslendingar hafi verið duglegir að trítla
með. „Það hefur alls konar fólk
komið með okkur. Einu sinni var
prófessor frá Harvard háskólanum með okkur og í eitt skipti var
kona frá Hong Kong með okkur,
sem er ekki í frásögur færandi
nema að hún er einkaspæjari,“
segir Zeno.
En hvernig kom þetta til allt
saman? „Ég elska að ferðast og mig
hefur alltaf langað til að vinna á
skipi á Íslandi. Ég kom hingað til
landsins, fékk vinnu á skipi og
smám saman þróaðist þetta eiginlega bara með vini mínum Jose“.
Zeno er reyndar einn í göngunni
núna þar sem Jose vinur hans er í
bakpokaferðalagi um Afríku en
Jose kemur aftur eftir áramót. „Ég
er reyndar búinn að safna saman
góðu liði til að vinna með í göngunni, til dæmis er stelpa frá Kanada að vinna með mér núna.“
Það samt hlýtur að taka sinn toll
að fara út um hverja einustu helgi?
„Ó, já. Síðastliðinn laugardag var ég
til dæmis úti til klukkan fimm að
morgni,“ segir Zeno og hlær. The
Night Circle verður í gangi núna
allar helgar til 16. desember og svo
aftur strax á nýju ári.
OHO

Fótgangandi um
fjöll og firnindi
IT ferðir skipuleggur margar
spennandi gönguferðir á næsta
ári og kynnir þær nú á sunnudaginn klukkan 17 í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal.
Balkanfjöllin í Búlgaríu, Pýreneafjöllin á landamærum Frakklands
og Spánar og Dólómítafjöllin á
Ítalíu eru meðal þeirra fjalla sem
í ráði er að kanna fótgangandi í
'ENGIÈ UM FAGURT FJALLLENDI "ÒLGARÅU
sumar á vegum IT ferða. Einnig
eru gönguferðir bæði um króatísk og slóvensk fjöll í boði og þeirri
síðarnefndu lýkur í hinni fögru borg Bled.
Um vikuferðir er að ræða og lágmarksþátttaka í ferðunum er yfirleitt tuttugu manns. Frábærir þarlendir fararstjórar eru með í hverri
ferð ásamt íslenskum.
Þau Hjördís Hilmarsdóttir og Ásgeir Eggertsson, göngusérfræðingar ÍT ferða, munu gera grein fyrir sumardagskránni á kynningarfundi í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal sunnudaginn 26. nóvember kl.
17. (Í húsinu sem er næst Laugardalshöllinni)
Upplýsingar er líka að finna á síðunni www.itferdir.is.
GUN

(ELGARFERÈIR TIL
FR¾NDA OKKAR OG VINA Å &¾REYJUM
"ROTTFÎR ALLA FÎSTUDAGA
(VÅ EKKI AÈ BREYTA TIL OG HEIMS¾KJA GRANNA OKKAR Å AUSTRI
&ERÈASKRIFSTOFA 'UÈMUNDAR *ËNASSONAR EHF BÕÈUR HAGST¾ÈAR
HELGARFERÈIR TIL &¾REYJA NÒ Å VETUR
&LOGIÈ ER ¹ FÎSTUDÎGUM KLUKKAN  TIL &¾REYJA OG HEIM AFTUR ¹
M¹NUDÎGUM KLUKKAN  'IST ER (OTEL (AFNIA SEM ER NOTALEGT
FJÎGURRA STJÎRNU HËTEL ¹ BESTA STAÈ Å B¾NUM
6ERÈ ¹ MANN ER 
)NNIFALIÈ ER ÚUG ÚUGVALLASKATTAR GISTING ¹ (OTEL (AFNIA Å TVEGGJA
MANNA HERBERGI FR¹ FÎSTUDEGI TIL M¹NUDAGS MORGUNVERÈUR OG EINN
KVÎLDVERÈUR ¹ VEITINGASTAÈ HËTELSINS SEM ER EINN S¹ BESTI Å B¾NUM
¥ NËVEMBER OG DESEMBER ER KVÎLDVERÈURINN HIÈ FR¾GA
JËLAHLAÈBORÈ (OTEL (AFNIA
(AÙÈ SAMBAND VIÈ UTANLANDSDEILD OKKAR

:ENO +EILHACKER ER MAÈURINN ¹ BAK VIÈ 4HE .IGHT #IRCLE

-9.$(®2¨52 36%).33/.

Ertu að fara á skíði?

LEIÐSÖGUTÆKI TIL LEIGU

•

SÍA

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

PI PAR

-ARÅA $ÎGG 4RYGGVADËTTIR TËK ÖESSA MYND ¹ FERÈ SINNI KRINGUM -T 2OSA FJALLGARÈINN

•

Myndasýning verður á Hótel
Nordica 29. nóvember á vegum
tímaritsins Útiveru og Íslenskra fjallaleiðsögumanna.
Íslenskt fjallafólk gerði víðreist í
sumar sem leið og vann marga
frækilega fjallasigra. Tímaritið
Útivera í samstarfi við Íslenska
fjallaleiðsögumenn efnir til glæsilegrar myndasýningar þar sem
valinkunnir ferðajaxlar sýna
myndir og segja frá ferðum sínum.
Þar verður lýst ferðum um Pakistan, Ítalíu, Frakkland, Rússland,
Sviss, Kirgisistan, Tyrkland og
Grænland. María Dögg Tryggva-

dóttir er einn ferðalangana. Hún
lýsir gönguferð sinni kringum Mt.
Rosa fjallgarðinn sem tók níu
daga. María er þaulvön, fór til
dæmis fyrr um sumarið á Mt.
Blanc á landamærum Ítalíu og
Frakklands og árið 1997 gekk hún
á gönguskíðum ásamt þremur
öðrum
konum
þvert
yfir
Grænlandsjökul. Meðal annarra
ferðagarpa sem mæta á staðinn
eru Haraldur Örn Ólafsson, Stefán
Örn Tryggvason og Leifur Örn
Svavarsson.
Á samkomunni sem stendur
frá klukkan 20 til 23 verða einnig
veitt verðlaun í Ferðasögusamkeppni Útiveru.
GUN

60771

Fjallamyndasýning
Bókaðu bílaleigubílinn strax á avis.is
Bílaleigubíll í Þýskalandi
Vika fyrir flokk I Opel Vectra station eða sambærilegan bíl á 333 evrur.
Innifalið í verði: Ótakmarkaður akstur, kaskó- og þjófatrygging,
flugvallargjald og skattar.

Knarrarvogi 2 / Sími 591 4000 / avis.is

Við leggjum okkur fram.

;

.¾LUR ERU FALLEGAR OG GËÈ VIÈBËT VIÈ KL¾ÈNAÈINN -EÈ LITRÅKRI
N¾LU M¹ HRESSA UPP ¹ SVÎRTU OG GR¹U LITINA SEM ERU VINS¾LIR Å DAG

=

/PIÈ Å DAG  
.ÕKOMIN SENDING AF GULLFALLEGUM VÎRUM
FR¹ %GYPTALANDI STYTTUR VASAR DÒKAR
ALTARISBORÈ SPEGLAR OG RAMMAR

'LANSANDI SILFURBUXUR FR¹ +AVIAR 'AUCHE

+JËLL ÒR SMIÈJU *ONATHAN 3AUNDERS

Verðlaun veitt í Zürich
Stórsýningin „Stella contemporary Fashion
awards“ var haldin í Sviss nýlega. Þar bar
mikið á silfur- og gulllitum.
Sýningin var haldin í Maag tónlistarhúsinu í Zürich.
Þar var keppt til tvennra verðlauna. Annars vegar
svissnesku textílverðlaunanna og hins vegar Annabell verðlaunanna. Annabell-verðlaunin eru veitt
ungum svissneskum tískuhönnuði og varð í þetta sinn
fyrir valinu hin þrítuga Sabine Heinold sem fær að

starfa sem lærlingur hjá aðalhönnuði Pucci, Matthew
Williamson, í Bologna.
Aðalviðburður kvöldsins var þó afhending svissnesku textílverðlaunanna en sex hönnuðir víðs vegar
að sýndu sköpunarverk sín á sýningarpöllunum og
kepptu sín á milli um hinn mikla heiður sem verðlaunin eru, auk þess sem töluverð peningaupphæð
var í boði eða hundrað þúsund evrur. Dómararnir
völdu í þetta sinn Bruno Pieters sem sigurvegara en
sumarlína hans fyrir árið 2007 er innblásin af franska
listamanninum Yves Klein.

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

'EGNS¾ SILFRUÈ SKYRTA OG STUTT
PILS EFTIR !NNE 6ALERIE (ASH

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

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

&ISLÁTT FLÅK FR¹ *ONATHAN
3AUNDERS

3KÎPUNARVERK "RUNO 0IETERS SEM HLAUT
AÈALVERÈLAUNIN FYRIR SUMARLÅNU SÅNA 
&2¡44!",!¨)¨!0

3IGURVEGARI SÅÈASTA ¹RS #HRISTIAN 7IJNANTS
HANNAÈI ÖENNAN GULLKJËL
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Teiknimyndir
á barnaföt
Landkönnuðurinn Dóra, Bubbi
byggir og Doddi prýða barnafatnað, skó og bakpoka.

4JÒ TJÒ SEGIR LESTIN 4OMMI
SEM ER HÁR ¹ BAKPOKA

Mörg börn eiga sér uppáhalds persónu í teiknimyndum. Bubbi byggir hefur heldur betur slegið í gegn
og er landkönnuðurinn Dóra
núna að heilla börnin og þá
sérstaklega stelpurnar. Í
kjölfarið hafa hönnuðir
barnafata hannað mikið
af fötum og fylgihlutum þar sem skemmtilegar teiknimyndapersónur
eru í aðalhlutverki. Í
barnafataversluninni Adams í
Smáralind er úvalið mikið af
þessum fötum og má sjá Dóru
hlaupa um á bómullarbuxum,
Dodda brosandi á bakpoka og
lestina Tomma á náttfötum.

%YRNASKJËL MEÈ
MYND AF $ËRU

.OTALEGUR SLOPPUR
MEÈ MYND AF LESTINNI
4OMMA

$ËRA ¹ HETTUPEYSU
EN H¾GT ER AÈ F¹
BUXUR Å STÅL

'ÒMMÅSTÅGVÁL FYRIR
UNGA LANDKÎNNUÈI

$ODDI BREIÈIR ÒT FAÈM SINN ¹
ÖESSUM SKEMMTILEGA BAKPOKA

"UBBI BYGGIR ¹
INNISKËM

Verð
14.990

Verð
10.990
REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI 86-94, S: 511-2007

NÝJAR OG SPENNANDI
VÖRUR FYRIR JÓLIN.
NINE WEST
Kringlunni | sími: 517 3190
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Hlýjar
sokkabuxur
fyrir veturinn
3TUTT GALLAPILS FLOTT
YFIR ÖYKKAR SOKKA
BUXUR EÈA LEGGINGS
3PÒÒTNIK 6ERÈ
 KR

+LASSÅSKT SÅTT GALLAPILS 3PÒÒTNIK ,AUGA
VEGI A 6ERÈ  KR

&YRIR STELPUNA MEÈ
S TÅSKUNA ¹ HREINU
3PÒÒTNIK 6ERÈ 
KR

Gallaföt fyrir
nútímakonur
Ef það er eitthvað sem dettur aldrei úr tísku þá eru það
gallabuxur.
Saga gallabuxna nær aftur til ársins 1873 þegar klæðskeri að
nafni Levi Strauss hóf samstarf við klæðskera að nafni Jacob
Davis og hófu þeir félagar upp úr því að selja gallabuxur til
kolaverkamanna.
Það var ekki fyrr en á sjötta og sjöunda áratugnum að
gallabuxur fóru að verða tískuvara og byrjuðu að seljast í
bílförmum.
Í fyrstu þótti ekki smekklegt að konur gengju um í
gallabuxum en núna er öldin önnur. Þannig eiga lang
flestar konur einhvers konar gallabuxur og jafnvel
margar týpur í fataskápnum sínum. Fréttablaðið leit
við í fataverslunum víða um bæinn og fann
nokkrar góðar gallaflíkur á nútímakonuna.

&LOTTAR GALLABUXUR
FYRIR ÎLL T¾KIF¾RI
' 3TAR 6ERÈ
 KR

OLIHJORTUR FRETTABLADIDIS

&YRIR KONU ¹ FRAMA
BRAUT ' 3TAR 6ERÈ
 KR

&LOTTAR DÎKKBL¹AR $IESEL
GALLABUXUR 3AUTJ¹N
6ERÈ  KR
3MART $IESEL GALLA
BUXUR 3AUTJ¹N 6ERÈ
 KR

&LOTTAR RAUÈAR
GALLABUXUR ÒR
4RÅLËGÅA 6ERÈ
 KR
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Bolir sem krumpast ekki
Verslunin Minerva, sem áður
hét Igma, er flutt í Faxafen.

4ÕPÅSK SÅÈA ¹ -Y 3PACE

Íslenskar búðir á My Space
Það virðist vera vinsælt hjá
sjálfstæðum íslenskum fatabúðum að fá sér My Space síðu
en búðir eins og Gyllti kötturinn, Spúútnik, Kron Kron, Rokk
& rósir, Glamúr og Nakti apinn
eru allar með slíka heimasíðu.
My Space er vinasamfélag á netinu og er fjórða stærsta netsíðan í
heiminum í dag. Skráning á síðuna
er ókeypis og snýst My Space um
að sýna sjálfan sig fyrir heiminum.
Hægt er að blogga, setja inn
myndir, finna tónlist og fleira
skemmtilegt. Íslenskar tískuverslanir hafa greinilega nýtt þjónustu
My Space til hins ýtrasta og er
hægt að skoða á síðunum þeirra
hvaða föt eru í boði hverju sinni,
myndir, tilboð, blogg frá starfsmönnum og fleira skemmtilegt
sem fatasjúklingurinn getur nýtt
sér.
Linkarnir eru myspace.com/
spuutnik, myspace.com/rokkogrosir, myspace.com/gylltikotturinn, myspace.com/glamur og
myspace.com/dontbenaked.

Úlpur á
íslenska stráka

Næföt og bolir í öllum regnbogans
litum eru það fyrsta sem fyrir
augu ber þegar gengið er inn í
nýju verslunina Minervu, gegnt
Kaffi Mílanó í Faxafeni.
„Við erum sjötta Evrópulandið
sem opnar verslun undir merkjum
Minervu sem er stór framleiðandi
á Grikklandi,“ segir María Hrafnsdóttir sem er eigandi verslunarinnar ásamt Ingibjörgu Jónsdóttur. Verslunin hét áður Igma og var
til húsa á Kleppsmýrarvegi, en
upphaflega seldu þær vörurnar
einungis í heimakynningu. „Í upphafi var allur okkar lager í hillu í
herbergi dóttur minnar,“ segir

¶ESSI FLOTTA ÒLPA
F¾ST Å  .ORÈ
UR OG KOSTAR
 KR

&YRIRT¾KIÈ 'OTT +OMPANÅ S¹ UM HÎNNUN ¹ NÕRRI VERSLUN -INERVU SEM ER Å EIGU )NGI
BJARGAR *ËNSDËTTUR OG -ARÅU (RAFNSDËTTUR

SVÖLUSTU VERÐIN!
  !         !   
 " #  
     

4000 kr.

SVONA VIRKAR FLEXI-TEX® VATNSVÖRNIN

3000 kr.

$1+(+51 !

$1*-+(
51%
!

276839<

4000 kr.
$1+'+51 

276839<

2500 kr.
$1+'+51
5 " "  

2500 kr.
$1+'+51

2000 kr.
$1+(+51

300 kr.

300 kr.

"%!$%0 '1,,(2),'
 )'/  .'+ ,-,(-
 ,& -'-)/

3500 kr.

5000 kr.
$1*-+(
51

$1)/*,
51 & 

3000 kr.

$1)/*,
51& 

3000 kr.

4000 kr.
$1*-+(
51 

276839<

$1))).
51:?

4000 kr.

2500 kr.
$1*'*,
51 %  

$-)+*'
1- 

276839<

3500 kr.

2500 kr.

=!  
#*2 )3 ) -')&

4 $ 
')

$1*-+(
51

3500 kr.

$1*-+(
51

$1))*'
51 % !
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6IRKAR EKKI
HLÕ EN ER
ÖAÈ SAMT
&¾ST Å %LVIS
+LAPPARSTÅG
¹  KR
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Íslenskum strákum finnst
gaman að klæða sig upp, líka
á veturna.
Það er stundum alveg ótrúlegt
hversu vel við Íslendingar fylgjumst með tískunni. Við höfum það
orð á okkur erlendis að vera mjög
tískumeðvituð og sérstaklega er til
þess tekið hversu flottir strákarnir
okkar eru. Íslenskum strákum
finnst gaman að klæða sig upp og
nú þegar veturinn er genginn í garð
er mikilvægt að klæða sig samkvæmt veðri. Úlpur reynast oft hið
mesta þarfaþing á köldum vetrardögum og í íslenskum tískuvöruverslunum er nóg til af góðum
strákaúlpum. Hér eru
nokkrar hugmyndir
að flottum strákaúlpum.

Ingibjörg og þær stöllur skella
upp úr. „Það er alveg ótrúlegt hvað
þessum vörum hefur verið tekið
vel og þó við séum komnar hingað
í þetta fallega húsnæði, þá er
ekkert sem segir að við ætlum
okkur ekki meira.“
Flíkurnar sem þær selja eru
aðallega nærföt á fullorðna og
börn, sem unnin eru úr sérstökum
beðma. Hann hefur þá kosti
umfram bómull að anda betur auk
þess sem hann krumpast ekkert.
Auk þess eru þær með eitthvað af
íþróttafatnaði en til stendur að
breikka úrvalið. Á hverju ári koma
nýir litir og eru blár, grænn og
rauður litirnir þetta árið, en svart
og hvítt segja þær þó alltaf vera
vinsælast.

3500 kr.
$1)/*,
51 

1500 kr.
¶ESSI HLÕJA
ÒLPA F¾ST
Å !RMYIS
OG KOSTAR
 KR

$1),*+
51  

Miðhrauni 14 · Garðabæ
Sími 534 5700 · www.sappos.is

39     '(',
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3ÅTT OG FËÈRAÈ RÒSKINNS
VESTI MEÈ LOÈKANTI OG
M¹LMBËLUM SEM KOSTAR
 KR

ÚR - SKARTGRIPIR - DEMANTAR - GULLARMBÖND - GULLHÁLSFESTAR GULLHERRAHRINGAR - VASAPELAR - VEKJARA & STOFUKLUKKUR LOFTVOGIR - SKEIÐKLUKKUR - VASAÚR - VASAPELAR OG SKÍRNARGJAFIR

3PARILEGUR
BOLUR ÒR VISK
ËSA OG TEYGJU
EFNI SKREYTTUR
MEÈ PERLUM
OG PALLÅETTUM
+OSTAR 
KR

+JËLL ÒR FÅNRIFFL
UÈU FLAUELI
&LOTTUR B¾ÈI
EINN OG SÁR EÈA
YFIR BUXUR OG
LEGGINGS 6ERÈ
 KR

Kjólar, peysur,
kápur, pils

%KTA JËLAKJËLL ÒR FËÈRAÈRI
BLÒNDU 6ERÈ  KR

Verslunin Fólk í Kringlunni 7 hefur bætt við sig sal og selur
þar danskan kvenfatnað með merkinu Bon‘a Parte.

SENDUM Í PÓSTKRÖFU
Úrval af kvenfatnaði, svo sem pilsum, kjólum og peysum, er
meðal þess sem hin nýja deild Fólks hefur upp á að bjóða. Vörumerkið Bon‘a Parte sem þessar vörur bera fékkst áður hjá
versluninni Svanna í Stangarhyl sem nú hefur verið lögð
niður. Þetta eru póstlistavörur en verslunin Fólk hefur sérhæft sig í þannig viðskiptum í 15 ár og listinn frá Bon‘a
Parte liggur frammi í búðinni. Í honum eru herra- og
barnaföt í viðbót við fjölbreyttan kvenfatnað sem verslunin Fólk sér um að
panta eftir persónulegum óskum
viðskiptavina.

3M¹RËSËTTUR KJËLL ÒR
JERSEY EFNI VÅXLBUNDINN
Å MITTIÈ &¾ST Å NOKKRUM
LITUM  KR
'OLFTREYJA ÒR BËMULL
VISKËSA POLYAMIDE OG
TEYGJU (ENTAR ÎLLUM
ALDRI OG ER F¹ANLEG Å
MÎRGUM LITUM 6ERÈIÈ
ER  KR

(LÕLEGUR PRJËNAJAKKI ÒR ULL
AKRÅL MOHAIR OG POLYAMIDE
6ERÈ  KR

'ULLINN RISABL¾V¾NGUR GERIR
HEILDARMYNDINA EINSTAKLEGA
GL¾SILEGA
&2¡44!",!¨)¨!0

'YLLTUR GL¾SILEIKI
4¥3+53µ.).'!2 ¶52&! !¨ (!&! -!2'4 4), !¨ "%2! !..!¨ %. &!,,%'
&®4
&JÎLDI TÅSKUSÕNINGA UM ALLAN HEIM ER GRÅÈARMIKILL 4ÅSKUHÎNNUÈIR ÖURFA AÈ
GRÅPA TIL ÕMISSA R¹ÈA TIL AÈ L¹TA SÅNA SÕNINGU STANDA UPP ÒR OG TIL AÈ VEKJA
ATHYGLI TÅSKU¹HUGAMANNA
 TÅSKUVIKUNNI Å +ÅNA VAR MIKIÈ UM DÕRÈIR ENDA HAFA ¾GIFAGRAR MYNDIR ÖAÈAN
VAKIÈ TÎLUVERÈA ATHYGLI 6IKAN HËFST ¹ KEPPNI UM FALLEGASTA BRÒÈARKJËLINN
ÖAR SEM HVER KJËLLINN TOPPAÈI HINN N¾STA Å ÅBURÈI LITAFEGURÈ OG NÕST¹RLEGRI
HÎNNUN
&YRIR UTAN HINAR HEFÈBUNDNU TÅSKUSÕNINGAR Å VIKUNNI ÖAR SEM MEIRA BAR ¹
VESTR¾NUM ¹HRIFUM NUTU ÖJËÈLEGAR HEFÈIR SÅN Å KEPPNI SEM HALDIN VAR UM
BESTU FÎRÈUNINA OG HEILDARÒTLIT -YNDIN SEM FYLGIR HÁR ER AF EINU SKÎPUNAR
VERKINU SEM KEPPTI TIL VERÈLAUNANNA Å 0EKING Å VIKUNNI

RAFRÆN STJÓRNSÝSLA
ER FRAMTÍÐIN

LISTAVERKIN
VIÐ LEIFSSTÖÐ

flýtir afgreiðslu allra mála

uppruni þeirra og saga

SJÁ BLS. 2

SJÁ BLS. 10

[ SÉRBLAÐ UM REYKJANES – LAUGARDAGUR 25. NÓVEMBER 2006 ]

Reykjanes
EFNISYFIRLIT
ÞEKKJA HVERN KRÓK OG
KIMA
Leiðsögumenn Reykjaness
BLS. 2

STEFNA Á AÐ ÚTSKRIFA
HEIMSMEISTARA
BLS. 2
Íþróttaakademían
Í VETRARBÚNINGI
Ljósmyndir Heiðu

BLS. 4

SLYSALAUST ÁR Í
UMFERÐINNI
Samtökin Samstaða

BLS. 6

ÓKEYPIS SKÓLAMÁLTÍÐIR
Grunnskólinn í Vogum BLS. 6

Á HEIMSMÆLIKVARÐA
BLS. 8
Iceland MotoPark
TÆKIFÆRI TIL AÐ HRINDA
HUGMYNDUM AF STAÐ
BLS. 12
88 húsið
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

ÞORPIÐ SEM HVARF
BLS. 14
Básendi

%INSTAKAR INNRÏTTINGAR
3 + ! 0! 2 ) . . ! 5 ' , Æ 3 ) . ' ! 3 4 / & !
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Stefna á að útskrifa
heimsmeistara
Íþróttaafreksbraut til stúdentsprófs er nýjung á Íslandi
sem hófst í fyrra hjá Íþróttaakademíunni í Reykjanesbæ
í samvinnu við Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Námið hefur
farið vel af stað og komast færri að en vilja.
Sigurður Ingimundarson er forstöðumaður afreksbrautarinnar en
hann er ekki í vafa um mikilvægi
og notagildi hennar. ,,Hugmyndafræðin er að gefa ungu íþróttafólki
tækifæri til þess að æfa og stunda
sína íþrótt jafnframt námi á skólatíma. Okkar markmið er að búa
til afreksmenn í bæði íþróttum og
námi um leið, við leggjum jafna
áherslu á bæði,“ útskýrir Sigurður.
FS skipuleggur stundaskrá nemendanna með það til hliðsjónar
að þeir geti einnig æft á skólatíma
en Sigurður segir mjög mikilvægt
að íþróttamennirnir æfi ekki fyrir
skólatíma. Auk hefðbundinna
æfinga og náms í skóla gefst nemendum á afreksbrautinni einnig
kostur á að sækja fyrirlestra auk
þess að stunda aðra hugarþjálfun.
Þrátt fyrir að námið fari nær
algjörlega fram í Reykjanesbæ
hefur ungt fólk alls staðar af verið
að stunda námið þó að Reykjanesbúar séu þó í meirihluta. Í upphafi var miðað við að hafa um 30
manns á ári við nám á brautinni

en núna eru nemendurnir um 50.
,,Ekki komast allir að sem sækja
um en ef fólk hefur verið duglegt að æfa, staðið sig vel í skóla
og mætt vel þá er um að gera að
sækja um hjá okkur.“ Færri hafa
því komist að en vilja að sögn
Sigurðar. Fjórar íþróttagreinar eru
kenndar við brautina; knattspyrna,
körfubolti, sund og golf. ,,Eins og
staðan er núna er ekki pláss fyrir
fleiri íþróttir en ýmsar hugmyndir
eru í gangi.“
Því er ekki að leyna að þeir sem
stefna hátt í íþrótt sinni, sem og í
skóla, er afreksbrautin afar ákjósanleg námsbraut. ,,Aðstaðan hér er
frábær, hér eru góðir þjálfarar og
samkeppnin er mikil. Efnilegustu
íþróttamenn landsins eru hér samankomnir og mikil keppni í gangi,“
segir Sigurður. Mikill metnaður
virðist því ríkja og framtíðarsýn
akademíunnar er skýr. ,,Við stefnum á að hér útskrifist heimsmeistarar, það er ekkert öðruvísi og við
erum hörð á því,“ segir Sigurður
galvaskur að lokum.
- sha
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Framtíðin kallar á rafræna
og skilvirkari stjórnsýslu
Mittreykjanes.is er gagnvirkur íbúavefur sem fór af stað í Reykjanesbæ um miðjan
maí á þessu ári og nýtur síaukinna vinsælda á meðal íbúa svæðisins.

3IGURÈUR )NGIMUNDARSON FORSTÎÈUMAÈUR AFREKSBRAUTAR ¥ÖRËTTAAKADEMÅUNNAR Å 2EYKJA
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Á vefnum mittreykjanes.is hafa
íbúar Reykjanesbæjar aðgang að
ýmsum upplýsingum. Einnig gefst
notendum kostur á að taka þátt í
virkri umræðu um bæjarfélögin,
senda inn mál, sækja um störf
og þjónustu á vegum bæjarins og
taka þátt í skoðanakönnunum.
Helsti kosturinn við fyrirkomulagið er að það flýtir fyrir allri
afgreiðslu ýmissa mála,“ segir
Dagný Gísladóttir, kynningarstjóri
Reykjanesbæjar. „Fyrirspurnum í
gegnum síðuna er beint til réttra
starfsmanna innan bæjarskrifstofunnar og því er engin bið á
svari. Allt gerist sjálfvirkt og allt
er miklu fljótlegra.“
Fyrirmynd mittreykjanes.is er
vefur Garðabæjar sem var fyrsta
sveitarfélagið sem tók upp á að

bjóða íbúum sínum þessa þjónustu. Vitað er að fleiri sveitarfélög á landinu fylgjast grannt með
þróun mála þar og í Reykjanesbæ
og eru vís til þess að taka einnig
upp slíka rafræna stjórnsýslu gefist hún vel á fyrrgreindum stöðum.
„Við erum að nýta okkur nýjustu tækni með þessum vef og
síðan við fórum í loftið þann
10. maí hefur vefurinn verið í
stöðugri þróun,“ segir Dagný.
„Þann 1. október hófum við að
greiða umönnunargreiðslur til
foreldra í gegnum vefinn og þá
er fyrirhugað að innleiða fleiri
greiðslur á þann hátt. Einnig er
áætlað að íþrótta- og tómstundafélög í bænum muni hafa aðgang
að kerfi vefsins og mun það koma

til með að auðvelda öll samskipti
við iðkendur og foreldra þeirra.
Almennt gefur svona vefur okkur
aukin og auðveldari tengsl við
íbúa bæjarins.“
Dagný segir að þjónustan hafi
mælst vel á meðal íbúa Reykjanesbæjar og eru skráðir notendur
orðnir um 500 talsins. „Auðvitað
tekur tíma að innleiða slíka rafræna hugsun en við áætlum að
nota rafrænu stjórnsýsluna mjög
mikið,“ segir Dagný. „Þetta er
bara byrjunin.“
Íbúar Reykjanesbæjar hafa
fengið notendanafn og lykilorð
sent á heimabanka sinn en þeir
sem nota ekki slíka þjónustu geta
nálgast upplýsingarnar á bæjarskrifstofunum.
vignir@frettabladid.is

Þekkja hvern krók og kima Reykjaness
Leiðsögumenn Reykjaness er nýleg sjálfseignarstofnun sem fimmtán fræknir einstaklingar stofnuðu eftir að hafa lokið svæðisbundnu leiðsögunámi um Reykjanesið. Hópurinn hefur það að markmiði að uppfræða almenning um töfra svæðisins.
Rannveig
Garðarsdóttir
framkvæmdastjóri
Leiðsögumanna
Reykjaness segir það eindreginn
vilja nemenda að nýta þann mikla
fróðleik sem þeir höfðu fengið um
Reykjanesið, en sá vilji varð til þess
að hópurinn var settur formlega
á laggirnar. „Við vildum endilega
stofna eitthvað utan um þessa visku
sem við höfðum aflað okkur,“ segir
Rannveig. „Okkur fannst rosalega
gaman að vinna saman í skólanum og svo í raun var ekkert því til
fyrirstöðu að hafa framhald á því
samstarfi.“
Rannveig segir hugsjón hópsins vera þá að fræða almenning
um Reykjanesið. „Við höfum mjög
háleit markmið hvað varðar að efla
fræðslu til íbúa svæðisins og annarra landsmanna. Í fyrstu ætlum við
að einbeita okkur að því að fræða
Íslendinga um töfra Reykjanessins
en í framhaldinu stefnum við á að
kynna svæðið vel fyrir erlendum
ferðamönnum,“ segir Rannveig.
Á síðustu mánuðum hefur Leið-

sögumannahópurinn staðið fyrir
ýmsum uppákomum, meðal annars svokölluðum sagnakvöldum í
öllum sveitarfélögum svæðisins.
„Þar höfum við verið að miðla sögu
Reykjanessins og hafa ýmsir aðilar
styrkt okkur í þessu verkefni. Þetta
hefur gengið vonum framar og við
höfum orðið vör við mikinn áhuga
frá íbúum,“ segir Rannveig en þess
má geta að hópurinn hefur einnig
staðið fyrir svokölluðum fræðslugöngum á bæjarhátíðum sveitarfélaga Reykjaness.
Að sjálfsögðu bjóða Leiðsögumenn Reykjaness einnig upp á
skipulagðar ferðir um Reykjanesið,
undir leiðsögn fróðustu manna að
sögn Rannveigar. „Við erum með
alls kyns sérfræðinga í okkar góða
fimmtán manna hópi, sem búa yfir
sérþekkingu á ákveðnum svæðum
Reykjaness. Við þekkjum hvern
krók og kima.“
Allar frekari upplýsingar er að fá
á www.leidsogumenn.is
vignir@frettabladid.is
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+RÅSUVÅKIN ER FALLEG Å VETRARBÒNINGI ÖAR SEM HITI OG KULDI DANSA SAMAN OG SKAPA DULARFULLA STEMNINGU

Reykjanesið í vetrarbúningi
Náttúran tekur breytingum eftir árstíðum og gaman er að fylgjast með því. Snjór leggst yfir jörð og skreytir fjöll,
hraun og fjörur með fallegum ísilögðum mynstrum. Heiða Sigurðardóttir, ljósmyndari Fréttablaðsins, var á ferð um
Reykjanesið á dögunum og fangaði myndir af fallegum vetraraugnablikum á Reykjanesinu.

3KEMMTILEGT SJËNARHORN AF 2EYKJANESINU

(ESTURINN LEIKUR SÁR Å GRASINU RÁTT ¹ÈUR EN VETUR TEKUR VIÈ AF HAUSTI

-ANNESKJAN VIRÈIST LÅTIL OG BJARGARLAUS Å TILKOMUMIKILLI FJÎRUNNI ¹ VETRARDEGI ¹ 2EYKJANESSTRÎNDINNI

(RAUNIÈ SKARTAR SÅNU FEGURSTA SKREYTT ÅS OG SNJË

"L¹A LËNIÈ ER HEILL UNDRAHEIMUR STOKKA OG STEINA MANNFËLKS OG N¹TTÒRU

2EGNBOGINN DANSAÈI VIÈ STRÎNDINA ÖEGAR LJËSMYNDARI N¹LGAÈIST 2EYKJANESVITA
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Næsta ár skal verða slysalaust í umferðinni
Á Reykjanesbrautinni hefur ekki orðið banaslys í næstum þrjú ár en fyrir þann tíma urðu að meðaltali sex banaslys á ári á veginum. Stórbætt umferðaröryggi má að stóru leyti þakka þrautseigju áhugamannahóps um tvöföldun Reykjanesbrautarinnar sem nú hefur þróast út í landssamtök sem
kallast Samstaða og berjast þau fyrir bættu umferðaröryggi.
„Samstaða eiga að vera regnhlífarsamtök utan um alla þó hópa sem
berjast fyrir auknu umferðaröryggi
í landinu,“ segir Keflvíkingurinn
Steinþór Jónsson, formaður og
helsti hugmyndasmiður Samstöðu.
„Samstaða gengur út á eina stutta
og einfalda setningu; Slysalausa
sýn. Við setjum markið eins hátt og
það getur orðið og viljum að árið
2007 verði slysalaust í umferðinni.“
Samtökin sem um ræðir voru stofnuð í lok ágúst á þessu ári, tæpum
sjö árum eftir að settur var formlega saman áhugahópur um tvöföldun Reykjanesbrautar, þar sem
Steinþór var einnig í hópi helstu
áhrifamanna. Eins og nafnið gefur
til kynna snérist barátta þess hóps
um bætt umferðaröryggi, þar á
meðal tvöföldun Reykjanesbrautar. Óhætt er að fullyrða að sú barátta hafi skilað árangri, síðastliðin
þrjú ár hefur ekki orðið dauðaslys
á þeim vegarkafla Reykjanesbrautarinnar sem var tvöfaldaður, frá
Reykjanesbæ til Hafnarfjarðar. „Sú
tölfræði sýnir að það er hægt að ná
árangri,“ segir Steinþór.
Nítján banaslys urðu í umferðinni á síðasta ári og á þessu ári hafa

þau orðið 25 talsins. Steinþór segir
að þessi fjöldi sé algjörlega óásættanlegur. „Við stefnum að því að árið
2007 verði slysalaust í umferðinni.
Fólk segir að það sé ekki hægt en
þá segjum við frá því að Reykjanesbraut, þar sem áður voru sex dauðaslys á ári, er nú slysalaus vegur. Ef
við setjum markmiðið svona hátt, þá
getum við náð árangri. Markmiðið
er að enginn deyi í umferðinni, það
er svo einfalt,“ segir Steinþór.
Samstaða er stórhuga og á næstu
vikum ætla samtökin að beita sér
fyrir því að fjölga áhugahópum og
aðildarfélögum innan samtakanna
og ná þannig til alls landsins. Einn
liður í því er að auka samstarfið
við Umferðarstofu og fylgja þannig
STOPP-átakinu sem var á landinu í haust betur úr hlaði. „Ef við
getum fengið aðra til að taka þátt
í baráttunni og vinna að auknu
umferðaröryggi í sínu byggðarlagi, þá er tilgangnum náð,“ segir
Steinþór að lokum.
Allar nánari upplýsingar er að
fá á heimasíðu Samstöðu, www.
fib.is/samstada þar sem einnig er
hægt að skrá sig í samtökin.
- vig
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60% MARKAÐSHLUTDEILD Á ÍSLANDI ÁRIÐ 2004
MANITOU skotbómulyftarar - Þarfur þjónn, sem uppfyllir ströngustu gæði og væntingar þeirra kröfuhörðustu.

HANN ER GRIMMUR!
MANITOU MLT 634 TURBO INTERCOOLER
SKOTBÓMULYFTARI
Fjórhjóladrifinn
Fjórhjólastýrður
Lyftigeta: 3.400 KG
Lyftihæð: 6.050 MM
Gafflar: 1.200 MM
Vél: Perkins Turbo intercooler, 123 HÖ
LOAD SENSING!! Samtímis glussahreyfingar
án aukins snúningshraða vélar.

"¾JARYFIRVÎLD Å 6OGUM VIÈ 6ATNSLEYSUSTRÎND VONAST TIL AÈ FLEIRI SVEITARFÁLÎG FYLGI FORD¾MI
ÖEIRRA UM ËKEYPIS SKËLAM¹LTÅÈIR

Ókeypis skólamáltíðir
Grunnskólinn í Vogum á Vatnsleysuströnd býður nemendum sínum ókeypis skólamáltíðir.
Töluverða athygli vakti þegar
bæjarstjórn Voga á Vatnsleysuströnd tók þá ákvörðun í haust að
fella niður gjald á skólamáltíðum
við grunnskóla bæjarins, StóruVogaskóla. Talið er að sparnaður
heimila á Vogum nemi um þrjátíu þúsund krónum á ári vegna
gjaldfellingarinnar og er jafnvel
búist við að önnur sveitarfélög
fylgi fordæminu ef vel tekst til í
Vogum.

PON PÉTUR O. NIKULÁSSON ehf.
Melabraut 23 • 220 Hafnarfjörður
Símar 552 2650 & 552 0110 • FAX: 552 1588 • e-maiL: pon@pon.is

F í t o n / S Í A

- VIÐURKENND VARAHLUTAÞJÓNUSTA í 44 ár
- Útvegum notaða skotbómulyftara
- Úrval notaðra lyftara á lager

Eftir því sem fram kemur á
heimasíðu bæjarstjórnar hefur
ásókn í mötuneyti skólans verið
mjög góð sem bendir til þess að
mikil ánægja sé með ákvörðun
bæjarstjórnar. Rannsóknir hafa
ennfremur sýnt að í nútíma samfélagi neyti börn allt að sjötíu
prósentum daglegrar fæðu sinnar
á skólatíma og einnig hefur verið
sannað að næring og námsárangur
haldast í hendur.
- vig

PI PAR • SÍA • 60788

10 bitar, stór franskar
og 2 lítra Pepsi
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Aðstaða á heimsmælikvarða
Iceland MotoPark verður á besta stað við Reykjanesbrautina.
Á vegamótum Grindavíkurvegar
og Reykjanesbrautar, á landsvæði
sem er á við Keflavík og Njarðvík til samans, mun brátt rísa Iceland MotoPark – allsherjar aðstaða
fyrir allar akstursíþróttir. Feðgarnir
Vilhjálmur Kristinn Eyjólfsson,

Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson og
Eyjólfur Kristinn Vilhjálmsson
eru mennirnir á bakvið verkefnið
metnaðarfulla.
Enginn sem á leið um Reykjanes
mun fara varhluta af aðstöðunni en
segja má að þar verði hægt að stunda

 FORMÒLUSV¾ÈINU MUN RÅSA GL¾SILEGT HËTEL
FYRIR FORMÒLUAÈD¹ENDUR
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allar tegundir mótorsports fyrir utan
Formúlu 1. Verkefnið er unnið í fullri
samvinnu við Reykjanesbæ og eru
vonir bundnar við að kappakstursbrautin muni laða að fjölda ferðamanna árlega, sérstaklega ef tekst að
sannfæra yfirmenn A1, Champcars og
fleiri alþjóðlegra kappaksturskeppna
um að halda mót hér á landi. - vig
.ÕJA FORMÒLUBRAUTIN VERÈUR   KM LÎNG OG
SÁRSTÎK TORF¾RUBRAUT FYRIR JEPPA VERÈUR ¹
-9.$2!#% #!2 %.').%%2).
SV¾ÈINU

VISSIR ÞÚ ...
... að tuttugu og þrjú ár eru liðin
frá því að byrjað var að nota
Bláa lónið til baða?
... að á Flankastöðum voru fyrr
á tímum haldnir vikivakar og
jólagleði? Ýmsir kirkjunnar þjónar höfðu horn í síðu
þessara dans- og gleðisamkomna sem þeir töldu ýta undir
drykkjuskap og lauslæti. Voru
þessar samkomur því bannaðar um 1745. Var því spáð að
prestinum Árna Hallvarðssyni
ætti eftir að hefnast fyrir tiltækið og gekk það eftir þegar
hann drukknaði á voveiflegan
hátt.
... að áætlað er að 60–70.000
steinar séu í hraunveggjum
Bláa lónsins og að hraunið sem
notað var í veggina er allt tekið
á Reykjanesi?
... að í mars árið 1931 strandaði
franski togarinn Cap Fagnet í
Hraunsfjöru við Grindavík? Þá
bjargaði björgunarsveitin Þorbjörn 38 skipverjum í land með
fluglínutækjum og björgunarstól. Það var í fyrsta sinn sem
slíkri aðferð var beitt á Íslandi.
... að Gerðaskóli er annar elsti
skólinn á landinu, stofnaður árið 1872 af sr. Sigurði
Sívertsen?

&ORMÒLUBRAUTIN FELLUR Å SVOKALLAÈAN  T FLOKK SEM ÖÕÈIR AÈ &ORMÒLA  MEGI VERA MEÈ ¾FINGAAKSTUR EN EKKI KEPPNISHALD ¹ BRAUTINNI
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... að á fyrstu öldum Íslandsbyggðar voru Suðurnesin eitt

helsta kornræktarsvæði landsins?
... að samkvæmt nýlegri könnun
er Reykjanesviti vinsælasti viti
landsmanna og Garðskagaviti
er í öðru sæti?
... að í Tyrkjaráninu árið 1627
var tólf til fimmtán íbúum frá
Grindavík rænt?
... að aftöku Jóns biskups Arasonar
var hefnt á bænum Kirkjuvogi
sem var staðsettur á milli Garðs
og Sandgerðis?
... að í Fuglavík var fyrr á tímum
stórt útgerðarhverfi og voru
þar einkum vermenn frá öðrum
landshornum?
... að Bæjarsker er ef til vill elsta
höfuðból Suðurnesja en margt
bendir til þess að þar hafi búið
Steinunn hin gamla, landnámskona, sem Ingólfur Arnarson
gaf mest allan norðanverðan
Reykjanesskaga?
... að í Byggðasafni Gerðahrepps
er að finna einstakt og glæsilegt vélasafn, með gangfærum
vélum frá árunum 1924–
1977?
... að Eldvörp á Reykjanesi urðu
til í eldgosum á árunum 1220–
1230 og þar er jarðhiti og
útilegumannahellir sem í eru
hleðslur til brauðgerðar?
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Listaverkin við Leifsstöð
Flestir sem hafa komið á Flugstöð Leifs Eiríkssonar ættu að kannast við listaverkin
sem þar er að sjá, bæði utan dyra og innan. Færri vita þó um uppruna og sögu þessara listaverka. Fréttablaðið kannaði málið.

2EGNBOGI ¶EGAR KEYRT ER AÈ FLUGSTÎÈVARBYGGINGUNNI ER VARLA H¾GT AÈ KOMAST HJ¹ ÖVÅ AÈ SJ¹
2EGNBOGANN LISTAVERK EFTIR 2ÒRÅ SEM REIST VAR ¹RIÈ  6ERKIÈ ER STËRGL¾SILEGT Å ALLA STAÈ
FJÎLSKRÒÈUGT OG TIGNARLEGT !UKINHELDUR TEYGIR REGNBOGINN SIG  METRA UPP TIL HIMINS SEM
GERIR LISTAVERKIÈ AÈ ÖVÅ H¾STA ¹ ¥SLANDI &ORM ÖESS ER GERT ÒR RYÈFRÅU ST¹LI EN LITIR REGNBOGANS
-9.$/$$'%)2 +!2,33/.
ERU MYNDAÈIR MEÈ RÅFLEGA  STEINDUM GLEREININGUM

¶OTUHREIÈUR .ORÈANMEGIN VIÈ FLUGSTÎÈVARBYGGINGUNA ER AÈ FINNA LISTAVERKIÈ ¶OTUHREIÈUR
EFTIR -AGNÒS 4ËMASSON 6ERKIÈ STENDUR ¹ TOPPI GRJËTS SEM KEMUR UPP ÒR TJÎRNINNI VIÈ FLUG
STÎÈINA OG SÕNIR STËRT EGG ÒR ST¹LI SEM V¾NGUR ÖOTU ER AÈ BRJËTAST ÒT ÒR EINS OG UNGI SEM
-9.$/$$'%)2 +!2,33/.
ER AÈ BRJËTAST ÒR EGGI

¡G BIÈ AÈ HEILSA
,ISTAVERKIÈ ¡G BIÈ AÈ
HEILSA ER EFTIR
3IGUR JËN
«LAFSSON
EN HEITI
ÖESS VÅSAR Å
HIÈ ¹STS¾LA
LJËÈ *ËNASAR
(ALLGRÅMS
SONAR SEM
HANN MUN
HAFA ORT Å
+AUPMANNAHÎFN
VORIÈ  &LUG
STÎÈIN EIGNAÈIST
VERKIÈ ¹RIÈ
 OG
HEFUR ÖAÈ
STAÈIÈ Å
BROTTFARAR
SALNUM
SÅÈAN Ö¹
!UK HINNAR
MYNDR¾NU
FEGURÈAR
VERKSINS
EIGA T¹KN
R¾N GILDI
ÖESS EINNIG
ERINDI TIL
MANNFJÎLD
ANS SEM
M¾TIST Å
&LUGSTÎÈ
INNI HEILSAST
OG KVEÈUR

,¹GMYND AF ,EIFI %IRÅKSSYNI 6IÈ VÅGSLU FLUG
STÎÈVARINNAR ÖANN  APRÅL  AFHJÒPAÈI
FRÒ 6IGDÅS &INNBOGADËTTIR Ö¹VERANDI FORSETI
MINNISMERKI UM ,EIF %IRÅKSSON EN EINS OG
FLESTIR ¾TTU AÈ VITA ER FLUGSTÎÈVARBYGGINGIN
VIÈ HANN KENND 5M ER AÈ R¾ÈA L¹GMYND
AF STYTTU ,EIFS SEM STENDUR Å ALLRI SINNI
DÕRÈ ¹ 3KËLAVÎRÈUHOLTI Å 2EYKJAVÅK -YNDIN
SJ¹LF ER UNNIN ERLENDIS EN STËLPINN SEM ER
ÖRÅSTRENDUR   METRAR ¹ H¾È OG GERÈUR
ÒR ÅSLENSKUM GR¹STEINI VAR UNNINN Å STEIN
-9.$/$$'%)2 +!2,33/.
SMIÈJU 3 (ELGASONAR

-9.$/$$'%)2

+!2,33/.

&LUGVÁLIN &YRSTA ÅSLENSKA HEIMASMÅÈAÈA
FLUGVÁLIN VAR ®GNIN 4& ®'. SEM "JÎRN
/LSEN OG 'UNNAR *ËNASSON HÎNNUÈU OG
SMÅÈUÈU ¹ FJËRÈA ¹RATUG SÅÈUSTU ALDAR !È
SJ¹LFSÎGÈU F¾R HÒN SINN SESS Å LOFTI BROTTFARAR
SALS FLUGSTÎÈVARINNAR OG ER ÖAÈ EINKUM
¹ MEÈAL YNGSTU KYNSLËÈARINNAR SEM HÒN
VEKUR ATHYGLI OG AÈD¹UN ®GNIN FLAUG
AÈEINS FJËRUM SINNUM Å NËVEMBER ¹RIÈ
 EN EFTIR AÈ BRESKI HERINN ¹ ¥SLANDI
BANNAÈI NOTKUN HENNAR Å SÅÈARI HEIMSSTYRJ
ÎLDINNI VAR HÒN SETT Å GEYMSLU &LUGVÁLIN VAR
SÅÈAN ENDURBYGGÈ ¹RIÈ  AF VASKRI SVEIT
MANNA ÒR ¥SLENSKA FLUGSÎGUFÁLAGINU
-9.$/$$'%)2

+!2,33/.

'LERLISTAVERK 4VÎ GLERLISTAVERK ER AÈ FINNA
INNI Å FLUGSTÎÈVARBYGGINGUNNI STAÈSETT Å
GLUGGUM HENNAR Å BROTTFARARSAL OG ERU
ÖAU B¾ÈI EFTIR ,EIF "REIÈFJÎRÈ ,ISTAVERKIN
FARA EKKI FRAM HJ¹ NEINUM SEM GENGUR
UM BROTTFARARSALINN ENDA ERU ÖAU MARGIR
METRAR AÈ ÖVERM¹LI OG MJÎG ¹BERANDI EKKI
SÅST ¹ KVÎLDIN ÖEGAR ÖAU ERU UPPLÕST ,ÎGUN
LISTAVERKANNA MINNIR ¹ FLUGDREKA OG EIGA ÖAU
AÈ TÒLKA ÖR¹ FËLKS TIL AÈ FLJÒGA UM LEIÈ OG ÖAU
VÅSA Å VERNDARANDA ¥SLANDS
-9.$/$$'%)2

+!2,33/.
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Tækifæri til að
koma hugmyndum í framkvæmd
88 húsið er menningarmiðstöð ungs fólks í Reykjanesbæ
þar sem fer fram margvísleg skapandi starfsemi.
(RAUNIÈ ¹ 2EYKJANESINU ER LÎNGU
STORKNAÈ EN SPURNING ER HVEN¾R GÕS
¹ NÕ

Eldgos á
næsta leiti?
Langt er liðið síðan síðasta goshrina gekk yfir
Reykjanesið.

Ellefu unglingahús, svokölluð, eru
starfrækt á Íslandi en eru þó frekar
nýlegt fyrirbæri hérlendis. Hafþór
Daði Birgisson, forstöðumaður 88
hússins, segir að menn séu reyndar
að átta sig á þörfinni á að bjóða
upp á eitthvað uppbyggilegt fyrir
ungt fólk þar sem ekki er verið að
reykja, drekka og svo framvegis. En
hvaða uppbyggilega starfsemi fer
fram í 88 húsinu? „Það er margvíslegt. Við erum að þjónusta unga

Eldgos hefur ekki orðið á
Reykjanesinu frá því undir lok
13. aldar. Á Vísindavef Háskóla
Íslands er meðal annars sagt
frá því að líklegt megi telja að
stund nýrrar goshrinu á Reykjanesi nálgist. Allt Suðurland,
frá Reykjanesi að Mýrdalsjökli, hefur verið óvenju virkt
undanfarin ár og telja einhverjir
vísindamenn að sú virkni sé
jafnvel undanfari stórra gosa.
Samkvæmt Vísindavefnum eru
þó alveg jafn miklar líkur á að
landið sé einfaldlega að „teygja
úr sér“ eftir langvarandi kyrrstöðu.
Þess ber einnig að geta að
þegar náttúruhamfarir eru annars vegar er tími afar afstæður
og er með öllu óvíst hvort goshrina á Reykjanesinu fari af
stað á ævi þeirra kynslóða sem
nú lifa.
- vig

tónlistarmenn og rekum tónlistaraðstöðuna Steypuna. Svo höfum
við verið með foreldramorgna sem
breyttust reyndar í mömmumorgna.
Nú, svo hefur útskriftarhópur
Fjölbrautaskólans haldið hjá okkur
skemmtikvöld. Síðan bjóðum við
upp á þessa hefðbundnu afþreyingu, svo sem billjarð, borðtennis
og pílukast sem er alltaf sterkt,“
svarar Hafþór. Lesaðstöðu er einnig
að finna í 88 húsinu og segir Hafþór
¥  HÒSINU ER AÈ FINNA HJËLABRETTA OG LÅNUSKAUTAGARÈ SEM ER HUGARSMÅÈI UNGS FËLKS FR¹ A TIL Î
-9.$%,,%24

að hann komi oft að nemendum sofandi í sófum miðstöðvarinnar þegar
hann mæti til vinnu að morgni til.
Í miðstöðinni er einnig starfræktur
hjólabretta- og línuskautagarður
sem hefur notið mikilla vinsælda.
„Þessi garður er algjörlega hugmynd ungs fólks frá a til ö. Það er
að segja skipulagning, framkvæmd,
nafngift [Svartholið] og allur pakkinn.“ Nokkrir aðilar fengu einnig
að skreyta garðinn með graffi og
þar á meðal var Þorbjörn Einar

(AFÖËR $AÈI "IRGISSON FORSTÎÈUMAÈUR 
HÒSSINS SEM ER SKÕRT D¾MI UM MENNINGAR
MIÈSTÎÈ FYRIR UNGT FËLK MEÈ HUGSJËNIR
-9.$%,,%24

Guðmundsson en hann er núna að
hanna listasýningu sem sett verður
upp í kjallara 88 hússins.
88 húsið mun halda upp á
þriggja ára afmæli sitt í janúar og
segir Hafþór að starfsemin sé alltaf að verði smurðari og smurðari.
Hafþór bendir á að fleiri hugmyndir um notkun hússins séu alltaf að
detta inn og vill hann sérstaklega
gefa ungi fólki tækifæri til að koma
þessum hugmyndum sínum í framkvæmd. „Við erum í sífelldri mótun
og vitum að það sem er vinsælt í
dag er ekkert endilega vinsælt á
morgun. Við erum líka með húsráð
sem er skipað ungu fólki og þau eru
dugleg að koma með hugmyndir
inn í starfið. Við reynum þannig að
vera með púlsinn á sem flestu sem
er að gerast hjá ungu fólki.“ - sha
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Ármúla 40

14

NNNN { reykjanes } NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
"¹SENDAFLËÈIÈ ¹TTI SÁR STAÈ ¹RIÈ  ÖEGAR
OFSAROK AF SUÈVESTRI OG STËRSTRAUMSAÈFALL
HJ¹LPUÈUST TIL VIÈ AÈ MYNDA EINAR MESTU
N¹TTÒRUHAMFARIR SEM ORÈIÈ HAFA HÁRLENDIS

Þorpið sem hvarf
Hinn forni kaupstaður Básendar á Reykjanesi hvarf eins
og dögg fyrir sólu á einni örlagaríkri nóttu þegar flóðbylgja skall á staðinn.
Básendar eru sunnarlega á vestanverðu Miðnesi, nánar tiltekið
á Rosmhvalanesi rétt við Hafnir,
sunnan við Stafnes, Básendar voru
verslunarstaður frá lokum fimmtándu aldar til 1800 en þar hafði
verið ein af höfnum einokunarverslunarinnar. Aðfaranótt 9. janúar 1799 var hins vegar ein krappasta lægð sem gengið hefur yfir
Ísland á sögulegum tíma með þeim
afleiðingum að gríðarlegt sjávarflóð
skall á suðurströnd Reykjaness fram
eftir suðurströnd landsins og einn-

ig á vesturströndina. Loftþrýstingur
var óvenju lágur, stórstreymt var
og hækkaði sjávarstaða við landið
fyrir áhrif þessara þátta. Talið er
að flóðbylgjan hafi verið rúmlega
tveggja metra há.
Flóðið var það ofsafengið að
allar byggingar á Básendum eyðilögðust eða svo gott sem. Fólkið
í þorpinu flúði allt sem eitt upp
næstu þekju og fengu sumir húsaskjól að Loðvíksstofu, rétt hjá Stafnesi. Allir íbúar Básenda komust lífs
af úr þessum miklu náttúruhamför-

um, fyrir utan eina aldraða konu,
Rannveigu Þorgeirsdóttur, sem
drukknaði.

Óveðrið olli einnig töluverðu
tjóni víða annars staðar á landinu.
Heimildir benda til að um 100 hús

hafi skemmst eða eyðilagst af völdum óveðursins umrædda nótt. Náttúruhamfarirnar taka nafn sitt af
Básendum þar sem tjónið var mest
og er það iðulega kallað Básendaflóðið. Á Básendum var byggð
aldrei endurreist.
- sha
(Heimildir: Básendaflóðið 1799
– Lýður Björnsson, Wikipedia og
Reykjanes.is)

VISSIR ÞÚ ...
... að búast má við gosi á Reykjanesskaga á um það bil þúsund
ára fresti og gostímabilin geta
spannað 300 til 400 ár?
... að Keilisnes er syðsti hluti
Faxaflóans?
... að Kirkjan í Höfnum er elsta
kirkja á Suðurnesjum og var
vígð árið 1861?
... að stærsta hænsnabú á landinu er í Vatnsleysustrandarhreppi?
... að heimildir eru til um kirkju
á Kálfatjörn allt frá árinu
1200?
... að elsti barnaskólinn í Keflavík er við Íshússtíginn, flutt
var úr honum í nýbyggðan
skóla við Skólaveg árið 1911?
... að árið 1910 var Gerðahreppur
fjölmennasta sveitarfélagið á
Suðurnesjum með 647 íbúa?
... að sveitarfélögin Keflavík,
Njarðvík og Hafnir voru sameinuð árið 1994?
... að ef að allir hlaðnir garðar
í Garði yrðu lagðir enda við
enda næði sá langgarður frá
Gerðum inn að Elliðaám eða
um 50 kílómetra?
... að í Krosshúsum í Grindavík lauk Halldór Laxness við
Sölku Völku?
... að Guðbergur Bergsson rithöfundur er frá Grindavík?
... að á Hafurbjarnarstöðum
hefur verið bær frá landnámsöld?
... að í Eldey er mesta súlubyggð
í heimi?
... að Tjarnargatan í Keflavík
dregur nafn sitt af því að á
vorin í leysingum safnaðist
vatnið ofan úr heiðinni og
af túnunum þar fyrir neðan
í stóra tjörn á Sólvallartúninu og vatnið féll svo fram til
sjávar eftir rás sem það gróf
sér í áranna rás og markaði skil á milli Keflavíkur og
Njarðvíkurlands?
... að fyrsti viti á Íslandi var
byggður á Reykjanesi árið
1878?
... að frá því að land byggðist
er talið að um tólf hraun hafi
runnið á Reykjanesskaga eða
að meðaltali eitt hraun á öld?
... að hraunin runnu þó einkum
á tveimur gostímabilum, um
1000 og um 1300?
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4" 3UBARU ,EGACY ( NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


,5 /PEL !STRA  NÕSKR BS
%K  ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI  

0* 3UBARU ,EGACY /UTBACK
NÕSKRl SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
3ÅMI  

40 2ENAULT -EGANE #LASSIC
NÕSKR BS %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
3ÅMI  

:9 3UBARU )MPREZA ', NÕSKR
SSK %K ÖÒS KM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


35 3UBARU &ORESTER #3 NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR 3ÅMI 


5) /PEL 6ECTRA #OMFORT NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

5- 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

+8 3UZUKI )GNIS NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

&4 /PEL !STRA  NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

+2 .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

05 4OYOTA #OROLLA 7AGON  X
NÕSKR BS %KÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

3, .ISSAN !LMERA #OMFORT
NÕSKR BS %KÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

/8 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


$- 2ENAULT -EGANE NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

94 3UBARU ,EGACY /UTBACK
NÕSKR SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

5+ 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


3" $AIHATSU 4ERIOS NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

,( .ISSAN 0ATHFINDER ,% )4
NÕSKR SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

0. #ITROEN # NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

3+ /PEL :AFIRA #OMFORT 
NÕSKR BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/2 4OYOTA !VENSIS  NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

+( +IA 0ICANTO ,8 NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

". .ISSAN 0ATHFINDER 3% NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


,2 .ISSAN .!6!2! 3% NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


3+ &ORD &OCUS 4REND NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


2( .ISSAN $OUBLE #AB % m
NÕSKR BS %KÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

*+ 3AAB    !2# NÕSKR
SSKEKÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

.3 !UDI ! 3PORT NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

5/ 3UBARU ,EGACY 3EDAN ',
NÕSKR SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

46 /PEL !STRA ', NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

5, /PEL :AFIRA #$4I NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


-5 0EUGEOT  NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

96 4OYOTA #OROLLA 664I NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


"- /PEL !STRA  NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

.: *EEP 'RAND #HEROKEE 
NÕSKR SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52



3-!5',µ3).'!2

&/2$ -/.$%/ '()! RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  4ILBOÈ
2NR

-%2#529 -934)15% RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN 
GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

6/,6/  3$ ', ,04 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒ
INN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  4ILBOÈ
 2NR

4/9/4! #/2/,,! 8,) 3$ RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
 GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

--# 30!#%7!'/. 7' 7$ RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒ
INN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  4ILBOÈ
 2NR

67 0/,/ RGERÈ  EKINN  ÖKM
"ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ 
4ILBOÈ  2NR

4/9/4! 2!6 RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ
 4ILBOÈ  2NR

4/9/4! #/2/,,! 7!'/. 4/52).'
4%22! 7$ RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ
 4ILBOÈ  2NR

35:5+) 6)4!2! *,8 RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ
 4ILBOÈ  2NR

.)33!. !,-%2!  3,8 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒ
INN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  4ILBOÈ
 2NR

2%.!5,4 -¡'!.% 7' 3#¡.)# 2.
RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ
 2NR

$!%7// .5")2! 7' 38 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
 GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

0%5'%/4  3$ RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ
 4ILBOÈ  2NR

.)33!. -)#2! '8,8 RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN 
GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

67 0/,/ -6®+6!34µ2) RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
 GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

2%.!5,4 -%'!.% "%2,).% 24 ("
RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
4ILBOÈ  2NR

33!.'9/.' -533/ RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN 
GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

0%5'%/4  "2%!+ 347 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
 GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

35"!25 ,%'!#9 7' ', 7$ RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒ
INN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  4ILBOÈ
 2NR

35:5+) *)-.9 *,8 RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ
 4ILBOÈ  2NR

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

33!.'9/.' -533/ 7!'/. RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒ
INN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  4ILBOÈ
 2NR

6/,6/  RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 4ILBOÈ  2NR

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

35:5+) 6)4!2! *,8 3% *,8 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
 GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

67 0!33!4 "!3)# ,).%3%$!. RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
 GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

4/9/4! 2!6 RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ
 4ILBOÈ  2NR

/0%, #/23! # ) 6 #/-&/24
RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ
 2NR

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

35"!25 &/2%34%2 7' #3 7$
RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
4ILBOÈ  2NR

67 0/,/ -6®+6!34µ2) RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
 GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

(95.$!) ,!.42! 7!'/.  347
RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ
 2NR

2%.!5,4 -%'!.% #,!33)# 24 3$
RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ 
4ILBOÈ  2NR

4/9/4! #!2).! % 3$ 8,) RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
 GÅRAR 6ERÈ 4ILBOÈ 
2NR

0%5'%/4  82 02¡3%.#% RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
 GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

0/23#(%  #!22%2! "L¾JU RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR
6ERÈ  6ETRARVERÈ 
2NR

 (%$"))



'" & !&!!'&### 

,!5'!2$!'52  NËVEMBER 



3-!5',µ3).'!2

(ONDA #26

4IL SÎLU ER (ONDA #26 ¹RG k EK 
ÖÒS 2AUÈUR VEL MEÈ FARINN BÅLL SETT
VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S   
 

-ONTERO k EK  Ö m BREYTTUR  ,
%INN MEÈ ÎLLU 6   MILLJ 4ILBOÈ  
MILLJ !TH SKIPTI 3  

(YUNDAI 3TAREX ( $ÅSEL 7$ RG
l %KINN  ÖÒS KM  MANNA
6ERÈ  KR

"ÅLASALA 2EYKJAVÅKUR
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIS

6/,6/ &(  
0''/!$$

!#

 !((3""#/!-"%2
"%) 5'/*#
.ÕR $ODGE $URANGO ,IMITED   , (EMI
 HÎ  MANNA LEÈUR GLERLÒGA RAF
KNÒIN S¾TI MEÈ MINNI 4VEGGJA ¹RA
¹BYRGÈ ÖJËNUSTAÈUR AF 2¾SI %INN BÅLL
EFTIR ¹ ÖESSU F¹R¹NLEGA L¹GA VERÈI !ÈEINS
 ÖÒS

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

. #" +(!

-"ENZ !TEGO  ¹RGERÈ 
-INNAPRËFSBÅLL
(ENTAR
VEL
b!THAFNAMÎNNUMm %KINN  KM
"ÅLL Å GËÈU LAGI %NGIN SKIPTI 5PPL ¥ SÅMA
 

4OYOTA #OROLLA  8,) BEINSK EKINN
AÈEINS  ÖÒS VETRAR OG SUMARDEKK ¹
FELGUM SMURBËK CA ¹R Å N¾STU SKOÈUN
SPARNEYTINN 5PPL Å S  

6/,6/ &-  
0''/ !$$!#
 +5'*3""%))2()$
.  #"" +(!

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


67 4/5!2%' 6 RGERÈ  %KINN 
ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR 

(ÎFÈAHÎLLIN
+LETTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWHOFDAHOLLINIS

 &ORD %XPLORER 8,4 -AÅ k SVARTUR
EK  Ö KM 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
S  

2ANGE 2/6%2  (3% ¹RG  EK
 ÖÒSKM 6ERÈ  ÖÒSKR ²TSALA

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

"ÅLAR TIL SÎLU

#!4%20),,!2  ",
0''/!$$)3#
7'*$'+$'/)$
. #"" +(!

%F ÖÒ ¹TT KR  OG GETUR GREITT CA
KR  ¹ M¹NUÈI N¾STU  M¹NUÈI
ER ÁG MEÈ TIL SÎLU (YUNDAI %LANTRA 3T
¹RG  EKINN  ÖÒS KM "ÅLLINN ER 
DYRA SJ¹LFSK MEÈ RAFM Å RÒÈUM RAFM
Å SPEGLUM HITI Å S¾TUM 3EMSAGT GËÈUR
BÅLL !LLAR UPPL Å SÅMA  

.ISSAN 0RIMERA 3TATION k %K  ÖÒS
,ISTAV  ÖÒS 4ILB  ÖÒS 6ETRARD
FYLGJA 3  

3#!.)!  
0''/!$$ !#
4/*'&""*'%!!
.  #"" +(!
--# '!,!.4 3%$!. 6 ¹RG 
EK  ÖKM 6ERÈ  Ö HVÅLANDI
 Ö !FBORGANIR  ÖÒS ¹ M¹NUÈI
,JËST LEÈUR 4OPPLÒGA m LFELGUR ¹
NÕJUM HEILS¹RSDEKKJUM %INN MEÈ ÎLLU
®LL SKIPTI SKOÈUÈ 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹
PLAN OG SKR¹ 3 

3UBARU )MPREZA ¹RG k SSK X MEÈ
 VÁL 4OPPEINTAK 5PPL Å S 


6OLVO 3 7$

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


,ÕST ER EFTIR LJËSGR¹RRI 4OYOTA #OROLLA 45
 ¹RG k "ÅLNUM VAR STOLIÈ AÈFARAR
NËTT SÅÈASTLIÈINS LAUGARD AÈ ,AUGATEIG
 ¶EIR SEM GETA GEFIÈ EINHVERJAR UPPL
UM HVARF BÅLSINS VINSAMLEGAST HAFI SAM
BAND VIÈ ,ÎGREGLUNA

3#!.)! ( 
0''/(!'2())*' 
'2))'3""#/&""%+$'2

¶ESSI FALLEGI BÅLL 4OYOTA #OROLLA SJ¹LF
SKIPTUR ¹RG  EKINN  YFIR
TAKA ¹ L¹NI 3  

"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
6AGNHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS

1(+5$*##/"%)&6/ 5/'*$
%6!!
. #"" ())/+(!

$!%7// .5")2! 38 7!'/. ¹RG
 EK  ÖKM SETT  Ö
4ILBOÈ  Ö  L¹NARMÎGULEIKI
'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3


3UZUKI 'RAND 6ITARA 6


3KR  EK  ÖÒS SSK 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

 ÖÒS STGR

6OLVO  ¹RG k 4OPPBÅLL Å TOPP
STANDI  ÖÒS STGR 5PPL Å S  
  

"¥,!2 4), 3®,5
4OYOTA #OROLLA 3PORT ¹RGl EK ÖÒS
KMBSK VINDSKEIÈ FILMUR SUMARDEKK ¹
m¹LF NÕ VETRARDEKK ¹ m ST¹LF 5PPL Å
S   6ERÈ4ILBOÈ

#!4%20),,!2  $
0''/ !$$ )3#
(!4"*'"'%'/)$

2%.!5,4 -%'!.% #/50% ¹RG 
EK  ÖKM 6ERÈ  Ö HVÅLANDI
 Ö !FBORGANIR  ÖÒS ¹ M¹NUÈI
&LOTTUR BÅLL MEÈ &ILMUM LFELGUM OG
'LERTOPP 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG
SKR¹ 3 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

. #"" +(!

%INN GËÈUR Å SNJËINN

4IL SÎLU $ODGE 2AM  3PORT X
¹RG k !LLUR NÕYFIRFARINN AF VERKST¾ÈI
4OPP BÅLL 4ILBOÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

"¥,!2 4), 3®,5

#!4%20),,!2
$0+
3("",)'#/6(%#/
()5/,))

!",)-/

##"'%"/'-'("
.  #"" +(!
(95.$!) 45#3/..ÕSKR 
CC  DYRA &IMMGÅRA "L¹R  3VARTUR
%KINN  Ö 6ERÈ 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

(%+,!

+LETTAGÎRÈUM  
WWWHEKLAISVELASVID
3ÎLUMAÈUR  

 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52



3-!5',µ3).'!2
.ISSAN 3UNNY 32 ¹RG k EK  ÖÒS
NÕSK 6ERÈ  ÖÒS 3  
&ORD ESCORT STATION  3KOÈAÈUR
 .ÕLEGA YFIRFARINN 3ELST ËDÕRT
2EGINN S  
4OYOTA #OROLLA  DYRA BEINSK EKINN
 ÖÒS MJÎG GËÈUR BÅLL TILBOÈ ËSKAST
3ÅMI  
-EGANE )) STW ¹RG k BSK 3KIPTI ¹
6ÁLSLEÈA EÈA ENDUROHJËLI MJÎG FALLEGUR
OG GËÈUR BÅLL ENN Å ¹BYRGÈ 'L¾NÕ NELGD
VETRARDEKK HVÅLANDI GOTT BÅLAL¹N 5PPL
Å SÅMA  

6OLVO  k EK  Ö SK k Å
TOPPSTANDI 6  ÖÒS %KKERT PRÒTT 3
 
4OYOTA &OREIGNER k m BREYTTUR ÖARFN
AST LAGF¾RINGAR 3  

4OYOTA !VENSIS   k SSK EK 
Ö $R¹TTARKR #$ 3UMARD ¹ ¹LFELGUM
VETRARD ¹ ST¹LFELGUM 6ERÈ  Ö 5PPL
S  

--# ,ANCER ¹RG k STATION 7$ EK
 ÖÒS .Õ SK VERÈH  ÖÒS 5PPL
Å S  
/PEL #ORSA k %K  Ö 3UMARDEKK
3     

4IL SÎLU 4OYOTA #OROLLA 347  SJ¹LF
SKIPT OG ALLT %K  ÖÒS KM ¹HV 
ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


3UBARU ,EGACY 3KRD l SJ¹LFSK
%K  FILMUR UPPH¾KKAÈUR SV
DEKK ,ISATAVERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ 
MILLJ 'OTT L¹N GETUR FYLGT 3  

TIL SÎLU VW GOLF GTI ¹RG  MEÈ NÕJA
TÅMAREIM OG KÒPLINGU KEIRÈUR 
UPPL Å SIMA 

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

 MILLJËNIR

4OYOTA #OROLLA k SSK SK k 6ERÈ
 ÖÒS 3  

.ISSAN 3UNNYl MDR¹TTARK SKl
ÖARFNAST AÈHLYNNINGAR VEL NOTH¾FUR
TILBOÈ ËSKAST UPPLSNR   OG
 
4JËNAÈUR "-7 % ¹RG  TIL SÎLU EÈA
SELST Å PÎRTUM &REKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA
 6IGNIR

  ÖÒS

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


$!)(!435 !00,!53% RG  %KINN
 ¶KM  KR 3 
3UBARU ,EGACY ¹RG k EK  ÖÒS SK
k  EIGENDUR FR¹ UPPHAFI LEÈURS¾TI
SUMAR NAGLADEKK 4IL SÎLU --# ,ANCER
X ¹RG k SK k EK  ÖÒS 6ERÈ
 ÖÒS STGR 3UMARVETRARDEKK 5PPL
Å S  

4IL SÎLU 4OYOTA ,ANDCRUISER 68  ¹RG
 EKINN  KM LEÈUR TOPPL
SSK m NÕ DEKK "ÅLL Å GËÈU ¹SIGKOMU
LAGI !TH SKIPTI 5PPL Å SÅMA  

«SKA EFTIR *EEP #HEROKEE ,TD
EKNUM Å TOPPSTANDI Å SKIPTUM
GËÈAN 3KODA /CTAVIA STATION WD
k GET GREITT   ÖÒS 3


67 0ASSAT k EK   ÖÒS  ÖÒS ÒT
OG YFIRTAKA ¹ L¹NI  ÖÒS 3  
67 0ASSAT STATION k EK  ÖÒS NÕ
NAGLADEKK SMUR OG ÖJËNUSTUBËK 6ERÈ
 ÖÒS 3  

  MILLJËNIR

"ENZ # +OMP ¹RG  EK  Ö
SVARTUR VEL BÒINN AUKAHLUTUM HVÅLANDI
 ,¹NV 30 FJ¹R VERÈ  3ÅMI 


LÅTIÈ
FYRIR
¹RG


®RYRKI ËSKAR EFTIR 4OYOTU ¹ VERÈBILINU
  ÖÒS ÖARF AÈ VERA SKOÈAÈUR
5PPL Å S  
OSKA EFTIR ODYRUM BIL A CA  ÖUS
HELST SKOÈUÈUM UPPL I S 

*EPPAR

2ENAULT
+ANGOO
SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR
(ANDFRJ¹LS BÒNAÈUR +L¾ÈING Å SKOTTI
2EYKLAUS %INN EIG .ÕLEG TÅMA
REIM !LLTAF ÖJËNUSTAÈUR HJ¹ UMBOÈI
4OPPEINTAK

.Õ KERRA TIL SÎLU +ERRAN BER  KG
ST¾RÈ X 5PPL Å SÅMA  

5PPL Å S  OG 

-JÎG VEL BÒINN GËÈUR OG LÅTIÈ EKINN
6OLVO 6 !7$ X 3KRD
%KINN AÈEINS  KM  ,4URBO
 HÎ "IFREIÈIN VAR AFHENT NÕ FR¹
UMBOÈI MEÈ AUKAHLUTUM UPP¹ 
MILJËN SETT VERÈ  KR 5PPL
S  !4( ENGIN SKIPTI MÎGUL ¹
 FJ¹RMÎGNUN

4ILBOÈ ¹ 3UBARU ,RGACY l -JÎG GOTT
EINTAK CC VÁL SJ¹LFSK RAFMAGN Å
RÒÈUM OG SAML¾SINGAR ¹LFELGUR SUMAR
OG VETRARDEKK KRËKUR SETT VERÈ ER 
NÒ  Ö 3  

'RAND #HEROKEE LIMITED 6  L k ¹RG
)NNFLUTTUR k EKINN  Ö KM 3UMAR
OG VETRARD ¹ FELGUM &ALLEGT OG GOTT
EINTAK MEÈ ÎLLU KV  Ö 6ERÈ 
Ö !TH SKIPTI 3  

(ONDA !CCORD %XECUTIVE   ¹RG 
MEÈ ÎLLU %KINN  KM 6ETRARDEKK
¹ ¹LFELGUM FYLGJA MEÈ 4ILBOÈ STGR
 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 

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

.ISSAN 4ERRANO )) ¹RGl EKINN
ÖKM "EINSK BENSÅN 6ERÈ ÖKR
S

-ITSUBISHI 0AJERO 4$) ¹RG k %K 
ÖÒS KM $ISEL  CC SLAGRÕMI 
MANNA 6ERÈ  ÖÒS ATH SKIPTI
¹ ËDÕRARI 5PPL Å SÅMA   'ÒSTAF

4OYOTA ,AND #RUISER  '8 $4) ¹RG k
SK k EÖ m BREYTTUR  MANNA SSK
SPOILER SMURBËK OFL  EIGENDUR GOTT EIN
TAK 6 Ö BEIN SALA 3  
!UDI !  4 1UATTRO k KEYRÈUR 
KM ¥ TOPP STANDI OG NÕSKOÈAÈUR %R
HLAÈINN AUKABÒNAÈI 6ERÈ  Ö 3
 
"ILAÈUR 3UZUKI 3IDEKICK F¾ST FYRIR LÅTIÈ
5PPL Å S  
4IL SÎLU .ISSAN -ICRA ¹RG k EK  ÖÒS
6ETRARD FYLGJA 6ERÈ  ÖÒSUND 5PPL
Å S  
!VENSIS STW  EK  ÖÒS 3SK
REYKLAUS LITAÈ GLER AURHLÅFAR  ÖÒS
YFIRT  ÖÒS  AFB Å JAN  !TH
SKIPTI ËDÕRARI 3  

$AIHATSU 3IRION 7$ ¹RG  CC
V BEINSK !"3 X LÅKNARB 6ERÈ 
ÖÒS 3  

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 REYFARKAUP .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

4OYOTA #OROLLA ¹RG  HVÅTUR  DYRA
#$ SPILARI HEILS¹RSDEKK  KM
6ERÈ  3ÅMI  
4OYOTA #OROLLA 8,) ¹RG k GËÈUR BÅLL
 ÖÒS STGR 5PPL Å S  

  ÖÒS

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
--# 0AJERO $ MANNA SKR 
SUMARD
VETRARD 6ERÈHUGMYND 
ÖÒS SKIPTI KOMA TIL GREINA ¹ #AMPER
 FETA 5PPL Å S  
.ISSAN -ICRA k EK  ÖÒS 0AJERO
DIESEL TURBO INTERCOLE k   , STUTTUR
HRAÈASTILLING L¾ST AFTURDRIF "¹ÈIR Å TOPP
STANDI OG SKOÈAÈIR 6ANTAR BLÎNDUNG
Å GAMLAN 9ANA  SNJËSLEÈA 3 
   

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

&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 REYFAR
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

0AJERO STUTTUR   4$) ¹RG k EK 
ÖÒS  GÅRA 6ERÈ  ÖÒS 3  

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

*EEP 7RANGLER ¹RGERÈ  EKINN 
 ,ÅTRA  GÅRA 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

4OYOTA ,AND #RUISER  TIL SÎLU L
TURBO KEYRÈUR ¶ m BREYTTUR ¹ m
,OFTPÒÈAR OG STILLANLEGIR KONI HRINGINN
L¾STUR FRAMAN OG AFTAN 5PPLÕSINGAR Å
S  

4ROOPER ¹RG k m GULLFALLEGUR BÅLL
OF DÕRT AÈ TELJA UPP ÖAÈ SEM BÒIÈ ER
AÈ GERA ,¹N  ÖÒS !FB CA  ÖÒS
¹ M¹N 6ERÈ  ÖÒS STGR !TH SKIPTI
5PPL Å S  

.)33!. 4%22!./ )) ,58529 4IL SÎLU
RGl EKIN  ÖÒS DÅSIL SJ¹LFSKIPTUR
'ULLFALLEGUR BÅLL ,ISTAV 4ILBOÈ
ÖÒS 5PPL  

--# , ¹RG k EK  ÖÒS DIESEL
VERÈ  ÖÒS ¹HV  ÖÒS 4OYOTA
(ILUX 8 #!" ¹RG k V SSK VERÈ 
ÖÒS (ONDA #IVIC ¹RG k   DYRA
BL¹R VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  
4IL SÎLU (YUNDAI ¹RG k MJÎG GOTT
BODDÕ EN BILUÈ VÁL NÕDD HEDD 6 
ÖÒS %INNIG KERRA $AXARA  MEÈ LOKI ¹
 ÖÒS 5PPL Å S  
4IL SÎLU $ODGE #ARAVAN k F¾ST GEGN
YFIRTÎKU BÅLAL¹NS  ÖÒS 5PPL Å S
 

76 'OLF  SKR  ¹RG k EK
 ÖÒS BEINSK  DYRA ¹LF FILMUR
'OTT EINTAK 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 
   

"-7 : k , EK ÖÒS BSK LEÈUR
RAFM Å ÎLLU HVÅLANDI CA M VERÈ 
ÖÒS 3  

6OLVO 3  4 SILFUR k EK  Ö LEÈUR
TOPPL 3ÅMI mFELGUR  X H¹TALA 6 M
¹HV M 5PPL Å S  

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


'L¾SILEGUR 'OLF (IGHLINE  m 
%INN MEÈ ÎLLU 4),"/¨ «3+!34 6ALDI


6OLVO 3 4 ¹RG  TIL SÎLU EKINN
 Ö (LAÈINN AUKABÒNAÈI HV MJÎG
HAGST¾TT L¹N 5PPL Å SÅMA  

0ATROLl CYL mRADIALFULLBR XTRA LOW
G AUKA TANKUR  L¾STUR $6$ OFL
SETT  ÖÒS 5PPL Å S  

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

  ÖÒS
"-7  ¹RG k %KINN  %R Å GËÈU
LAGI EN ÖARFNAST VIÈGERÈA VARAHLUTIR
FYLGJA 3ELST ¹  ÖÒSUND 3ÅMI 

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

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

)SUZU 4ROOPER ¹RG  L $ÅSEL GËÈUR
BÅLL !4( SKIFTI ¹ 'RAND #HEROKEE 5PPL
Å S  

,!5'!2$!'52  NËVEMBER 
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6ÎRUBÅLAR
!LTERNATORAR STARTARAR OG VARAHLUTIR FYRIR
FLESTAR GERÈIR VÎRUBÅLA VINNUVÁLA OG
FËLSKSBÅLA ,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA 
3  
(JËLKOPPAR ¹ VÎRUBÅLA OG SENDIBÅLA m
 m ,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA  S 


0AJERO 3PORT TIL SÎLU

--# 0AJERO 3PORT $IESEL ¹RG k %KINN
ÖÒS .ÕSKOÈAÈUR %R MEÈ DR¹TTAR
KRËK OG TOPPGRIND HVÅLANDI 
ÖÒS ¹ M¹NUÈI ¹SETT VERÈ 
5PPL ¥ SÅMA 

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

4IL SÎLU
*#"  MINI GRAFA ¹RG k VEL MEÈ
FARIN ,ÅTUR VEL ÒT VINNUSTUNDIR 
TÅMAR  SKËFLUR FYLGJA 6ERÈ  ÖÒS
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

-ËTORHJËL

4IL SÎLU RA METRA SPÕTTARI MEÈ  HÎ
3UZUKI MËTOR OG KERRU NÕSPAUTAÈUR OG
M¹LAÈUR EN ÖARFNAST LOKAFR¹GANGS 6ERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

.ÕTT FR¹ "E 7ILDE 0OSTMAN "AG 3TRIPED
BURGUNDY  6ERÈ  3ENDUM Å PËST
KRÎFU +ULUSUKARTCOM 3ÅMI  
+ULUSUK !RT ER Å +RINGLUNNI Å NËVEMBER
OG DESEMBER

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

(JËLBARÈAR
 STK #OOPER $ISCOVER ËNOTUÈ NEGLAN
LEG HEILS¹RSDEKK 2 m  6ERÈ
 Ö KR STK RÁTT VERÈ  Ö  5PPL Å S
 
 NÕ NAGLADEKK ¹ FELGUM m 
 VETRARDEKK ¹ FELGUM m 
!FTURLJËS ¹ /PEL #ORSA 3

4IL SÎLU 3UZUKI 3IDEKIC SPORT ¹RG k
 SSK !"3 EK  ÖÒS NÕSK 6ERÈ
 ÖÒS %R ¹ MJÎG GËÈUM DEKKJUM 
GËÈ NAGLAD GETA FYLGT 5PPL Å S 


4IL SÎLU HEILS¹RSDEKK 0ERFORMER !6
X  2 ,4 ¹  GATA ¹LFELGUM ,ÅTIÈ
NOTUÈ 6  ÖÒS 3  

)SUZU 4ROOPER k m BREYTTUR NÕ VÁL
3ÁRTILBOÈ  ¶ STGR 5PPL 

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

*IBBÅ SNJËRINN KOMINN

0ATROL ¹RG k L TURBO INTERCOOLER
m BREYTTUR LOFTPÒÈAR AFTAN KASTARAR
TOPPBOX MIKIÈ ENDURNÕJAÈUR 
3  
&ORD %CONOLINE  k  MANNA  
DIESEL SK k 6ERÈ  ÖÒS !TH SKIPTI
3  
4OYOTA 2AV SKR¹ÈUR  SSK L
EK  ÖÒS AUKAHLUTIR EINN EIGANDI
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

«DÕR JEPPI Å SNJËINN

4IL SÎLU -USSO ¹RG k EK  ÖÒS KM
$IESEL BEINSK VERÈ  ÖÒS STGR 5PPL
Å S     

.ÕTT FR¹ "E 7ILDE 3PRINGBOK -ESSENGER
"AG 6ERÈ  3ENDUM Å PËST
KRÎFU +ULUSUKARTCOM 3ÅMI  
+ULUSUK !RT ER Å +RINGLUNNI Å NËVEMBER
OG DESEMBER

mNAGLADEKK TIL SÎLU 7ILDOUNTRY 
 8 ,ÅTIÈ NOTUÈ 6ERÈ  Ö +OSTA 
Ö NÕ 5PPL Å S  

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

4IL SÎLU  STK VETRARD "LIZZAK LOFTBËLU
DEKK XX 6ERÈ  Ö 3 


(ONDA #2&  ¹RG(JËLIÈ LÅTUR VEL
ÒT OG ER Å GËÈU ¹STANDI 6ERÈ  ÖÒS
STGR%NGIN SKIPTI5PPL Å SÅMA  

6ÁLSLEÈAR

-USSO SPORT PICKUP TIL SÎLU ¹RGl EKIN
ÖÒS 9FIRTAKA ¹ L¹NI 

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

6ARAHLUTIR
.ÕTT FR¹ "E 7ILDE 0OSTMAN "AG
'AZELLE 6ERÈ  3ENDUM Å PËST
KRÎFU +ULUSUKARTCOM 3ÅMI  
+ULUSUK !RT ER Å +RINGLUNNI Å NËVEMBER
OG DESEMBER

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


WWWSNJOKEDJURIS

(EITUR POTTUR 5NAÈSSKEL FR¹ 4REFJUM
5PPL Å S  

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

0ALLBÅLAR

(LAUPAKÎTTUR

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

6EL MEÈ FARINN OG LÅTIÈ NOTAÈUR HLAUPA
KÎTTUR TÕPA !  93 LYFTIR  KG
TIL SÎLU VFLUTNINGS !UÈVELT AÈ DOBBLA
LYFTIKRAFTINN '¹LGINN GETUR FYLGT MEÈ
5PPL Å S  
 +6! RAFSTÎÈ TIL SÎLU RAFSTÎÈIN ER
SEM NÕ OG ER Å ¹BYRGÈ 5PPL HJ¹ *2*
VERKTÎKUM Å S     

,YFTARAR

b(IMNESKAR JËLAGJAFIRm

²RVAL KEIPA LOÈSKINNS H¹RBÎND OG HÒFUR
EINNIG ERU TIL REFASKINN Å BRYDDINGAR OFL
*AKOB RNASON SÅMI  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

"ÅLAPARTAR EHF 3 

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

&  3NO 0RO  KM  STK
4ÎSKUR NEGLT BELTI STÕRISH¾KKUN OFL 6
 3  

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

0ARTASALAN 3ÅMI  

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


+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 
3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  

4IL SÎLU MJÎG VEL MEÈ FARINN 3KI $OO
'RAND 4OURING  ¹RGERÈ  5PPL
Å S  

6INNUVÁLAR
&/2$ & ,ARIAT   L DÅSEL SJSK¹RG
b %K ÖKM 6   5PPL 
67 4RANSPORTER PICKUP DIESEL .ÕSKR
 EK  ÖÒS HV CA  ÖÒS
5PP Å S  

3ENDIBÅLAR

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 
!LTERNATORAR STARTARAR OG VARAHLUTIR FYRIR
FLESTAR GERÈIR VÎRUBÅLA VINNUVÁLA OG
FËLSKSBÅLA ,JËSBOGINN "ÅLDSHÎFÈA 
3  

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


"ÅLAPARTASALAN *APANSKAR
6ÁLAR

"¹TAR

%RUM AÈ BYRJA AÈ RÅFA MA 3ANTA &E k
/CTAVÅA k 8 4RAIL k 2AV k &OCUS
k 6ITARA k AUK FLESTRA GERÈA AF &IAT
3     
&ORD %XPLORER  VARAHLUTIR TIL SÎLU
5PPL Å SÅMA  

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


4IL SÎLU +OMATSU 0# ¹RG k 
TONNA ÒTBREIKKANLEG BELTI  SKËFLUR
HRAÈTENGI #$ AÈEINS NOTUÈ  VINNU
STUNDIR  SKËFLUR OG HRAÈTENGI 6ERÈ
  MILLJ MVSK !TH SKIPTI 5PPL Å S
 

6IÈGERÈIR
6)+35.$ ¹ ¥SLANDI 'L¾SILEGIR SPORTB¹TAR
  FET WWWBATAVIKIS OG S 


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

3TANDIÈ VÎRÈ UM KAUPLAUSA DAGINN
OG KAUPIÈ AF OKKUR Å +OLAPORTINU
UM HELGINA OG ENDURNÕTIÈ 6ERÈUM
Å %FSTUBÒÈ   MEÈ ¾ÈISLEGT DRASL
"ÅLSKÒRSBLÒNDURNAR
&ALLEG BÒSLËÈ TIL SÎLU VFLUTNINGS 4D 
KG ÖVOTTAV DEKK O FL 3ELST ËDÕRT 3
    
.ÕTT SËFASETT TIL SÎLU FR¹ 4EKK +OMPANÅ
SELST ¹  ÖÒS 5PPL Å S  

 ¹RA m 46 6ERÈ  Ö 5PPL Å S 


2ISASKËMARKAÈUR Å
3PÒTNIK
4IL SÎLU 9AMAHA 6ENTURA  ¹RG 
6EL MEÈ FARINN SLEÈI %INN EIGANDI
4ILBÒIN Å FERÈALAGIÈ 5PPL Å S  

4IL SÎLU %LECTROLUX ÖVOTTAV ELDHÒSB
KRAKKARÒM EINNIG ER ËSKAÈ EFTIR DÎKKU
BORÈSTOFUBORÈI OG SKENK ¹ SAMA STAÈ
5PPL Å S  

(ÒSGÎGN FR¹ ®NDVEGI 3KENKUR  
VERÈ   KR 3K¹PUR  
  KR "ORÈ
 STËLAR  
 KR OG )NNFELD UPPÖVOTTAVÁL
  KR 3ÅMI  

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     
0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA

0ALLBÅLA VERÈHRUN .ÕJIR &ORD OG $ODGE
PALLBÅLAR FR¹ +R  ,¾KKUN DOLL
AR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAK
AR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARKAUP .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

4IL SÎLU BL¹TT BARNARÒM 5PPH¾KKAÈ
BL¹TT  CM BREITT RÒM FR¹ )KEA
 KR "L¹TT SKRIFBORÈ Å STÅL 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

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

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

(LJËMT¾KI
.!$ ÒTVARPSMAGNARI .!$ #$ SPILARI 
*", H¹TALARAR 6ERÈ  ÖÒS 3  
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3JËNVARP

6ERSLUN

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

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

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

4ÎLVUR

(ÒSAVIÈHALD

-AGNHÒS EHF

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

'LERJUN OG GLUGGAVIÈ
GERÈIR

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

-ÒRBROT

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

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

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

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

"YGGINGAFÁLAG

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

/âKBSUÚMWVSPHGM
XXXWFGLBVQJT

(ÒSASMIÈUR AUGLÕSIR ¶ARF AÈ SKIPTA UM
RENNUR OPNANLEG FÎG GLERJA 4ILBOÈ
TÅMAVINNA 3  

/PUB§BSUÚMWVSPHGM
IUUQUPMWVSWPSUFYJT

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

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


¶ARFTU AÈ BREYTAB¾TA

4D FLÅSAR BLÎNDUNART¾KI INNRÁTTINGAR
PARKET ¹ GËLF EÈA M¹LA 6ANIR MENN
5PPL Å S  

«TRÒLEGT

¶YNGDAR STJËRNUNARVÎRUR N¾RINGAR
6ÎRUR OG HREINL¾TIS OG SNYRTIVÎRUR MEÈ
N¹TTÒRUEFNUM (RINGIÈ Å STU I S 

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

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

4ÎLVUR

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

6ÁLAR OG VERKF¾RI

(EILSUVÎRUR

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

"ËKHALD

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

µMISLEGT
3P¹DËMAR

.UDD
%RT ÖÒ KARLMAÈUR 6ILTU L¹TA DEKRA VIÈ
ÖIG (AFÈU SAMBAND Å SÅMA  
4IL SÎLU VANDAÈUR FERÈANUDDBEKKUR
ËNOTAÈUR 3  

#-4 FR¾SIHJËL FYRIR BEINA OG FOR
MAÈA HNÅFA 3TÎK OG Å SETTUM SBORG
3MIÈJUVEGI  3ÅMI  
4IL SÎLU 0LÎTUSÎG 3#- !,&!  ¹RG
 VERÈLISTAVERÈ ÖÒS TILBOÈ ËSKAST
UPPL HJ¹ 2ÎGGA EHF Å  

4IL BYGGINGA
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

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

-EINDÕRAVARNIR

®RLAGALÅNAN   
 

-EINDÕRAVARNIR
3UÈURLANDS
4IL SÎLU UPPÖV ÅSSK ELDHÒSB OG
BORÈSTB 5PPL Å S   EÈA 

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

4), 3®,5

!UGLÕSI EFTIR GAMALDAGS FJALLGÎNGU
MANNBRODDUM FYRIR MYNDLISTARVERK 3
 

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

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

(ÒSAVIÈHALD

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

(EIMILIST¾KI

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

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

%NGLALJËS TIL ÖÅN  
6ISA-ASTER

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

(ANNA S    
ALLA DAGA 6ISA-ASTER

(UGL¾KNINGAR !NDLEG LEIÈSÎGN
3PILASP¹ 4AROT $RAUMR¹ÈNINGAR
 KR MÅN %R VIÈ ALLA DAGA FR¹ 
 3     !TH HEF
LAGT NIÈUR   
«SKASP¹ FR¹   3  

 

3ÅMASP¹   OPIÈ   VIRKA
DAGA HELGAR  

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


-ÒRARAR
-ÒRVIÈGERÈIR

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

(ÒSGÎGN
4IL SÎLU HJËNARÒM 6ERÈ  KR HVÅTT
MEÈ GAFLI &ALLEG HVÅT N¹TTBOÈRÈ FYLGJA
5PPL Å S   OG  
4IL SÎLU LJËSBRÒNT ANTÅK SËFA SETT   
OG SVARTUR GLERSK¹PUR 6  Ö 5PPL Å S
  OG  
'L¾SILEGT LJËST SËFASETT FR¹ %GO $EKOR
   TIL SÎLU %INNIG H¹R SKENKUR MEÈ
GLERI OG BORÈSTOFUBORÈ MEÈ  STËLUM
ALLT ÒR MANGËVIÈ !LLT MJÎG VEL MEÈ
FARIÈ 5PPL Å S  

,!5'!2$!'52  NËVEMBER 



3-!5',µ3).'!2
%RTU AÈ FARA Å FRÅ

!NTÅK
3TANDKLUKKA Å ANTÅK STÅL TIL SÎLU 3EM NÕ
3ELST ËDÕRT 5PPL Å SÅMA  
!NTIK VÅÈIS SËFASETT SÅÈAN    
OG ÒTSKORIÈ BORÈ TIL SÎLU 5PPL Å S 

!NTÅK SËFASETT SËFABORÈ OG HORNSK¹PUR
MAGHONI  4ILBOÈ ËSKAST 3  

'EFINS
&RÅSTANDANDI VEGGSAMST¾ÈA F¾ST GEFINS
GEGN ÖVÅ AÈ VERÈA SËTT 3  

&ATNAÈUR

¶ARFTU AÈ KOMA HUNDINUM FYRIR -UNDU
AÈ PANTA TÅMANLEGA +  (UNDAHËTEL S
    
(UNDA OG $ÕRAHËTELIÈ ,EIRUM
6INSAMLEGA ATHUGIÈ AÈ PANTA TÅMANLEGA
FYRIR G¾LUDÕRIN YFIR *ËL OG ¹RAMËT "ESTA
AÈSTAÈAN FYRIR HUNDA KETTI FUGLA OG
ÎNNUR G¾LUDÕR3KOÈIÈ ¹ WWWHUNDA
HOTELIS EÈA F¹IÈ UPPL Å S   
  RATUGA REYNSLA
(REINR¾KTAÈIR AMERÅSKIR #OCKER 3PANIEL
TIL SÎLU (23Å ¾TTBËK FYLGIR 5PPL Å S
 

µMISLEGT

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

3KOSK ¥SLENSKIR HVOLPAR GULLFALLEGIR OG
SKEMMTILEGIR !ÈEINS  Ö KR 3 


4VEIR #HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU 5PPL Å
S   EFTIR KL 

6EITINGAHÒS Å +ËPAVOGI

3TELPA OG STR¹KUR LEITA AÈ ÖRIÈJA MEÈ
LEIGJANDA Å RÒMGËÈA OG FALLEGA ÅBÒÈ ¹
.ÕLENDUGÎTU (ELST STRAX ¶ARF AÈ VERA
REYKLAUS SNYRTIMENNSKA OG REGLUSEMI
SKILYRÈI !LDUR UM OG YFIR TVÅTUGT 5PPL Å
S  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
2EGLUSAMUR OG VEL MENTAÈUR MAÈUR
ËSKAR EFTIR  HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU 5PPL
Å S  
 ¹RA GÎMUL KONA ËSKAR EFTIR LÅTILLI ÅBÒÈ
TIL LEIGU FR¹ DES Å CA  M¹N 3 
 5NA

4IL SÎLU GULLFALLEGUR HANDMATAÈUR P¹FA
GAUKUR AF TEGUNDINNI "LUE AND 'OLD
MACAW Å S  
RA M¹NAÈA 3PRINGER 3PANIEL HVOLPUR
TIL SÎLU BRÒNN OG HVÅTUR 5PPL Å S 


-EÈLEIGJANDI ËSKAST 
26+

!TVINNUHÒSN¾ÈI

3TARFSFËLK ËSKAST Å KVÎLD OG
HELGARVINNU SKILEGUR ALDUR
 
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

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

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

µMISLEGT

+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND
)ÈNAÈARHÒSN¾ÈI
«SKA EFTIR IÈNAÈARHÒSN¾ÈI SEM
ER  FM EÈA MINNA
5PPL Å S   *ËN

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

"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL
.ÕR GL¾SILEGUR PELS TIL SÎLU &INNSKUR
OTUR MEÈ REFAKRAGA VATNSHELDUR 6ERÈ
 Ö 5PPL Å S  

"ARNAVÎRUR
RSGAMALT HVÅTT BARNARÒM TIL SÎLU EINNIG
RIMLARÒM 5PPL Å S    


$ÕRAHALD

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

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

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  
4IL LEIGU %INBÕLI ¹ 6ESTURGÎTU 
!KRANESI %IGNINA M¹ SJ¹ ¹ WWWMID
BORGIS ,EIGA  ÖÒS 'SM  

¥BÒÈ TIL LEIGU

TIL LEIGU RÒMGËÈ JA HERB ÅBÒÈ CA 
FM ¹ RËLEGUM OG GËÈUM STAÈ Å 2VÅK
¥BÒÈIN ER FULLBÒIN HÒSGÎGNUM OG ÎLLUM
HÒSBÒNAÈI ,EIGA  ÖÒS PR M¹N
&YRIRFRGREIÈSLA ¾SKILEG 6INSAMLEGA
SENDIÈ SVAR ¹ NETFANG JJJJ SIMNETIS
MERKT b ALLT TIL ALLSm

*ËLAPÒÈLAR

'ULLFALLEGIR HVOLPAR SEM FARA EKKI ÒR
H¹RUM OG ERU AUÈVELDIR ¹ ÖJ¹LFUN
HEILSUFSK BËLUS OG TILB TIL AFH 6 
ÖÒS 3     

&ERÈALÎG
3IGLING +ARABÅSKA HAFIÈ

 LAUSAR K¹ETUR KOJUR Å  M SKÒTU
SEM SIGLIR EYJARNAR 3T -AARTIN 4RINIDAD
5PPL WWW MYSPACECOMSVDAGNY

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

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

&YRIR VEIÈIMENN

(ERBERGI FR¹  Ö 3TËRT STÒDÅË FR¹ 
Ö !LLT M HÒSG 'RENS¹SVEGUR 4IL  JÒNÅ
 3  
-JÎG FALLEG RA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ SV¾ÈI
 TIL LEIGU AÈEINS VANDAÈ OG REGLU
SAMT FËLK KEMUR TIL GREINA 5PPL Å S 
   

'UESTHOUSE

6IL LEIGJA   FM FR¹  JAN HELST M
MILLILOFTI %INNIG ËSKAST SAMB  VERKA
TRÁSMIÈAVÁL "JÎRN S  
(LÅÈARSM¹RI  +ËPAVOGI #A  FM
HÒSN¾ÈI (ENTAR VEL FYRIR VERSLUN GËÈIR
GLUGGAR EKKI INNKEYRSLUDYR 5PPL Å SÅMA
  !LDA

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

+VÎLD  HELGAR
!KTU 4AKTU LEITAR EFTIR FJÎRUGU
OG HRESSU FËLKI Å KVÎLD OG HELG
ARVINNU 4ILVALIÈ FYRIR SKËLAFËLK
SEM OG AÈRA SEM VILJA VINNA ¹
SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ 'ËÈ
LAUN Å BOÈI
%F ÖÒ HEFUR ¹HUGA HIKAÈU Ö¹
EKKI VIÈ AÈ SENDA INN UMSËKN
¹ WWWAKTUTAKTUIS

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

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

'EYMSLUHÒSN¾ÈIÈ
!UÈNUM ))  6OGAR

+AFFI 3ËLON

"ÒSLËÈIR LAGERAR TJALDVAGNAR OG FLEIRA
5PPL Å S     
&ELLIHÕSI OG TJALDVAGNAR UPPHITAÈ MJÎG
GOTT HÒSN¾ÈI Å  2EYKJAVÅK 5PPL ¹
HORDUR MIIS S  

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

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

$OUBLE BEDROOM ALL INCL 0RICE FROM
ÖÒS PER MONTH 'SM  
4IL LEIGU ÅBÒÈ Å 3ELJ FR¹ DES
,ANGTÅMALEIGA  M¹N FYRIRFRAMGREIDDIR
5PPL Å  
'L¾SILEG  HERB  FM ÅBÒÈ TIL LEIGU
Å 'ULLENGI 'RAFARVOGI LANGTÅMALEIGA
3TUTT Å SKËLA OG 3PÎNGINA ,EIGA 
ÖÒS KR ¹SAMT  M¹N FYRIRFRAM 5PPL
Å S  
4¾PLEG  FM NÕ ÅBÒÈ VIÈ !KURVELLI Å
(AFNARFIRÈI TIL LEIGU MEÈ UPPÖVOTTAVÁL
TVÎFÎLDUM ÅSK¹P OG NUDD BAÈKAR 
M¹NUÈIR TRYGGING OG LEIGIST ¹ 
PR M¹N MEÈ HÒSSJËÈ 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  
 HERB GËÈ ÅBÒÈ ¹ FYRSTU H¾È JARÈ
H¾È Å N¹GRENNI (ALLGRÅMSKIRKJU HVERFI
 3ÁR INNGANGUR SÁR HITI SÁR ÖVOTTA
HERB LAUS STRAX 5PPL Å S  

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

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

+JALLARAHERB TIL LEIGU Å "LÎNDUBAKKA
,EIGA  ÖÒS 5PPL Å S  
(ÒSN¾ÈI TIL LEIGU VIÈ MIÈB¾ !KUREYRAR
5PPL Å S  

4), 3®,5

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

!ÈSTOÈ Å SAL

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

¶*«.534!
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"ARNAPÅA ËSKAST

3KËLALIÈI
3KËLALIÈA VANTAR Å "ORGASKËLA
5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF VIÈ
ÖRIF OG AÈSTOÈ VIÈ NEMENDUR
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR RDÅS
¥VARSDËTTIR SKËLASTJËRI Å SÅMA
  OG  

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

%INST¾ÈUR FAÈIR Å NAUÈ VANTAR BARNAPÅU Å
CIRKA  M¹NUÈI 5PPL Å S  

"ETTÅS
(RESST DUGLEGT OG ¹REIÈANLEGT
STARFSFËLK ËSKAST ¹ KVÎLDIN OG
UM HELGAR Å AFGREIÈSLUSTÎRF
5PPL Å S  

!TVINNA ËSKAST
¡G ER  ¹RA VÁLVIRKI MMEIRAPRËF OG
ÖMT RÒTUPRËF  VINNUVÁLARÁTTINDI «SKA
EFTIR AUKAVINNU ¹ KVÎLDIN OG UM HELGAR
3  

+VÎLD OG HELGARVINNA
3UBWAY (RINGBRAUT VANTAR FËLK
Å KVÎLD OG HELGARVINNU ,EITUM
AÈ J¹KV¾ÈU OG LÅFSGLÎÈU FËLKI
MEÈ MIKLA ÖJËNUSTULUND (¾GT
ER AÈ S¾KJA UM ¹ SUBWAYIS OG
¹ STAÈNUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR *ÒLÅA
Å SÅMA  

"AKARÅ +ËPAVOGI
ËSKAR EFTIR ¹REIÈANLEGU STARFS
FËLKI Å AFGREIÈSLUSTÎRF ¹ TVÅSKIPT
AR DAGVAKTIR
5PPL Å S  

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

6INNIÈ HEIMAN AÈ

6¾RI EKKI VEL ÖEGIÈ AÈ F¹ AUKATEKJUR
(RINGIÈ Å STU  
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

3µ.).'!2

3ÅMASPJALL  

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

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

%INKAM¹L

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

.ÕTT SPENNANDI SKEMMTILEGT OG FJÎL
BREYTT T¾KIF¾RI +ÅKTU ¹ WWWPENINGAR
COM
3TARFSMENN ËSKAST HELST VANIR PAPPA
LÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
KVÎLD OG HELGARVINNU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
OG EINNIG INN ¹ WWWNINGSIS

3TARFSKRAFTUR ËSKAST Å %FNALAUGÖVOTTA
HÒS VIÈ FR¹GANG ¹ FATNAÈI 2EYNSLA ¾SKI
LEG %FNALAUG 'ARÈAB¾JAR S  

&RAMTÅÈARSTARF

«SKA EFTIR LESTUNARMANNI ¹ FLUTNINGA
STÎÈ 5PPL Å S  
6ANTAR MENN VANA HELLULÎGNUM OG
ALMENNA VERKAMENN 5PPL Å S 


!MERICAN 3TYLE
,AUS STÎRF Å SAL OG ¹ GRILLI ¹
!MERICAN 3TYLE Å $ALSHRAUNI
(AFNARFIRÈI OG ¹ "ÅLDSHÎFÈA
"¾ÈI Å VAKTAVINNU OG KVÎLD OG
HELGARVINNU &R¹B¾R LIÈSHEILD
GËÈUR ANDI (¾FNISKRÎFUR 
¹RA EÈA ELDRI ¹HUGI DUGNAÈUR
SNYRTIMENNSKA OG AÈ GETA M¾TT
¹ RÁTTUM TÅMA
5MSËKNIR ¹ WWWAMERICAN
STYLEIS

4WIZZT &IRÈI (AFNARFIRÈI OG 'L¾SIB¾
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA FR¹B¾RA SÎLUMANN
ESKJU Å VERSLANIR OKKAR OG EINNIG SM¹ ¹
LAGER FRAMTÅÈARSTARF 5MSËKNIR SENDIST ¹
ALDALARS MIIS

2AFVIRKJAR

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA RAFVIRKJA TIL STARFA
SEM ALLRA FYRST 2AFÖJËNUSTAN S 


3TARFSFËLK ËSKAST

.¾STI BAR AUGLÕSIR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL
%KKI YNGRI EN  ¹RA 5PPL Å S  
E KL 
3TARFSFËLK VANTAR Å SÎLUTURN $AG HELG
AR OG KVÎLDVINNA Å BOÈI 5PPL Å S 


'4 VERKTAKAR LEITA AÈ VÎNUM MANNI ¹
BÅLKRANA !LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST Å
SÅMA   EÈA  

'ËÈUR STARFSKRAFTUR ËSKAST Å LITLA MAT
VÎRUVERSLUN 6INNUTÅMI ER   AÈRA
VIKUNA OG   HINA AUK AÈRA HVORA
HELGI   LAU OG   SUN  .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å PLUS SIMNETIS OG Å S
 

'ËÈIR LANDSMENN ÁG ER H¾TTUR AÈ VINNA
"ESTU KVEÈJUR +JARTAN -¹R «MARSSON
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+ARLMENN KARLMENN %RUÈI HRESSIR 
ERUÈI Å STUÈI  -AGGA ER NÕBYRJUÈ OG
ER VIÈ LAUGARDAGS OG SUNNUDAGSKVÎLD
OG STUNDUM ¹ VIRKUM DÎGUM /KKUR
LANGAR AÈ HEYRA Å YKKUR (RINGIÈI Å OKKUR
OG VIÈ VERÈUM DRAUMADÅSIRNAR YKKAR Å
ALLA NËTT ,ILJA "IRTA OG -AGGA
.OTALEGT NUDD 5PPL Å S  
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6ÎNDUÈ S¾NSK
BORÈSTOFUHÒSGÎGN
TIL SÎLU
 STËLAR ST¾KKANLEGT BORÈ
8 CM ÖRIGGJA HURÈA
SKENKUR 8 CM OG
LAMPABORÈ MEÈ SLÅPAÈRI
GLERPLÎTU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

-ENNTASKËLINN VIÈ (AMRAHLÅÈ
34®¨502«& Å DESEMBER 
3TÎÈUPRËF ¹ VEGUM MENNTAM¹LAR¹ÈUNEYTISINS VERÈA HALDIN Å -ENNTASKËLANUM VIÈ (AMRAHLÅÈ SEM HÁR SEGIR
¶RIÈJUDAGINN  DES +L  &RANSKA &2! 
-IÈVIKUDAGINN  DES +L  %NSKA %.3 
&ÎSTUDAGINN  DES +L  ¶ÕSKA ¶µ3  OG VÅETNAMSKA 6¥% 
,AUGARDAGINN  DES +L  .ORSKA ./2  OG S¾NSKA 3. 
-¹NUDAGINN  DES +L  3T¾RÈFR¾ÈI 34 34 OG 34 
-IÈVIKUDAGINN  DES +L  3P¾NSKA 30 
&IMMTUDAGINN  DES +L  $ANSKA $!. 

3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK

&ÎSTUDAGINN DES +L  ¥TALSKA ¥4! 
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3KR¹È ER Å STÎÈUPRËF ¹ SKRIFSTOFU SKËLANS Å SÅMA   3ÕNA ÖARF PERSËNUSKILRÅKI MEÈ MYND Å PRËFINU

&RAMHALD UPPBOÈS ¹ EFTIRFARANDI EIGNUM
VERÈUR H¹È ¹ ÖEIM SJ¹LFUM SEM HÁR SEGIR

0RËFGJALD KR  FYRIR HVERT PRËF BER AÈ GREIÈA INN ¹ REIKNING -ENNTASKËLANS VIÈ (AMRAHLÅÈ Å BANKA  HB  NR  KT  
'REIÈSLUFRESTUR ER TIL H¹DEGIS PRËFDAG NAUÈSYNLEGT ER AÈ FRAM KOMI NAFN OG KENNITALA PRËFTAKA OG SÕNA KVITTUN Å PRËFINU

%IGNARHLUTI GERÈARÖOLA Å &JARÈARVEGI  FNR  
¶ËRSHÎFN ÖINGL EIG *ËN 3TEF¹NSSON GERÈARBEIÈANDI "YKO
HF ÙMMTUDAGINN  NËVEMBER  KL 

¥ !ÈALN¹MSKR¹ FRAMHALDSSKËLA ER TEKIÈ FRAM AÈ ÖESSI PRËF SÁU ¾TLUÈ ÖEIM SEM BÒA YFIR ÖEKKINGU OG REYNSLU SEM EKKI HEFUR VERIÈ AFLAÈ MEÈ
HEFÈBUNDNUM H¾TTI Å SKËLA !È GEFNU TILEFNI SKAL TEKIÈ FRAM AÈ FYRIR LIGGUR ¹LIT MENNTAM¹LAR¹ÈUNEYTISINS UM AÈ STÎÈUPRËF SKULI EKKI NOTA SEM
UPPTEKTARPRËF FYRIR NEMENDUR SEM FALLIÈ HAFA ¹ ANNAR EÈA BEKKJARPRËFI

%IGNARHLUTI GERÈARÖOLA Å 3YÈRI "AKKA FNR 
 +ELDUNESHREPPI .ORÈURÖING ÖINGL
EIG 3TEF¹N ¶ËRODDSSON GERÈARBEIÈENDUR 'ÒMMÅB¹TA
ÖJËNUSTA .ORÈURL SF 0OINT 4RANSACTION 3YST ¥SL EHF OG
®XARFJARÈARHREPPUR ÙMMTUDAGINN  NËVEMBER 
KL 
2ÎNDIN  FNR   +ËPASKERI ÖINGL EIG 2ÒSTIR EHF
GERÈARBEIÈANDI ®XARFJARÈARHREPPUR ÙMMTUDAGINN 
NËVEMBER  KL 
3ÕSLUMAÈURINN ¹ (ÒSAVÅK
 NËVEMBER 

-EIRAPRËFSBÅLSTJËRI ËSKAST
!¨&®.' ËSKA EFTIR MEIRAPRËFSBÅLSTJËRA
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ HAFA PRËF ¹ VÎRUBIFREIÈ
MEÈ EFTIRVAGN 5NNIÈ ER ¹ VÎKTUM VIÈ
ÒTKEYRSLU ¹ VÎRUM Å VERSLANIR (AGA
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹ F¹ Å MËTTÎKU !ÈFANGA AÈ
3KÒTUVOGI   2EYKJAVÅK
EINNIG ER H¾GT AÈ S¾KJA UM ¹ WWWADFONGIS

2EKTOR

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

Íslendingar þurfa líka að fylgjast með!

Íslendingar og útlendingar fá allar upplýsingar á ensku um allt það sem heimsborgin Reykjavík státar af á hverjum
tíma.; menningarviðburðir, tónleikar, skemmtistaðir, veitingastaðir, söfn, gallerí, tíska, verslanir og næturlíf.

Ný einbýlishús

Opið hús í dag

NÝTT

laugardag
milli kl. 14:00 - 15:00

ÞRASTARHÖFÐI, MOSFELLSBÆR - GLÆSILEG NÝ
EINBÝLISHÚS á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Húsin eru á bilinu
235-250 fm. og skilast tæplega tilbúin til
innréttinga.
Til afhendingar strax.
Bókið skoðun hjá Atla s. 899-1178

BIRKIHLÍÐ, REYKJAVÍK

HRAUNBÆR 192

Parhús á tveimur hæðum byggt 2006,
sérlega vönduð og vel skipulögð fullbúin
eign fyrir kröfuharða.

Frábærlega staðsett 184. fm hæð og ris
ásamt bílskúr. 4-5 svefnherbergi. Eign
sem fengið hefur gott viðhald. Meiriháttar útsýni.

Verð 41,4 millj.

Tilboð óskast.

Opið hús í dag laugardag milli kl 14:00
- 15:00 við Hraunbæ 192 , bjalla merkt
Helga og Jóhann. Sérlega rúmgóð 4ra
herbergja 138 fm endaíbúð. Allt nýtt á
baði, parket og flísar á gólfum. Snyrtileg
eign með góðu útsýn
Verð kr. 24,9 millj.

NÝTT: SOGAVEGUR
REYKJAVÍK.

NÝTT

NÝTT

NÝTT: BEYKIHLÍÐ, REYKJAVÍK

HRAFNSHÖFÐI, MOSFELLSBÆR

NÝTT: RAUÐAGERÐI
REYKJAVÍK

MARARGRUND, GARÐABÆR

306 fm endaraðhús með mikla möguleika. Sér íbúð á er á 1. hæð. Spennandi
tækifæri á þessum vinsæla stað.

Vel staðsett 161,4 fm einbýlishús á 771
fm lóð. Þetta er eign sem bíður uppá
mikla möguleika á þessum vinsæla
stað.
Verð 42,4 millj.

Stórglæsilegt 430 fm. nýtt einbýlishús í
grónu hverfi. Húsið er á 2 hæðum með
innbyggðum tvöföldum bílskúr.

Verð 59,9 millj

Stórglæsilegt endaraðhús á einni hæð
ásamt bílskúr. 3-4 svefnherbergi, upptekin loft, fallegur garður með sólpöllum.
Toppeign á eftirsóttum stað.
Verð kr. 39,8 millj.

BLÖNDUHLÍÐ, REYKJAVÍK

MIKLABRAUT, REYKJAVÍK

ÞVERHOLT REYKJAVÍK

STARENGI, REYKAJVÍK

Mjög góð sérhæð ásamt bílskúr. 3 svefnherbergi og 2 stofur.

Mikið endurnýjað 166 fm. 3ja hæða endaraðhús ásamt bílskúr.

Falleg 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð
með sér inngangi af svölum.

Verð kr. 35 millj.

Verð kr. 37,8 millj.

Einstaklega vel staðsett og snyrtileg
75,5 fm. 2ja-3ja herbergja íbúð á 2.
hæð.
Verð kr. 19,3 millj.

GERÐHAMRAR, REYKJAVÍK

VESTURGATA, REYKJAVÍK

MARARGATA, VOGAR

SKIPHOLT REYKJAVÍK.

Frábær staðsetning. 182 fm. parhús á 2
hæðum, innst í lokuðum botnlanga.

Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð. Góð áhvílandi lán.

Nýstandsett, vel skipulagt einbýli ásamt
tvöföldum bílskúr. Laust strax.

Glæsileg 133 fm penthouse íbúð. 3
svefnherbergi og 2 stofur.

Verð kr. 44,9 millj.

Verð kr. 14,4 millj.

Tilboð óskast

Verð 32.9 millj.

Frum

Verð Tilboð óskast

Verð kr. 23,3 millj.

Nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum okkar. Atli s. 899 1178 og Erlendur s. 897 0199

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044
FASTEIGNAMIÐLUN

Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

Erlendur

Atli
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 AÈ ¹ %NGLANDI HEFUR ÖINGIÈ ALDREI
SAMÖYKKT LÎG SEM SEGJA AÈ MORÈ
SÁU ËLÎGLEG HELDUR ERU MORÈ
EINUNGIS ËLÎGLEG ÒT FR¹ LAGALEGU
FORD¾MI
 AÈ ¹ ¥SLANDI VAR HUNDAHALD EITT
SINN BANNAÈ Å ÖÁTTBÕLI
 AÈ ¹ LÎGGJAFARÖINGI 2HODE )SLAND
¹RIÈ  VAR LÎGÈ FRAM SÒ TILLAGA AÈ
LEGGJA SKYLDI TVEGGJA DOLLARA SKATT ¹
KYNMÎK
 AÈ BANNAÈ ER AÈ KEYRA NIÈUR GÎTUR
"REWTON Å !LABAMA ¹ VÁLB¹T
 AÈ BANNAÈ ER AÈ STARA ¹ BORGAR
STJËRANN Å 0ARÅS
 AÈ EINVÅGI ERU LÎGLEG Å 0ARAGV¾
SVO FRAMARLEGA SEM B¹ÈIR AÈILAR SÁU
SKR¹ÈIR BLËÈGJAFAR
 AÈ FLEST INNBROT ERU FRAMIN UM
VETUR
 AÈ GETULEYSI ER GILD ¹ST¾ÈA SKILN
AÈAR Å  RÅKJUM "ANDARÅKJANNA
 AÈ HVER EINASTI ÅBÒI +ENTUCKY FYLKIS
Å "ANDARÅKJUNUM ER SKYLDUGUR TIL AÈ
FARA Å BAÈ EINU SINNI ¹ ¹RI

KOMIN Í VERSLANIR

 AÈ Å !LASKA ER ËLÎGLEGT AÈ SKJËTA
ELG ÒR FLUGVÁL EÈA ÎÈRU LOFTFARI
 AÈ Å !RISËNA ER BANNAÈ AÈ VEIÈA
ÒLFALDA
 AÈ Å !ÖENU ER LÎGREGLUNNI HEIMILT
AÈ SVIPTA MANN ÎKULEYFINU EF SÕNT
ÖYKIR AÈ HANN SÁ ANNAÈHVORT bËBAÈ
AÈUR EÈA ILLA KL¾DDURm
 AÈ Å "ALTIMORE ER BANNAÈ AÈ ÖRÅFA
VASK SAMA HVERSU SKÅTUGUR HANN ER
 AÈ Å "INGHAMTON Å .EW 9ORK FYLKI
ER ÖAÈ LÎGBROT EF DRENGUR Å  BEKK
L¾TUR SÁR VAXA YFIRVARASKEGG
 AÈ Å "LADWORTH Å 3ASKATCHEWAN ER
BANNAÈ AÈ GRETTA SIG FRAMAN Å KÕR
 AÈ Å #LEVELAND Å /HIO FYLKI ER
BANNAÈ AÈ VEIÈA MÕS NEMA AÈ HAFA
VEIÈILEYFI
 AÈ ¹ %NGLANDI ¹ 6IKTORÅUTÅMANUM
VAR SAMKYNHNEIGÈ KARLMANNA BÎNN
UÈ EN EKKI SAMKYNHNEIGÈ KVENNA

Geislaplata og mynddiskur í einum pakka

 AÈ ¹ST¾ÈA ÖESSA BANNS VAR AÈ
ÖEGAR 6IKTORÅA DROTTNING SAMÖYKKTI
LÎGIN HAFÈI HÒN ENGA TRÒ ¹ ÖVÅ AÈ
KONUR G¾TU GERT SVONA LAGAÈ

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

 AÈ Å &RAKKLANDI VORU EITT SINN Å GILDI
LÎG SVIPUÈ MANNANAFNALÎGUM HÁR
¹ LANDI

Aukaefni á mynddisk: Heimildarmynd og ljósmyndir

 AÈ Å (ARTFORD Å #ONNECTICUT FYLKI
ER BANNAÈ AÈ GANGA ¹ HÎNDUM YFIR
GÎTU
 AÈ Å (ARTFORD Å #ONNECTICUT FYLKI
Å "ANDARÅKJUNUM MEGA EIGINMENN
EKKI KYSSA EIGINKONUR SÅNAR ¹ SUNNU
DÎGUM
 AÈ Å (ELSINKI HLEYPIR LÎGGAN LOFTINU
ÒR BÅLDEKKJUM Å STAÈ ÖESS AÈ SEKTA
ÎKUMENN
 AÈ Å )DAHO ER ËHEIMILT AÈ GEFA
ÎÈRUM MANNI KONFEKTKASSA SEM
VEGUR MEIRA EN  KÅLË
 AÈ Å )NDIANA ER BANNAÈ AÈ NOTA
ALMENNINGSSAMGÎNGUR Å H¹LFTÅMA
EFTIR AÈ HAFA BORÈAÈ HVÅTLAUK
(EIMILD &¹NÕTUR FRËÈLEIKUR

Útgáfutónleikar
í Laugardalshöll
30. desember.
Miðasala hefst 1. desember á midi.is
og í verslunum Skífunnar og BT úti á landi
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Hugsum okkur að veðurfar væri
þannig á jörðinni að við sæjum
aldrei til himins vegna skýja.
Mannkynið færi þá á mis við allar
upplýsingar sem annars væri
hægt að afla með því að virða fyrir
sér himininn dag og nótt, velta
fyrir sér því sem þar er að sjá,
mæla það út og skoða sem best.
Hverju mundi þetta breyta í hugmyndum manna um heiminn og í
þróun þeirra og sögu?

6ÅSBENDINGAR UM LÎGUN JARÈAR
Væri ávallt skýjað skiptust dagur
og nótt eða sumar og vetur engu
að síður á. Í fyrstu atrennu vissum
við aftur á móti ekkert um orsakir
þess því að við sæjum ekki sólina.
Menn mundu á hinn bóginn smám
saman sannfærast um kúlulögun
jarðar af því að skoða sjóndeildarhringinn, gera landmælingar og
ferðast um jörðina. Þetta tæki
hins vegar lengri tíma og yrði
erfiðara en ella, þar sem við höfum
í raun fengið flestar fyrstu og
augljósustu vísbendingarnar um
lögun jarðar út frá athugunum á
fyrirbærum himinsins, svo sem
sól, tungli og himinpól.
4ILVIST SËLARINNAR
Það mundi sjálfsagt hvarfla seint
að mönnum á skýjaðri jörð að jörðin snerist í kringum eitthvað, hvað
þá sólina þar sem þeir sæju hana
ekki. Jafnvel þótt mönnum kynni
að detta í hug að skýra dægraskipti og árstíðaskipti með tilvist
lýsandi hnattar yrði nærtækast að
gera ráð fyrir að sá hnöttur væri á
braut um jörðina. Það yrði erfitt
að átta sig á því að þessu væri í
raun öfugt farið, þar sem það
hefur aðeins hverfandi áhrif á
fyrirbæri jarðarinnar hvort sólin
gengur um jörðina eða jörðin um
sólina.
*ARÈNESK FYRIRB¾RI OG MÎNDUL
SNÒNINGUR JARÈAR
Ef horft er til hugmyndasögunnar
eins og hún varð í raun, þá voru
það stjörnufræðileg rök ættuð frá
Kópernikusi sem sannfærðu menn
á 16.–18. öld um möndulsnúning
jarðar. Þessi rök hefðu lítið gagnast í skálduðum heimi skýjanna
þar sem hugur okkar er nú staddur. Möndulsnúningur jarðar hefur
hins vegar samkvæmt nútímaþekkingu ýmsar sýnilegar afleiðingar í jarðneskum fyrirbærum.
Þannig hefur snúningurinn til
dæmis veruleg áhrif á vindakerfi
jarðar og hafstrauma.
Þó að þessar beinu jarðnesku
vísbendingar um möndulsnúninginn séu allmargar, þá þarf góðan
skilning á eðlisfræði og jarðvísindum til að átta sig á þeim, auk
þess sem þau krefjast oft og tíðum
mikillar nákvæmni í mælingum
og athugunum. Þessi atriði komu
því seint inn í sögu hugmynda og
vísinda, eða ekki fyrr en um miðja
19. öld.
&OUCAULT SÕNIR FRAM ¹ MÎNDUL
SNÒNING JARÈAR
Vísindamaðurinn Foucault átti
sinn þátt í því að sýna fram á
möndulsnúning jarðar með jarðneskum athugunum þegar hann
gerði fyrstu tilraunina með pendúl sinn í janúar 1851. Með því að
horfa á pendúlinn sjáum við í
rauninni jörðina snúast fyrir
augum okkar. Pendúllinn færði
þannig sönnur á möndulsnúninginn

-9.$"%)'% !,"%24 777&,)#+2#/-

jafnvel þó að jörðin væri hulin
skýjum.

%ÈLISFR¾ÈI PENDÒLSINS
Kjarninn í eðlisfræðinni á bak við
pendúl Foucaults er auðskilinn.
Hugsum okkur að við færum með
pendúl á norðurpólinn. Við gætum
þess að pendúllinn sé þannig
hengdur upp að hann geti sveiflast
hindrunarlaust í hvaða stefnu sem
er. Snúningur jarðar er þá pendúlnum óviðkomandi og hefur
engin áhrif á hann eða sveiflustefnu hans.
Jörðin snýst hins vegar undir
pendúlnum og athugandi sem
horfir á hann sér að sveiflustefnan breytist í sífellu miðað við jörðina. Pendúllinn fer heilan hring
því sem næst á hverjum sólarhring, eða nánar til tekið á þeim
tíma sem jörðin snýst einn hring
um möndul sinn, það er að segja á
23 klukkustundum og 56 mínútum.
Þarna erum við komin að kjarna
málsins: Snúningur sveiflustefnu
pendúlsins gæti sýnt okkur snúning jarðar þó að við hefðum annars enga hugmynd um hann.
0ENDÒLL &OUCAULTS HLÕTUR ALMENNA
VIÈURKENNINGU
Í fyrstu vel heppnuðu tilraun Foucaults var pendúllinn sem hann
notaði 2 metrar á lengd og í honum
hékk 5 kílógramma lóð úr látúni.
Stálþráðurinn sem hélt því uppi
var festur í loftið þannig að pendúllinn gat hreyfst eða sveiflast
jafnt í hvaða stefnu sem var. Innan
við mánuði eftir að Foucault gerði
tilraunina heima hjá sér sýndi
hann pendúlinn í stjörnuathugunarstöðinni í París. Þangað var
boðið öllum vísindamönnum borgarinnar „til að sjá jörðina snúast“.
Nokkru síðar var pendúl af þessari gerð komið fyrir til sýnis í
hinni frægu byggingu Panthéon í
París.
Tilraun Foucaults var endurtekin í mörgum löndum á seinni
hluta 19. aldar og nú á dögum má
sjá pendúl Foucaults í söfnum og
öðrum opinberum byggingum víða
um heim. Ekki hefur það heldur
dregið úr frægð Foucaults og
pendúlsins að einn þekktasti rithöfundur okkar daga, Umberto
Eco, kenndi eina skáldsögu sína
við pendúlinn góða.
3NILLD MANNSANDANS
Pendúl Foucaults var fyrir nokkrum árum komið fyrir í húsi Orkuveitu Reykjavíkur að Bæjarhálsi.
Það er ekki síst áhrifamikið að
skoða pendúlinn á dimmviðrisdegi
og hugleiða vandlega það sem
hann segir okkur annars vegar um
möndulsnúning jarðarinnar og
hins vegar um snilld mannsandans.
Þorsteinn Vilhjálmsson, prófessor í eðlisfræði og vísindasögu

6ÅSINDAVEFUR (¹SKËLA ¥SLANDS FJALLAR UM ÎLL VÅSINDI HVAÈA NAFNI SEM ÖAU
NEFNAST !È JAFNAÈI BIRTAST ÖAR p NÕ SVÎR Å HVERRI VIKU -EÈAL SPURNINGA
SEM GLÅMT HEFUR VERIÈ VIÈ AÈ UNDANFÎRNU ERU (VERS VEGNA HALDA "ANDARÅKJA
MENN ÖAKKARGJÎRÈARH¹TÅÈ EF ALLIR BÅLAR GENGJU FYRIR VETNI HVAÈ ÖYRFTI Ö¹ MIKLA
RAFORKU TIL FRAMLEIÈSLU ¹ VETNI FYRIR NÒVERANDI BÅLAFLOTA ¥SLENDINGA HVAÈAN
KEMUR HJ¹TRÒIN AÈ BANKA Å VIÈ OG AF HVERJU ÖYKJA TÎLURNAR   OG  SÁRSTAK
LEGA KYNNGIMAGNAÈAR
(¾GT ER AÈ LESA SVÎR VIÈ ÖESSUM SPURNINGUM OG FJÎLMÎRGUM ÎÈRUM ¹
SLËÈINNI WWWVISINDAVEFURHIIS

GLÆSILEGUR
HEILDSÖLUMARKAÐUR Á
LEIKFÖNGUM
Í PERLUNNI
ALLA HELGINA
Komdu og verslaðu
jólagjafirnar á betra verði!

Opið kl. 11–18
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(AFNFIRÈINGABRANDARAR
Upprunalega nefndir Akureyringabrandarar. Óli Tynes birti þá í
Sandkornsdálk sínum í Vísi í
kringum 1975. Akureyringar
brugðust illa við og voru dæmi um
að fyrirtæki segðu upp auglýsingasamningum. Færði Óli þá sögusviðið til Hafnarfjarðar og segir
þá hafa „mikinn húmor fyrir
þessu, og um tíma skrifaði Magnús
Ólafsson Reykvíkingabrandara á
móti“. Þrátt fyrir samkeppni frá
ljóskubröndurum eru Hafnfirðingabrandarar enn vinsælir.

3ËFABLAÈAMENNSKA
Birtist á www.jonas.is í nóvember
þessa árs. Á við þegar blaðamaður
talar við tvo aðila á öndverðum
meiði eins og í sjónvarpssal sé, í
stað þess að reyna að komast að
hinu eina rétta í málinu.

Hafnfirðingabrandarar
(sýnidæmi):
2!..6%)' '5¨-5.$3$«44)2 6ILL EKKI

FARA Å DROTTNINGARVIÈTÎL
"« (!,, %LVISFAN MEÈ MEIRU

$ROTTNINGARVIÈTAL
Upphafsmaður
er
Rannveig
Guðmundsdóttir, alþingismaður
Samfylkingar, og lýsir hún því
þannig: „Fyrir stjórnartíð Davíðs
Oddssonar var venja að tala við
bæði stjórn og stjórnarandstöðu,
en hann gerði þá kröfu að koma
fram einn í sjónvarpsviðtölum, og
sagði í Silfri Egils að það væri venjan meðal kollega á Norðurlöndum.
Ég skrifaði greinina „Davíð mætir
bara í drottningarviðtöl“ í Morgunblaðið 2001 þar sem sú fullyrðing
er hrakin, en aðrir ráðherrar tóku
þennan ósið upp eftir Davíð og
þess vegna sjást engar pólitískar
umræður milli foringja stjórnar og
stjórnarandstöðu lengur.“

*ËNAS +RISTJ¹NSSON RITSTJËRI

+RANABLAÈAMENNSKA

"OLUR

Orðið birtist fyrst í leiðara DV
árið 2000. Þar er því þannig lýst að
„skrúfað er frá einni heimild eða
álitsgjafa sem gefa ófullkomna
mynd“. Á sama stað segir
höfundurinn Jónas Kristjánsson
slíka blaðamennsku hafa magnast í þjóðfélaginu, en aðspurður
hvort það eigi enn við í dag segir
hann: „Ég hef ekki gert neinar
innihaldsrannsóknir á fjölmiðlum,
ég held að hún sé hvorki að aukast
né minnka. En fólk er meðvitaðra
um hugtakið.“
Skylt orðunum „Drottningarviðtal“
og „Sófablaðamennska“.

Kom fyrst fyrir í laginu „Bolur
inn við bein“ með Brimkló, og því
feðrað Björgvini Halldórssyni.
Spurður um merkingu segir Björgvin: „Ég ætla ekkert að fjölyrða
um það, það ætti að vera ljóst út
frá laginu.“ Í samnefndu lagi frá
2004 segir meðal annars : Hundsa
pólitík og hræsni takk/ Fólk með
stæla og skítapakk/ Ég er Elvisfan/ bolur inn við bein.

„Reykvísk kona fékk vinkonu sína
í heimsókn og þær sátu inni í stofu
og spjölluðu. Öðru hvoru fór húsmóðirin út á svalir og æpti: „Græna
hliðin upp, græna hliðin upp.“
Þegar hún kom inn í þriðja skipti
eftir þessi óp spurði vinkona hennar furðu lostin: „Hvers vegna ertu
alltaf að æpa græna hliðin upp?“
„Æ, það eru Hafnfirðingar að
leggja túnþökur í garðinum.“
Þannig lýsir Óli Tynes einum
fyrsta Hafnfirðingabrandaranum.

Hnakkar, bolir og treflar
Mennirnir breytast og málið með. Stundum verða til ný fyrirbæri sem á engan hátt er hægt að
útskýra út frá Orðabók Menningarsjóðs og þarf þá að smíða ný orð. Valur Gunnarsson skoðar nýyrði
undanfarinna ára.

E

ins
og
prófessor
Jespersen sýnir fram
á er slangurmálið
sprottið af því að menn
verða leiðir á hversdagslegum orðum og
gera sér því leik að því að bregða
út af málvenjunni,“ segir í bókinni
Íslendingar eftir Guðmund Finnbogason frá árinu 1933, og bætir
hann við: „Það mun vera orðgnótt,
frjósemi og formfestu íslenzkunnar að þakka að í henni hefir jafnan
kveðið lítið að slanguryrðum.“
Þrátt fyrir þessa meintu formfestu virðist það rétt hjá þessum
ágæta prófessor Jespersen að
menn verði fljótt leiðir á málinu
og eru duglegir að endurskapa
það.

%'),, '),:.%''%2 (NAKKI MEÈ MEIRU
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Merking er svipuð og trefill (sjá
ofan), en orðið hefur náð meiri
útbreiðslu. Uppruni þess er óljós
og gæti verið ævaforn, en Magnús
Leifur úr hljómsveitinni Úlpa
rekur það til hippatímabilsins.
Hann segir hljómsveit sína skírða
eftir flíkinni frekar en hugmyndinni, en því er ekki að neita að úlpubragur er yfir Úlpu. Sigurjón
Kjartansson segir: „Þetta er eitthvað sem FM-gaurarnir notuðu
um okkur úlpurnar, einhverja sem
eru ekki vel til hafðir til hársins.
Skonrokk var skilgreind sem úlpustöð af jakkafatamönnum og gömlum diskóhundum.“

«,) 49.%3 3AGÈI FYRSTA (AFNARFIRÈINGA

BRANDARANN

4REFILL

(NAKKAR KK FT

Margir muna ef til vill eftir Agli
Gilzenegger sem var vinsæll í
kringum jólin 2005. Færri kannast
kannski við hugtakið trefill, sem
birtist á netsíðunni kallarnir.is.
„Upphaf orðsins skrifast á þennan
vinahóp, mig, Hjöbba K. og PartýHans. Trefill er maður sem varðar
ekkert um útlitið, er illa rakaður
og situr á kaffihúsum og les eða
jafnvel yrkir ljóð. Ef orðið væri í
orðabók gæti verið mynd þar af
Eyvindi Karlssyni. Við kallarnir
höldum árleg treflakvöld þar sem
við klæðum okkur eins og treflar
og förum á Kaffibarinn eða Sirkus
en eigum erfitt með að fela hversu
myndarlegir við erum. Hnakkar
eru andstæðan, en treflunum fer
fækkandi og verða líklega bráðum
útdauðir.“

Andstæða trefla. Orðið má rekja
til vinahóps Henriks Björnssonar
í Singapore Sling sem lýsir því
þannig: „Hnakka skortir sjálfstæðan vilja, eru eins í útliti og er
tengingin sú að hnakkasvipur
fólks er svipaður. Um tíma voru
þeir líka allir með rakaða hnakka.“
Viðskeytið FM var um tíma notað
en hefur að mestu dottið úr gildi.
Hugtakið náði útbreiðslu í gegnum útvarpsþátt Barða Jóhannessonar, „Ólafur,“ um 1999, og lifir
enn. „Hnökkum virðist fara fjölgandi, enda er annar hvor sjónvarpsþáttur stílaður inn á þá,“
segir Henrik.
(%.2)+ "*®2.33/. %KKI HNAKKI

KANNSKI ÒLPA

(NAKKAMELLA
Kvenkynsútgáfa hnakka. Fyrst
notað í viðtali tímaritsins Sirkuss
við Brynju Björk af henni sjálfri.
Orðið náði fljótt útbreiðslu, hefur
verið notað í Spaugstofunni og í
þýðingu Davíðs Þórs Jónssonar á
verkum þýska leikritaskáldsins
Berthold Brecht.

"29.*! "*®2+ 3KILGREINDI H¹LFA KYNSLËÈ
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ÎMURÈ

KETTLINGAR

3MJÎRKLÅPUAÈFERÈ

®MURÈ

Notað af Davíð Oddssyni í drottningarviðtali (sjá ofan) í Kastljósinu, þótt merkingin sé eitthvað
eldri. Sagðist Davíð hafa lært af
frænku sinni aðferð til að losna
við læti í kettinum. Lét hún smjörklípu í feld kattarins sem beindi
þá allri athygli sinni að því að
sleikja smjörið. Þessari „smjörklípuaðferð“ beitti Davíð til að
beina athygli pólitískra andstæðinga sinna frá hverju því sem
þurfti það sinnið. Orðið hefur öðlast útbreiðslu og hefur meðal annars verið notað um hvalveiðar.

Birtist fyrst í fyrirsögn Egils
Helgasonar í grein sem hefst svo:
„Labbaði í gegnum borgina í morgun, illa sofinn og frekar fúll.“ Í
greininni er það notað til að lýsa
búðinni 10-11 í miðbænum og
sóðaskap fyrir utan Klink og bank.
„Þetta er bara ömurlegt,“ segir
Egill um merkingu orðsins, en
man ekki hvaðan það er tilkomið.
Hann neitar því ekki að mögulega
sé það samsett úr orðunum „ömurleiki“ og „depurð.“ Orðið er ekki
að finna í orðabókum enn sem
komið er.

²,0! ²LPULEGIR AÈ SJ¹
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ÅSLENSKA M¹LSÎGU

Hugtakið öðlaðist mikla útbreiðslu
eftir að hafa komið fyrir í bréfi
Styrmis Gunnarssonar til Jónínu
Ben., sem var birt í Fréttablaðinu.
Margir hafa viljað eigna Styrmi
orðið, en elsta þekkta notkun þess
er í handriti frá 1778 og er sagt í
kirkjulýsingu að „dyranna umbúningur sé innmúraður“. Merkingin
er þar bókstafleg, en elsta dæmið
um að því sé beitt sem myndlíkingu er í ljóðinu Fagur er dalur
eftir Matthías Johannessen frá
árinu 1966. Segir þar: „Ég opna
hjarta mitt/ þetta innmúraða búr
ljóða minna.“
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Kaddakallar í USofA
Í sumar lögðu fimm íslenskir karlar land undir fót, létu fornan
draum rætast og fóru þvert yfir Bandaríkin á krómuðum og
vængjuðum kagga. Út er komin bók eftir þá Einar Kárason
og Ólaf Gunnarsson þar sem greinir frá ferðinni og þeim
ævintýrum sem þeir lentu í. Jakob Bjarnar Grétarsson lagði tíu
spurningar fyrir fjóra þeirra og kemur ýmislegt forvitnilegt
upp úr dúrnum.
,EIÈANGURSMENN VORU RITHÎFUNDARNIR %INAR +¹RASON OG «LAFUR 'UNNARSSON FOR
LEGGJARINN OG LJËSMYNDARINN *ËHANN 0¹LL 6ALDIMARSSON KVIKMYNDAGERÈARMAÈUR
INN 3VEINN - 3VEINSSON OG BIFVÁLAVIRKINN ÖÒSUNDÖJALASMIÈURINN OG KRAFTA
JÎTUNNINN !ÈALSTEINN SGEIRSSON p 3TEINI Å 3VISSINUM 3¹ SÅÈASTNEFNDI ¹TTI EKKI
HEIMANGENGT EN ÖEIR HINIR SVÎRUÈU EFTIRFARANDI SPURNINGUM











(VER VAR ERFIÈASTI FERÈAFÁLAGINN
(VER DRAKK MESTAN BJËRINN
(VER VAR LÁLEGASTI BÅLSTJËRINN
(VER VAR ¹HUGAVERÈASTI STAÈURINN
(VERT VAR ÖUNGB¾RASTA ATVIKIÈ ¥ MJÎG STUTTU M¹LI
-YNDIR ÖÒ FARA Å AÈRA SLÅKA FERÈ EF BYÈIST
(VER HRINGDI OFTAST HEIM
6AR FARIÈ ¹ STRIPPKLÒBB
(VER VAR BESTI SÎGUMAÈURINN Å HËPNUM
(VER HEFÈI AÈ ËSEKJU M¹TT B¾TAST Å HËPINN
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«LI BESTI SÎGUMAÈURINN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Það var ég sjálfur.
Það var ég sjálfur.
Svenni.
Á erfitt með að velja á milli San Francisco og Tucum Cari í Nýju-Mexíkó.
Það var ekkert þungbært atvik.
Hvenær sem er og sem fyrst.
Ég.
Ég er ekkert rifja upp hvað hinir strákarnir voru að gera.
Óli, by far.
Það hefði þurft að vera einhver með mjög lítið egó.

«,!&52 '5..!233/.
!LLIR JAFN ERFIÈIR
1. Þeir voru allir jafn erfiðir en það eru alltaf tvær hliðar á öllum málum, þeir voru allir
jafn góðir, en sumir kannski skárri en aðrir.
2. Einar Kárason.
3. Ólafur Gunnarsson.
4. Háslétta Arisóna.
5. Ég var þreyttari í ferðalok en ég átti von á án þess að geta gert mér grein fyrir hvers
vegna.
6. Já, tvímælalaust.
7. Jóhann.
8. Það var ekki farið á aðra staði en fram kemur í bókinni.
9. Steini í Svissinum.
10. Mickey Rourke.

36%).. *«(!.. 0,, «,!&52 /' %).!2 ¶EIR ÖESSIR FËRU ÖVERT YFIR "ANDARÅKIN Å KRËMUÈUM OG V¾NGJUÈ
UM +ADILJ¹K OG LÁTU GAMLAN DRENGJADRAUM ÖAR MEÈ R¾TAST
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
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%INAR +¹RA DRAKK BJËR FYRIR ALLAN HËPINN

(ËPURINN M¹TTI EKKI VERA ST¾RRI

1. Ég bjóst í upphafi við að Steini yrði langerfiðasti ferðafélaginn enda hafði ég heyrt
að hann væri skapmaður í meira lagi. Sá fyrir mér að hann myndi hlaupa á eftir mér
með drifskaftið á lofti til að berja mig en þegar á hólminn var komið reyndist hann
hinn ljúfasti ferðafélagi þótt hann tæki vissulega hraustlegar rokur. Og Sveinn
reyndist alger öðlingur, þannig að ljóst má vera að Ólafur og Einar, egóin stóru, voru
erfiðustu ferðafélagarnir.
2. Einar Kárson drakk bjór fyrir allan hópinn.
3. Ég segi Einar Kárason vegna þess að hann tók á mig æðiskast þegar honum tókst
ekki að hanga í rassgatinu á mér og elta mig í kolniðamyrkri inn í stórborg og villtist
af leið. Hann sagði að ég hefði viljandi verið að hrista hann af mér. Þetta endaði á
bensínstöð í svertingjahverfi þar sem hvítur maður hefur aldrei áður stigið fæti. Ég
var aldrei eins hræddur í ferðinni og þá.
4. Leiðin frá Los Angeles til San Francisco er engu lík. Þar sem ég er búinn að jafna mig
á ferð með þessum mega egóum væri hægt að selja mér jafn klikkaða hugmynd eins
og að þvælast eingöngu þá leið í þrjár vikur á ónýtum Kadilakk.
5. Öll þau mörgu atvik þegar eldur og eimyrja stóðu upp af kaddanum og maður velti
því fyrir sér hvenær hann myndi endanlega gefa upp öndina.
6. Það sem er liðinn það langur tími frá þessari ferð og ég farinn að geta hlegið að þessari svitadrífandi tryllingsreið, væri sjálfsagt hægt að selja mér svona klikkaða hugmynd aftur.
7. Einar Kárason.
8. Hvernig dettur þér það í hug, við vorum uppteknir á verkstæðum.
9. Geri ekki upp á milli Einars og Óla, en Sveinn og Steini bifvélavirki eru afbragðs
sögumenn líka.
10. Pamela Anderson.

1. Þeir voru allir frekar ljúfir. En ég eyddi mestum tíma með Jóhanni Páli í tökubifreiðinni og hann hefði mátt taka betur leiðsögn í kvikmyndaakstrinum.
2. Einar Kára var sá eini sem glímdi við Bakkus bróður í hópnum.
3. Jóhann Páll, hann neitaði að keyra kaddann af því að það voru engin belti í honum
eftir slæma reynslu úr bílslysi, en varð betri á bimmanum eftir því sem á leið.
4. Af mörgum áhugaverðum var það Mid Point Café, miðja vegu á milli Chicago og
LA, þar sem tvær miðaldra konur glöddu okkur með heimalöguðu bakkelsi og
líflegu viðmóti. Kannski var það líka að þar vorum við þó hálfnaðir yfir og búið að
ganga á ýmsu í bílamálunum.
5. Kvöld eitt eftir langa og stranga keyrslu bilaði kaddinn þegar 500 metrar voru eftir
í náttstað á stórum vegamótum hraðbrauta. Kaddamenn voru þungir í skapi eftir
að hafa elt ljósin á bimmanum í myrkrinu og fannst við hafa keyrt allt of hratt.
Steini hljóp til og kom honum í gang og reykspólaði með rithöfundana út í myrkrið,
inn á næstu hraðbraut og bjóst ég ekki við að sjá þá í bráð. En fyrir algjöra tilviljun
römbuðum við á þá á bensínstöð inni í miðju svertingjahverfi um klukkustund síðar
og var þeim sem betur fer runnin reiðin að mestu.
6. Ekki spurning.
7. Ég.
8. Nei, ekki get ég nú sagt það.
9. Rithöfundarnir áttu fullt í fangið með að fylgja Jóhanni Páli eftir, en orðaflaumurinn er þvílíkur þegar Jóhann fer af stað og margt vart birtingarhæft nema fyrir vel
fullorðna.
10. Ég held að hópurinn hefði ekki mátt vera stærri því hver hefði þá átt að sofa hjá
hverjum? Alltaf var reynt að vera í tveggja manna herbergjum og dreifa álaginu.
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-%¨ (5'!.. 6)¨ %&.)¨ 4ÎLVU
LEIKIR HAFA VERIÈ GAGNRÕNDIR FYRIR AÈ
VERA HEILADAUÈ SKEMMTUN SEM
HENTI EINGÎNGU YNGRI KYNSLËÈINNI
.ÕJASTA HUGMYNDIN ER AÈ SELJA
TÎLVULEIKI SEM HENTA ELDRA FËLKI OG
ER ¾TLAÈ AÈ ÖJ¹LFA HEILANN
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

(EILAÖJ¹LFUN
"RAIN !GE ER FYRSTI LEIKURINN Å
HUGARLEIKJARÎÈ .INTENDO OG KOM
ÒT Å *APAN UM MITT ¹R  OG ER
ENN MEÈAL SÎLUH¾STU LEIKJA ÖAR
YTRA &YRR ¹ ÖESSU ¹RI KOMU BANDA
RÅSK OG EVRËPSKAR ÒTG¹FUR LEIKSINS
ÒT ÖAR SEM LEIKURINN HEFUR EINNIG
NOTIÈ MIKILLA VINS¾LDA !ÈRIR LEIKIR
EINS OG "RAIN 4RAINING HAFA SVO
FYLGT Å KJÎLFARIÈ "¹ÈIR LEIKIRNIR HAFA
VERIÈ SÁRSTAKLEGA MARKAÈSSETTIR
FYRIR ELDRI TÎLVUNOTENDUR

Með leikinn á heilanum
Heilaþrautir á borð við krossgátur og Sudoku hafa lengi verið vinsælar leiðir til þess að drepa tímann
og þjálfa heilann, en nýjasta æðið eru heilaþrautir í formi tölvuleiks. Salvar Þór Sigurðarson skoðaði
hvers konar heilaleikfimi tölvuleikir bjóða upp á.

T

ölvuleikir hafa lengi
verið
gagnrýndir
fyrir að vera heiladauð og ofbeldisfull skemmtun sem
hentar
eingöngu
yngri kynslóðinni, en ný tegund
leikja sem miða að því að örva
og þjálfa heilastarfsemina snýr
þeirri klisju á annan endann.
Í slíkum leikjum, sem kalla
mætti hugarleiki á íslensku, er
markmiðið hvorki að drepa andstæðing sinn né bjarga prinsessunni heldur á spilarinn að leysa
stuttar og misflóknar þrautir til
þess að halda heilanum í formi.

,ËÈ FYRIR HEILANN
Brain Age: Train Your Brain in
Minutes a Day! og Brain Training eru hluti af nýrri hugarleikjaröð frá Nintendo. Leikirnir eru
markaðssettir fyrir eldra fólk
sem hefur litla sem enga reynslu

af tölvuleikjum. Í leikjunum, sem
eru fyrir lófaleikjavélina Nintendo
DS, spreyta spilarar sig á ýmsum
stuttum heilaþrautum og reyna að
leysa þær eins fljótt og þeir geta.
Þegar nokkrum þrautum er
lokið er „heilaaldur“ spilarans
reiknaður út og sýndur á skjá.
Aldurinn er borinn saman við fyrri
niðurstöður spilarans og árangurinn sýndur á myndriti. Markmiðið er að heilaaldurinn sé jafn eða
lægri en raunverulegur aldur þess
sem spilar leikinn.
Leikirnir koma í kjölfar læknarannsókna sem benda til þess að
hugarþrautir og leikir sem krefjast þess að spilarinn leysi vandamál geti bætt minnið hjá eldra
fólki og jafnvel hægt á áhrifum
heilahrörnunar.

2EIKNA LESA TELJA
Meðal þrauta sem spilarinn þarf að
leysa er að leggja saman og marg-

falda tölur, telja fjölda atkvæða
í ákveðinni setningu, lesa texta
úr frægum skáldsögum upphátt í
innbyggðan hljóðnema lófaleikjatölvunnar og reikna tímamismun
á milli tveggja klukka. Einnig er
hægt að spreyta sig á Sudokuþrautunum vinsælu.
Hugmyndin er ekki að leikurinn sé spilaður klukkutímum saman, heldur á spilarinn að
grípa í leikinn þegar tími gefst, til
dæmis í kaffitíma eða matarhléi.
Aðeins tekur nokkrar mínútur að
klára hverja þraut.
Leikirnir, sem komu upphaflega
eingöngu út í Japan, hafa slegið í
gegn og selst í milljónum eintaka.
Sérstakar útgáfur hafa verið gerðar fyrir Evrópu- og Bandaríkjamarkað og eru framhaldsleikir á
leiðinni.

(ANNAÈUR AF HEILASÁRFR¾ÈINGI
Hugmyndin að leikjunum fædd-

Þrautir í
afmælisgjöf
¶EGAR 'EORGE 7 "USH "ANDARÅKJA
FORSETI VARÈ SEXTUGUR ¹ ¹RINU BR¹ST
.INTENDO VIÈ MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA
HONUM GL¾NÕJA .INTENDO $3 LËFA
LEIKJATÎLVU ¹SAMT EINTAKI AF "RAIN
!GE HUGARLEIKNUM -EÈFYLGJANDI VAR
AFM¾LISKORT ÖAR SEM GJÎFINNI VAR LÕST
OG FORSETANUM ËSKAÈ INNILEGA TIL HAM
INGJU MEÈ AFM¾LIÈ
%KKI ER LJËST HVORT .INTENDO VAR
MEÈ ÖESSU AÈ GERA GRÅN AÈ G¹FNAFARI
FORSETANS EÈA EINFALDLEGA AÈ SÕNA
HONUM VIRÈINGU EN GJÎFIN VAKTI TÎLU
VERÈA ATHYGLI "USH HEFUR HVORKI TJ¹È
SIG UM HVORT HANN HAFI PRËFAÈ LEIKINN
NÁ HVERSU GAMALL HEILI HANS SÁ

)..)(!,$ 0!++!.3 ¥ GJÎFINNI TIL FORSETANS VAR .INTENDO $3 LEIKJAVÁL EINTAK AF

"RAIN !GE TÎLVULEIKNUM OG AFM¾LISKORT

ist á stjórnarfundi hjá Nintendo
þegar einn fundargesta hafði á
orði að hann þekkti engan á sínum
aldri sem spilaði tölvuleiki.
Forseti fyrirtækisins, Satoru
Iwata, hóf þá undirbúning að gerð
leiks sem þjálfar heilann með
stuttum þrautum. Leikurinn átti
að höfða til eldra fólks sem hefði
sjaldan eða aldrei spilað tölvuleik
á ævinni.
Iwata fékk í lið með sér japanska heilasérfræðinginn Ryuta
Kawashima, en bækur hans um
starfsemi og þjálfun heilans eru
vinsælar þar ytra. Þróun fyrsta
leiksins hófst strax eftir fund
Iwata og Kawashima og var hann
gefinn út í Japa n í maí árið 2005.
Bandarísk og evrópskar útgáfur
hans komu út um ári síðar.
Kawashima er sjálfur í leiknum, en að þraut lokinni birtist
hann á skjánum og segir spilaranum hversu gamall heili hans er. Að
því loknu ráðleggur Kawashima
honum hvernig best sé að lækka
heilaaldurinn.

%KKI EINIR Å HUGARLEIKJUM
Nintendo er ekki eitt leikjafyrirtækja um að framleiða hugarleiki. Fyrirtækið Upstart Games,
sem gerir hugbúnað fyrir farsíma, hefur á takteinum farsímaleik að nafni IQ Adademy. Í honum
er þekking spilarans, viðbrögð
og rökhugsun mæld og þjálfuð á
svipaðan hátt og í hugarleikjum
Nintendo.
Munurinn á IQ Academy
er þó sá að ekki þarf sérstaka
lófaleikjatölvu til þess að spila
hann, nýlegur farsími nægir. Aðalkeppinautur Nintendo í lófaleikjatölvustríðinu, Sony, ætlar heldur ekki að láta sitt eftir liggja og
áformar að gefa út hugarleik fyrir
PlayStation Portable leikjatölvuna.
Fyrir þá sem ekki nenna að

spreyta sig á mörgum mismunandi stærðfræði- og rökhugsunarþrautum þá eru til fjölmargar
útgáfur af talnaþrautinni vinsælu,
Sudoku, fyrir lófaleikjatölvur sem
og aðrar tölvur.

6ÅSINDALEGA UMDEILT
Ekki eru allir sammála því að
þjálfun og örvun heilans með
leikjum á borð við Brain Age og
Brain Training hjálpi við að halda
aftur af heilahrörnun.
Í grein bandaríska dagblaðsins
Wall Street Journal sem birt var
í apríl síðastliðnum er því haldið
fram að hugarleikfimi á borð við
þá sem stunduð er í hugarleikjum
Nintendo og öðrum slíkum leikjum hafi ekki áhrif á það hversu
hratt heilastarfsemin hrörni á
efri árum.
Þar er vitnað í rannsókn á
vegum
Virginíuháskólans
í
Bandaríkjunum sem fann „fáar
vísindalegar sannanir fyrir því að
hugarörvandi athafnir hafi áhrif
á hraða heilahrörnunar.“ Þó segir
að heilar sem fái reglulega þjálfun séu betri í að framkvæma æfð
verkefni á borð við samlagningu
og margföldun. Heili sem spreyti
sig oft á stærðfræði sé sneggri
að reikna en heili sem fái enga
æfingu.
Talsmenn Nintendo hafa ekki
viljað staðfesta neinar vísindalegar fullyrðingar um leiki sína heldur segja fyrirtækið eingöngu vera
í skemmtanabransanum.
Hvað sem vísindalegum staðreyndum og rannsóknum líður má
þó ganga út frá því að nokkurra
mínútna heilaleikfimi á dag geti
ekki verið skaðleg og sé í versta
falli leiðinleg. Milljónir manna
á besta aldri eru þó ekki á þeirri
skoðun því hugarleikir á borð við
Brain Age og Sudoku eru meðal
mest seldu tölvuleikja í dag. N
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en segir að eins og sést hafi í
fréttum hér heim þá snúist stríðið um að talibanarnir vilji fá völd
yfir landinu aftur eftir að hafa
verið hraktir í burtu árið 2001.
„Það er alveg ótrúlegt hvað þeir
eru seigir við að halda áfram og
gefast ekki upp fyrr en í fulla
hnefana,“ segir Jakob og bætir
því við að í Kabúl sé menningin
aðeins farin að nálgast það sem
við þekkjum en það sé þó mjög
svæðaskipt. „Í landinu eru allir í
kuflum og skeggjaðir með hatta
og túrbana á hausnum þannig að
það er mjög langt frá öllu sem
við erum vön. Á flestum stöðum
eru konurnar alveg huldar og
ekkert má sjást í þær nema
augun. Það er samt aðeins að
breytast og á sumum svæðum
eru þær alveg farnar að sýna sig
en á mörgum stöðum hlaupa þær
bara í felur þegar þær sjá einhverja ókunnuga.“
Jakob segir að verið sé að
byggja vegi mjög víða og það sé
mjög mikilvægt fyrir menninguna í landinu. „Það er annars
mjög algengt að fólk ferðist um á
litlum skellinöðrum og það mátti
oft sjá heilu fjölskyldurnar á
einu svona litlu hjóli. Þannig
ferðast fólk jafnvel óravegu en
annars fara menn um á asna.“

253,)¨ 52¨!¨ *AKOB SAGÈIST OFTAST HAFA SÁÈ UM AÈ GRAFA HOLUR FYRIR RUSLIÈ ENDA EKKI

VEITT AF LÅKAMSR¾KTINNI ÖAR SEM HANN KOMST EKKI Å LYFTINGAR Å !FGANISTAN  BAKVIÈ
HANN M¹ SJ¹ BÅLANA SEM HËPURINN FERÈAÈIST ¹ OG BEKKINA SEM ÖEIR SV¹FU ¹

")+!2-%)34!2) )&"" *AKOB FËR BEINT Å AÈ SKERA NIÈUR FITU EFTIR HEIMKOMUNA OG VANN

BIKARMEISTARATITIL )&"" SAMBANDSINS ÖREMUR VIKUM SÅÈAR

Knattspyrna, fitness
og friðargæsla
Knattspyrnumaðurinn og fitnesskappinn, Jakob Már Jónharðsson, er nýkominn úr fimm mánaða dvöl
í Afganistan þar sem hann starfaði við friðargæslu. Sigríður Hjálmarsdóttir ræddi við Jakob en hann
vann bikarmeistaratitilinn í fitness aðeins þremur vikum eftir að hann kom heim frá Afganistan.

Þ

að má segja að fótboltaferill minn hafi
aðallega einkennst af
meiðslum,“
segir
Jakob sem átti fínan
feril í boltanum þrátt
fyrir það en hann hefur leikið með
Keflavík, ÍBV og Val hér heima og
eitt ár í Helsingborg í Svíþjóð. „Í
stuttu máli endaði ferillinn þegar
ég lék með Val en þar brotnaði
ökklinn á mér illa og liðböndin
slitnuðu.“ Eftir að hafa verið í þrjú
ár á hækjum fékk læknirinn þá
hugmynd að taka bein úr mjöðminni á Jakobi og negla það fast við
ökklann. „Þetta var farið að leggjast heilmikið á sálina og á tímabili
langaði mig mest til að fá bara
staurfót til þess að losna við kvalirnar,“ segir Jakob sem hefur í
dag mjög takmarkaða hreyfigetu í
ökklanum en er mjög sáttur þrátt
fyrir það. „Það má segja að lyftingarnar hafi bjargað mér bæði
andlega og líkamlega meðan ég
átti í meiðslunum en ég var allan
tímann í ræktinni þrátt fyrir að
vera á hækjum,“ segir Jakob en
hann hefur samtals farið í þrettán
uppskurði eftir meiðsli í fótboltanum. „Lyftingarnar gerðu það að
verkum að ég var mjög fljótur að
ná mér á strik aftur eftir aðgerðirnar. Ég veit hreinlega ekki hvar
ég væri í dag ef ég hefði ekki haft
lyftingarnar.“

+YNNTIST FITNESS Å 3VÅÖJËÈ
Jakob gerði þriggja ára samning
við Helsingborg í Svíþjóð en gat
bara spilað í eitt vegna mjög
slæmra meiðsla. „Ég þurfti að
fara í fjórar aðgerðir en það var
eiginlega þá sem ég datt inn í fitnessið því ég var alltaf í ræktinni til
að halda mér í formi. Þar voru

strákar að æfa fyrir fitness, bæði
íslenskir og sænskir, og þá kviknaði áhuginn hjá mér.“ Jakob ákvað
að prófa að keppa eftir að hann
kom heim frá Svíþjóð og fór á
Íslandsmótið á Akureyri árið 2000
þar sem hann náði öðru sæti, sem
er frábær árangur miðað við
fyrsta mót. „Eftir það náði ég mér
nógu vel til að halda áfram í boltanum og æfði bæði fótbolta og
fitness saman, sem var reyndar
dálítið erfið blanda því ég var alltaf að reyna að byggja upp ákveðinn vöðvamassa fyrir fitnessið en
hljóp hann svo allan af mér á
sumrin því það var svo mikil
brennsla í fótboltanum,“ segir
Jakob og brosir.

3TÅFUR UNDIRBÒNINGUR
Undanfarin ár hefur Jakob starfað við einkaþjálfun og þjálfar
meðal annars sýslumanninn á
Keflavíkurflugvelli og hans fólk.
„Þar heyrði ég af lausu starfi við
öryggisgæsluna á vellinum þannig
að ég sótti um þar,“ segir Jakob en
hann vinnur þar í vaktavinnu og
þjálfar í fríum. „Einn vinnufélagi
minn var að skoða upplýsingar um
friðargæsluna og þá kviknaði
áhugi hjá mér á slíku starfi. Ég fór
að leita mér meiri upplýsinga hjá
utanríkisráuneytinu og komst að
því að það vantaði friðargæsluliða
í verkefni í Afganistan þannig að
ég sótti um það.“ Jakob var síðan
valinn í verkefnið og var einn af
tuttugu manns sem fóru frá Íslandi
til Afganistan. „Undirbúningurinn
var mjög stífur í tvo mánuði, bæði
bóklegur og verklegur, en hann
fór fram bæði hér á landi og í Noregi. Þar fengum við upplýsingar
um verkefnið sem við áttum að
vinna og um land og þjóð.“

Verkefnið frestaðist síðan um
heilt ár og Jakob var farinn að
halda að það myndi detta upp
fyrir. „Það var síðan í byrjun júní
sem við fórum út og það var alveg
ótrúleg upplifun að koma til
Afganistan. Ég var búinn að gera
mér hugmyndir um hvernig allt
væri þarna úti enda bæði búinn að
fræðast mikið um landið og sjá
myndir þaðan. Samt var þetta allt
öðruvísi en ég hafði ímyndað
mér.“

,ÅFIÈ SNÕST UM AÈ KOMAST AF
„Við lentum á Kabúl-flugvelli eftir
mjög langt ferðalag og það fyrsta
sem við mættum var alveg gríðarlegur hiti og ryk. Það er allt svo
þurrt þarna enda er allt landið
hálfgerð eyðimörk. Við fórum
síðan í borg sem heitir Chagcharann og hún er ofboðslega frábrugðin öllu sem maður hefur séð.
Það er einhver menning inni í
Kabúl en þegar maður kemur til
fjallanna þá býr fólk í moldarhúsum og það er alveg ótrúlegt hvernig fólk kemst af þarna,“ segir
Jakob en honum fannst hann vera
kominn tvö til þrjú hundruð ár
aftur í tímann því fólkið í fjöllunum er allan daginn að afla sér
matar og vatns. „Við sáum oft
krakkahópa með asna og fötur
sem gengu kannski í átta klukkutíma til að ná í vatn fyrir þorpið.
Krakkarnir byrja strax að taka
þátt í að afla matar og vatns en
fólk er allt sumarið að safna eldiviði til þess að hlýja sér á yfir veturinn og afla sér matar. Fararskjótarnir eru aðallega bara asnar
en það er eitthvað verið að leggja
vegi núna til að efla samskiptin
milli borga og staða.“
Jakob segir allt landslagið vera

mjög sérstakt í Afganistan en
hann ók oft með hópnum sínum í
gegnum eyðimerkur í fleiri
klukkutíma þangað til þeir sáu allt
í einu hús úr sandi, mold og leir á
klettasyllum. „Sjálfir vorum við í
tjaldbúðum, sex saman í hópi á
tveimur bílum. Oft var svo heitt
að við sváfum bara úti á bekkjum
við bílana og skiptumst á að vakta
svæðið.“

%NGIR VEGIR OG ENGIR BÅLAR
„Eitt skipti vorum við að keyra á
ákveðinn stað og fengum túlkinn
okkar til að spyrja til vegar fyrir
okkur. Almennt eru engir vegir og
varla neinir slóðar heldur fyrir
bíla. Við vorum á fullbreyttum
jeppum héðan frá Íslandi og þess
vegna mjög vinsælir því við komumst um allt,“ segir Jakob en maðurinn sem vísaði þeim veginn reið
á asna og sagði að fólkið þarna
hefði aldrei séð bíl og hvað þá
vegi. „Hann benti okkur þá bara í
átt að borginni sem við vorum að
leita að og við þurftum að keyra
yfir alls konar torfærur á leiðinni
þangað. Loks komumst við á
áfangastað um kvöldmatarleytið
en við stoppuðum á fjallstindi
fyrir ofan þorpið. Þegar við vöknuðum síðan um morguninn voru
allir þorpsbúarnir komnir upp á
tindinn og störðu á bílana. Þeir
höfðu aldrei séð bíla áður og hvað
þá svona stóra og breytta. Við
ákváðum þá að halda bara fundinn
þarna uppi í staðinn fyrir í þorpinu eins og við ætluðum upphaflega enda var allt þorpið komið
þangað. Þetta var mjög sérstakt.“
+ONURNAR HLAUPA Å FELUR
Jakob má ekki ræða verkefnið
sem hann vann að í Afganistan

"EST AÈ VERA HEIMA
Jakob kom heim um miðjan október og segir það ótrúlegt að hafa
upplifað þennan tíma í Afganistan. „Núna kann maður betur að
meta það hvað maður hefur það í
raun og veru gott hérna heima.
Þarna var fólk að berjast við að
halda lífi og átti jafnvel ekki föt
en hér heima kvartar maður yfir
minnstu smámunum þrátt fyrir
að hafa í rauninni allt til alls,“
segir Jakob og bætir því við að
honum hafi oft þótt erfitt að horfa
upp á hvað margt fólk átti bágt.
„Það er svo mikið um fátækt
þarna og mörg þorp hafa ekki
einu sinni vatn. Ég á líka erfitt
með að skilja hvernig fólkið
þarna lifir veturinn af því veturnir eru mjög harðir. Við reyndum að hjálpa til eins og við gátum
í þorpunum og vorum meðal annars með sjúkraliða sem bjó um
opin sár á þorpsbúum en þau
voru jafnan mjög illa sýkt.“
Jakobi fannst mjög gott að
koma heim aftur eftir dvölina í
Afganistan enda sé alltaf best að
vera heima. „Hér tekur bara
hversdagsleikinn við en hitt lifir
í minningunni. Ég á náttúrlega
fullt af myndum sem ég mun einhvern tíma sýna barnabörnunum,“ segir hann og hlær en þegar
hann kom heim voru þrjár vikur í
bikarmót IFBB í fitness. „Ég fór
bara beint í að skera niður fitu af
líkamanum enda var ég í ágætis
formi eftir ferðina og ákvað að
keppa í mótinu,“ segir Jakob sem
vann
bikarmeistaratitilinn
í
fyrsta sinn eftir að hafa fjórum
sinnum áður hafnað í öðru sæti.
TLUM AÈ HALDA 2EYNI Å
 DEILDINNI
„Hér tekur við hellingsvinna en
ég er í öryggisdeildinni á Keflavíkurflugvelli, er með fólk í
einkaþjálfun og síðan var ég að
ráða mig sem fótboltaþjálfara
hjá Reyni Sandgerði ásamt Ragnari Steinarssyni,“ segir Jakob
sem er einmitt uppalinn í Sandgerði og því má segja að hann sé
kominn heim á ný. „Ég vil leggja
mig allan fram við að hjálpa til
þar. Það er rosalega mikill áfangi
að vera kominn upp í þessa deild
enda er klúbburinn ekki stór. Ég
er með UEFA b próf í knattspyrnuþjálfun og finnst þetta
frábær leið fyrir mig til að halda
mig við fótboltann þar sem ég
get náttúrlega ekki spilað sjálfur
lengur.“ Jakob er ekki ókunnugur knattspyrnuþjálfun því hann
var aðstoðarþjálfari hjá Keflavík 2004 og náði bikarmeistaratitli með félaginu það ár.
„Ég get að minnsta kosti lofað
því að liðið verði sterkt og í góðu
líkamlegu formi í vor en síðan er
bara spurningin hvað við getum
hvað varðar fótboltann. Þannig
að við þurfum að styrkja okkur
eitthvað til að gera einhvern usla
í deildinni því við viljum að sjálfsögðu ekki fara beint niður í aðra
deild aftur,“ segir ævintýramaðurinn Jakob Már. N
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EFTIR 3IGRÒNU %LDJ¹RN ER
ÎNNUR TVEGGJA BËKA SEM
HÒN SENDIR FR¹ SÁR ÖETTA
HAUST 3IGRÒN HEFUR Å ¹RA
TUGI VERIÈ AFKASTAMIKIL Å
MYNDSKREYTINGUM B¾ÈI
FYRIR AÈRA RITHÎFUNDA OG
EIGIN SÎGUR 'ULA SENDI
BRÁFIÈ ER ¾TLAÈ YNGRI
LESENDUM

Þetta vil ég sjá

Þ

etta vilja börnin
sjá!
sýning
á
skreytingum bóka
fyrir börn verður
opnuð í dag í
Menningarmiðstöðinni Gerðubergi kl. 15. Við
opnunina verða Íslensku myndskreytiverðlaunin, sem kennd
eru við Dimmalimm, veitt fyrir
bestu myndskreyttu barnabókina 2006.
Félag íslenskra bókaútgefenda, Myndstef og Penninn
standa að verðlaununum ásamt
Menningarmiðstöðinni Gerðubergi.
Í dómnefnd eru þau Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur, Kalman le Sage de Fontenay
auglýsingateiknari og Nanna
Kristín Magnúsdóttir leikkona.
Þeir sem keppa til verðlauna
að þessu sinni og eiga skreytingar og teikningar á sýningunni í Gerðubergi eru Anna
Cynthia Leplar, Anna Þóra
Árnadóttir, Ágúst Bjarnason,
Áslaug Jónsdóttir, Bjarni Þór
Bjarnason, Björk Bjarkadóttir,
Brian Pilkington, Brynhildur
Jenný
Bjarnadóttir,
Erla
Sigurðardóttir, Freydís Kristjánsdóttir, Guðrún Hannesdóttir,
Halla Sólveig Þorgeirsdóttir,
Halldór Ásgrímur Elvarsson,
Halldór Baldursson, Karl Jóhann
Jónsson, Katrín J. Óskarsdóttir,
Kristinn G. Jóhannsson, Lóa
Hlín Hjálmtýsdóttir, Margrét
Laxness, Ólafur Gunnar Guðlaugsson, Sigríður Ásdís Jónsdóttir, Sigrún Eldjárn, Stephen
Fairbairn, Þorgerður Jörundsdóttir, Þórey Mjallhvít Heiðardóttir Ómarsdóttir. Er ánægjulegt að sjá hvað fjölgað hefur í
hópi þeirra sem skreyta og lýsa
íslenskar barnabækur og hefur
orðið mikil breyting á frá því
efnt var fyrst til sýningarhalds þessa.
Verðlaunin voru veitt í
fyrsta sinn árið 2002 og hafa
eftirtaldir
myndlistarmenn
þegið þennan heiður: Halla Sólveig Þorgeirsdóttir fyrir bókina Engill í Vesturbænum 2002,
Brian Pilkington fyrir bókina
Mánasteinar í vasanum 2003,
Áslaug Jónsdóttir fyrir bókina
Nei, sagði litla skrímslið 2004
og aftur 2005 fyrir Gott kvöld.
Myndskreyttum barnabókum eftir íslenska höfunda fjölgar á markaði hér á landi en
þær eiga í harðri samkeppni
við erlent fjölþjóðaprent.
Lestur bóka fyrir börn á unga
aldri með myndum er ánægja
sem ekkert foreldri ætti að
neita sér um þótt hraði sé mikill. Myndir eru í senn inngangur barnsins að söguheimum og
þegar það er fært um að stauta
sig gegnum texta gríðarmikil
viðbót við söguna og þann heim
sem hún geymir.
PBB

&5', /' &)3+52

ER SAFN AF TEXTUM 6ILBORGAR
$AGBJARTSDËTTUR SK¹LDS OG
KENNARA FR¹ LÎNGUM STARFS
FERLI HENNAR MEÈ BÎRNUM
"ËKIN ER MYNDLÕST AF
®NNU # ,EPLAR SEM
HEFUR UM LANGT ¹RA
BIL VERIÈ AFKASTA
MIKIL VIÈ AÈ
MYNDSKREYTA
B¾KUR FYRIR
BÎRN

,!8$,! ER KOMIN ÒT Å
AÈGENGILEGU FORMI OG ANNAST
-ARGRÁT ,AXNESS MYNDLÕSINGAR Å
SÎGUNA EN HÒN HEFUR ¹ÈUR LÕST
SÎGUR Å ÖESSUM FLOKKI ¥SLENDINGA
SAGNA FYRIR ST¹LPAÈA KRAKKA OG
UNGLINGA

34«2 3+2µ-3,) '24! %++) ER ÎNNUR
BËK SEM SLAUG *ËNSDËTTIR ¹ HLUT AÈ UM
¾VINTÕRI ,ITLA SKRÕMSLISINS SLAUG HEFUR Å
TVÅGANG FENGIÈ $IMMALIMM VERÈLAUNIN
ENDA ERU MYNDLÕSINGAR HENNAR JAFNAN
STËR HLUTI ÖEIRRA VERKA SEM HÒN SENDIR
FR¹ SÁR ÖAR SEM MYND SKIPTIR EKKI MINNA
M¹LI EN TEXTI OG OFT ERU ÖESSIR Ö¾TTIR
SAMFLÁTTAÈIR

(!,,$«2 "!,$5233/. ER
VEL ÖEKKTUR FYRIR SKOPTEIKNINGAR
SÅNAR ÒR DAGSINS ÎNN EN HANN
VANN Å HAUST BARNABËKAVERÈLAUN
(ELGAFELLS FYRIR SÎGU SÅNA AF UNDUR
FÎGRU PRINSESSUNNI
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Ekki í þessu fyrir
kúlið og stelpurnar
Tónleika San Francisco-hljómsveitarinnar The Brian Jonestown Massacre
næsta miðvikudagskvöld er beðið með umtalsverðri eftirvæntingu meðal íslenskra rokkaðdáenda. Anna Margrét Björnsson hefur hitt hinn sjarmerandi
og sérstaka Anton Newcombe nokkrum sinnum á Íslandi og var heppin að
fá viðtal við hann í New York í gegnum tölvu, þar sem hann
þolir vanalega ekki blaðamenn.

N

afnið á hljómsveitinni er lofgjörð til
Brians Jones, gítarleikara Rolling Stones og áhrifa hans
sem færðu austurlenska speki inn í vestrænt rokk og
ról á sjöunda áratugnum. Anton
Newcombe, söngvari og gítarleikari hljómsveitarinnar, varð goðsagnakenndur persónuleiki eftir
að verðlaunaheimildarmyndin Dig
um vinskap og síðar óvináttu Brian
Jonestown Massacre við The
Dandy Warhols var sýnd við mikla
athygli – og andköf árið 2004. Newcombe hefur mikla persónutöfra
og lítur dálítið út eins og þú getur
ímyndað þér San Francisco-búa á
sjöunda áratugnum: Slánalegur,
með sítt hár og þennan „ya know“
talanda vesturstrandarinnar.
Fyrir þá ólánsömu Íslendinga
sem hafa aldrei heyrt um BJM né
heyrt tónlist þína, hvernig myndir
þú útskýra hljóm ykkar?
„Mér finnst best að útskýra tónlistina sem nútímalega útgáfu af
þjóðlagarokki… en með mjög mínimalísku yfirbragði. Þetta er dálítið „psychadelic“ en alls ekki byggt
á blús. Tónlistin er djúphugsandi,
rómantísk og jafnvel barnsleg.
Hún er svona glaðvær og sorgleg á
sama tíma. Þetta er bara tónlistin
okkar.“
Hvar býrðu þegar þú ert ekki að
túra um heiminn?
„Ég bý á Manhattan, í New
York. Ég þoli það ekki. Það er
ömurlegt. Mig langar bara að búa í
bústaðnum hans Henriks (söngvari Singapore Sling) við Þingvallavatn og skrifa bækur. En ég má
víst ekki búa þar þannig að ég yrði
að búa í tjaldi. Það er kannski ekki
góð hugmynd … ég er að reyna að
láta mér detta eitthvað annað í
hug.“

hugmyndir og lög heldur en að
eyða öllum tímanum í fínpússun og
pródúseringu? Pússar þú líka
skóna þína?
„Ha? Nei, nei. Jú, stundum, á
flugvöllum. Varðandi sándið, það
eru viss hugtök á bak við tónlistina
mína. Ég spái meira í tónlistina
þegar hún er „live“. Ég hætti að
vinna á upptöku á lagi þegar
ímyndunaraflið er farið að breyta
fyrstu hugmyndinni.“
Áttu einhverja uppáhalds BJMplötu?
„Nei, eiginlega ekki… ég vona
að þú minnir fólk á það að öll tónlistin okkar er ókeypis á netinu …
fólk getur hlustað á hana þar.“
Mér sýnist á öllu að þið hafið
bara túrað um allan heim eins og
brjálæðingar í meira en tíu ár og
tekið upp fleiri plötur en flestar
hljómsveitir taka upp á heilli lífstíð. Langar þig einhvern tíma að
hætta? Efastu stundum um þetta
allt saman?
„Eins og ég segi, mig dreymir
um að búa við Þingvallavatn, eða á
einhverjum svipuðum stað. Mig
langar að flytja til Íslands. Ég
reyni alltaf mitt besta og mér er
alveg sama þó að það sé brjálað að
gera hjá mér. Það er gott fyrir
manneskju eins og mig að hafa nóg
að gera. Þá er ég of þreyttur til
þess að lenda í vandræðum.“
Ég heyrði að Courtney Taylor
söngvari Dandy Warhols hafi farið
í Kung Fu-tíma til þess að geta
lamið Joel Gion tambúrínuleikarann ykkar fyrir að gera grín að

honum? Er þetta rétt eða rangt?
„Hann segir það, hann er rosalega fúll yfir þessu öllu… ég hef
ekkert skipt mér af þessu. Joel er í
hláturskasti hérna yfir spurningunni þinni. En ég myndi aldrei
leyfa þessum gaurum að meiða
hvor annan.“
Er eitthvað sem þú vilt segja
mér um myndina Dig?
„Nei, alls ekki. Mér er skítsama
um þessa kvikmynd. En það sem
mér er ekki sama um er óstjórnin í
heimalandi mínu og hvernig fólk í
heiminum bregst við henni. Ég var
mjög ánægður þegar ég heyrði að
bandaríski herinn væri farinn frá
herstöðinni i Keflavík.“
Dig sýnir þig sem mann með
mikla sjálfseyðingarhvöt. Er það
kjaftæði?
„Ég hef hitt ömmu þína, búið
með frænda þínum og rúntað um
bæinn með mömmu þinni og börnunum þínum. Hvað heldur þú eiginlega?“
Á MySpace-síðunni ykkar er
fullt af neikvæðum ummælum um
George W. Bush Bandaríkjaforseta. Færðu mikið af neikvæðum
kommentum tilbaka frá fólki?
„Ójá, en fólk er svo vitlaust. Ég
hef lítið gert nema að setja upp
greinar úr New York Times til að
sýna fram á þessa glæpastarfsemi
forsetans okkar. Mig langar bara í
betri heim.“
Ertu trúaður?
„Ég er mjög andlega þenkjandi.
Er kominn á hátt andlegt stig.“

Mig dreymir um að
búa við Þingvallavatn,
eða á einhverjum
svipuðum stað. Mig
langar að flytja til
Íslands.

Þið eyðið ekki miklum tíma í að
fínpússa sándið ykkar. Mér finnst
það skemmtilegt. Kannski að fólk
ætti frekar að eyða meiri tíma í

Hvað finnst þér um íslensku
tónlistarsenuna? Er íslensk tónlistarsena til?
„Ég dýrka hana, þess vegna kýs
ég að túra með íslenskum böndum.
Það er svona einhver íslensk klikkun og húmor sem kemur fram í
tónlistinni og myndlistinni ykkar.“
Hefurðu einhvern tíma prufað
hefðbundinn íslenskan mat?
„Já, já, ég hef prófað grafið
lamb og reyktan lunda. En ég er
sérstaklega hrifinn af harðfiski.“
Langar þig virkilega að búa
hérna?
„Já, mig langar mikið til þess.
Ég er með einfalda viðskiptahugmynd í gangi. Mig langar virkilega
til þess að hún gangi upp. Held að
fólk myndi fíla hana.“

Brian Jonestown Massacre er
með mjög einstakan hljóm, og þið
eruð ekkert hræddir við að sýna
hvaðan áhrif ykkar koma. Eins og
á geisladisknum „ And This is Our
Music“ skrifarðu á eftir hverju
lagi hvað og hverjir voru áhrifavaldarnir á bak við það. Finnst þér
að tónlistarmenn í dag eyði of miklum tíma í að vera „frumlegir“ og
„öðruvísi“ – og fórna kannski
góðum lögum í staðinn?
„Sko.… ef maður tekur áhrif frá
mismunandi hlutum úr list og úr
lífinu sem fylla mann innblæstri
og setur þau svo í nýtt samhengi,
sem er algerlega manns eigið, það
er það sem góð list snýst um.“
Finnst þér mikið af óheiðarleika
í tónlist í dag?
„Það sem snýr að viðskiptahliðinni – já. En það er mikið af heiðarleika líka. Ég hef mínar eigin
ástæður fyrir því að hafa kosið að
vinna innan þessa geira. Ég er ekkert í þessu til að vera kúl eða til að
hitta stelpur. Þetta er bara fyrir
mig, eins og að leita að töfravél þar
sem ég dæli inn sorg og fegurð.
Við þurfum svoleiðis hluti í þessum heimi okkar.“

Hver var síðasta platan sem þú
keyptir?
„Ég kaupi aldrei plötur, nema
stundum ef ég er að þeyta skífum.
Fólk bara gefur mér plötur og svo
hala ég þetta niður af netinu.“

Ertu með einhverja möntru sem
þú ferð með fyrir sjálfan þig daglega?
„Mig langar að gera eitthvað
stórkostlegt við líf mitt.“
Hverjir eru uppáhaldsstaðirnir
þínir í Reykjavík?
„Þú veist það nú vel. Sirkus barinn og að horfa á fallegt fólk. En,
mér finnst líka æðislegt að fara út
úr bænum, elda mat og tala saman
við arineld. Það er friðsæld. Ég
þarfnast friðsældar.“
Við hverju býstu á tónleikunum
á miðvikudaginn?
„Ég hlakka til að hitta vini mína.
Mig langar til þess að fólk skemmti
sér vel af því að lífið er oftast mjög
erfitt.“
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Einhver lokaorð?
„Passaðu upp á fólkið sem þú
elskar.“
Tónleikar Brians Jonestown
Masscre verða á Nasa þann 29
nóvember klukkan 20.30. Jakóbínarína og Singapore Sling hita upp.
Miðar fást í 12 tónum. N
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Á morgun, sunnudag, kl. 16
:00.

Skífunni Smáralind

Einhverjir mest sóttu og
glæsilegustu tónleikar
Íslandssögunnar, með
ástsælasta söngvara
þjóðarinnar, í einstaklega
veglegum pakka sem
inniheldur bæði DVD
mynddisk og geislaplötu.
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lyklinum (2006), þar sem Bandaríkjamaðurinn Tom Hanks er á
flótta í París og bandaríska sendiráðið eini staðurinn þar sem hann
er óhultur. Evrópskar borgar eru
iðulega sýndar sem dularfullar og
hættulegar. Helst er konum hægt
að treysta, því þær liggja flatar
fyrir innfluttum bandarískum
kynþokka.

%VRËPUKONUR ERU DRUSLUR
Verra er þegar evrópskar konur
koma til Bandaríkjanna. Kynóðar
Evródruslur eru mikil ógnum við
bandarískar fjölskyldur. Í kvikmyndinni Romance and Cigarettes (2006) leggur hin breska
Kate Winslet hjónaband þeirra
James Gandolfini og Susan Sarandon í rúst. Titill unglingamyndarinnar Slap Her, She’s French
(2002) útskýrir sig sjálfur.
Ekki eru evrópskir karlmenn
skárri. Hank Azaria leikur Frakka
sem ógnar möguleikum Ben Stiller að sofa hjá Jennifer Aniston í
myndinni Along Came Polly
(2004). Í Eyes Wide Shut (1999)
eftir meistara Kubrick rekst góði
ameríski strákurinn Tom Cruise á
Austur-Evrópumann sem gengur
svo langt að hann selur sína eigin
dóttur. Í hinni annars frábæru
Happiness (1998) kemst ein kvenpersónan á botninn í tilverunni
þegar hún byrjar með Rússa sem
að sjálfsögðu lemur hana.

%62«03+!2 +/.52 (¾TTULEGAR AMERÅSKUM HJËNABÎNDUM

Hatar Hollywood Evrópu?
Á níunda áratugnum voru Rússar og aðrir
kommúnistar helstu óvinir bíóhetjanna. Vinur
í gær er óvinur í dag, og bæði Rambó og James
Bond börðust með Talíbönum gegn Rússum í Afganistan. Stjórnmál höfðu áhrif á kvikmyndir og
kvikmyndir höfðu áhrif á stjórnmál, t.d. kallaði
Ronald Reagan Sovétríkin hið illa heimsveldi og
kom af stað svonefndri Stjörnustríðsáætlun, bæði
vísanir í kvikmyndina Star Wars.

Þ

egar Kalda stríðinu
lauk þurfti að finna
nýja
óvini.
Miðausturlandabúar urðu
áberandi, sem endurspeglaði deilur og
stríð við Líbýu og Íran, og einnig
fór að bóla á Japönum sem þá voru
svo duglegir að fjárfesta í Bandaríkjunum svo mörgum stóð uggur
af, eins og í myndinni Rising Sun
(1993). Rússar urðu þó ekki lausir
allra mála, voru hryðjuverkamenn
í Air Force One (1997) og The
Peacemaker (sama ár), í þeirri
síðarnefndu ásamt Serbum.

"RUCE 7ILLIS OG "OKKARNIR
Þrátt fyrir að samskipti VesturEvrópu og Bandaríkjanna hafi enn
verið með góðu móti fór nú að bóla
á Evrópumönnum í skúrkahlutverkum. Í Die Hard-myndunum
(1988-95) drepur Bruce Willis
þýska bræður leikna af Bretum,
þeim Alan Rickman og Jeremy
Irons. Þess má til gamans geta að í
þýskri talsetningu kvikmyndarinnar var þeim hins vegar breytt í
Íra.
Hetjan Jack Ryan, sem hefur
verið leikin af þeim Alec Baldwin,
Harrison Ford og Ben Affleck,
tekst oft á við Evrópumenn. Í The
Hunt for Red October (1990) berst
Ryan við Rússa, í Patriot Games
(1992) við Íra og í The Sum of All
Fears (2002) við austurrískan
nýnasista. Í bókinni sem síðastnefnda myndin byggir á eru óvinirnir hins vegar íslamskir hryðjuverkamenn, en þar sem myndin
kom út ári eftir 11. september
þótti líklega öruggara að hafa þá
evrópska.
6ONDIR ¥RAR OG VERRI %NGLENDINGAR
Írar voru til vandræða í fleiri
myndum, svo sem The Devil‘s
Own frá 1997 og Michael Collins
frá árinu á undan. Ef til vill hafði

þáttur Clinton Bandaríkjaforseta í
að binda enda á átökin í NorðurÍrlandi þau áhrif að Hollywood fór
að beina sjónum sínum þangað. Í
þessum myndum eru þó Englendingar sýndir í mun verra ljósi, og
það undarlega er að helstu bandamenn Bandaríkjanna í Evrópu
urðu um tíma helstu illmenni bíómyndana.
Mel Gibson lýsti þeim stríði á
hendur í myndunum Braveheart
(1994) og The Patriot (2000). Englendingar voru afar vondir í Rob
Roy (1995), í Robin Hood: Prince
of Thieves (1991), talar Hrói Höttur með bandarískum hreim meðan
fógetinn í Nottingham er eins
enskur og hægt er og jafnvel í
Lion King (1994) er vonda ljónið
enskt meðan þau góðu eru amerísk. Hefðin nær ef til vill aftur til
Star Wars (1977), þar sem hinir
góðu uppreisnarmenn hljóma
bandarískir og hinir illu heimsveldissinnar breskir.

(¾TTULAUSIR SKÒRKAR
En hvernig stendur á þessari illu
meðferð Tjalla í Hollywood?
Larry
Mark,
framleiðandi
mynda eins og Jerry Maguire,
útskýrði þetta með því að aðrar
þjóðir hefðu mótmælt slæmri
útreið sinni á hvíta tjaldinu, og
Bretar urðu fyrir valinu þar sem
þeir gerðu ekki mál úr því. Ef til
vill útskýrir þetta ástæðu þess að
Evrópumenn eru oft sýndir sem
skúrkar einmitt á þeim tíma þegar
samband Bandaríkjanna og Evrópu var gott, þeir voru minna líklegir til að kvarta.
Kemur þetta heim og saman
við íslenska reynslu. Óli Tynes
skrifaði um tíma Akureyringabrandara í Vísi, en þegar Akureyringar kvörtuðu var sögusviðið
fært til Hafnarfjarðar. Hafnfirðingar tóku húmornum mun betur
og því er það að 30 árum síðar eru
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sagðir hér Hafnfirðingabrandarar
fremur en Akureyringabrandarar.
Ef til vill ættu stjórnvöld í Kasakstan að hafa það í huga áður en
þau sættast við Borat.

&RANSKAR KONUR FRAMAR ÎLLUM
VONUM
En sé eitthvað haft eftir nógu oft

fer fólk að trúa því, lífið hermir
eftir listinni jafnt sem öfugt, og
það kom að því að samskipti
Bandaríkjanna
og
Evrópu
versnuðu. Í Godzilla (1998) sköpuðu kjarnorkutilraunir Frakka
skrímslið, en Jean Reno er sendur
á svæðið til að bjarga heiðri þeirra.
Reno hefur verri áform í Da Vinci

&RIENDS GEGN &RAKKLANDI
Sömu sögu er að segja úr sjónvarpinu. Í síðasta þætti Sex and the City
fer Carrie til Parísar með vafasömum Rússa, sem ekki einungis hlustar á Tjækovskí frekar en Billy
Joel, heldur lemur hana einnig, þó
óvart sé. Allt fer þó vel að lokum,
ameríski auðjöfurinn Big (lýst sem
ungum Donald Trump) bjargar
henni úr skugga Eiffelturnsins,
rétt eins og Ross bjargar Rachel
frá sömu örlögum í síðasta þætti
Friends. Jafnvel hinir eiturbeittu
Simpsons, sem gagnrýnt hafa
bandarískt samfélag öðrum framar, fara fljótt yfir strikið þegar
komið er til Frakklands. Bart er
þar haldið sem vinnuþræl á vínbúi
meðan fátækir heimamenn skipta
farangri hans á milli sín. Einnig
bera Simpsons-þættirnir ábyrgðina á frasanum „cheese eating surrender monkeys,“ úr munni hins
skoska garðyrkjumanns Wille, en
frasinn hefur orðið vinsæll meðal
hægrimanna í BNA sem lýsing á
Frökkum.
'ËÈI ¥SLENDINGURINN
Einn af fáum viðkunnanlegum
útlendingum í bandarískum bíómyndum undanfarin ár er hinn
íslenski Óli í kvikmyndinni Hostel
(2005), en hann er samt fjótlega
afhausaður.
Hostel sýnir martraðarkennda
sýn af Evrópu, byggða á nútímaþjóðsögu sem á reyndar rætur að
rekja til Asíu. Bandaríkjamennirnir eru tældir af Svetlönu og
Natalíu til að vera notaðir sem viðfangsefni í pyntingarklúbbi. Svo
virðist sem allir í Slóvakíu séu
meðsekir, en Kananum tekst þó að
bjarga japanskri stúlku úr klóm
Evrópumanna. Myndin sýnir ef til
vill óbeint viðhorf margra bandaríkjamanna til evrópskra kvenna.
Strákarnir fara til Evrópu til að
sofa hjá áður en þeir snúa aftur
heim, klára nám og giftast heimaræktuðum hreinum meyjum.
¶ÕÈA
Í kvikmyndinni Flyboys sem sýnd
er í Sambíóunum kveður þó við
annan tón. Þar vinna Bandaríkjamenn og Frakkar saman í mesta
bróðerni, og hálfgerð sumarbúðastemning virðist ríkja í franska
hernum. Í fyrstu eru Bretarnir
með derring, en eru fljótir að sýna
á sér betri hliðar, og það eru jafnvel til góðir Þjóðverjar. Og bent er
á að á þessum tíma er svörtu fólki
mun betur tekið í Frakklandi en í
Bandaríkjunum.
Spurning er hvort sá sáttatónn
sem kemur fram í Flyboys sé það
sem koma skal, eða hvort Hollywood haldi áfram stríði sínu gegn
Evrópu, og hvaða áhrif það muni
hafa á alþjóðastjórnmál. Þau viðhorf sem koma fram í kvikmyndum skipta miklu, þar sem þær
endurspegla skoðnir þjóðfélagsins jafnt sem móta þær.
VALURG FRETTABLADIDIS

KOMIN Í VERSLANIR

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

Útgáfutónleikar
í Laugardalshöll
30. desember.
Miðasala hefst 1. desember á midi.is
og í verslunum Skífunnar og BT úti á landi
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Norðurljósin vinsælust

L

jósmyndasamkeppni
Sigga storms og veðurstofu NFS féll svo
sannarlega í góðan
jarðveg hjá landsmönnum sem virðast
hafa gríðarlega mikinn áhuga á
ljósmyndun. Yfir 10.000 myndir
bárust í keppnina en úrslitin voru
gerð kunn í Íslandi í dag í gærkvöldi.
Siggi stormur var að sjálfsögðu
alveg himinlifandi yfir þátttökunni í veðurljósmyndakeppninni enda átti hann ekki von á
svona geysilega mikilli þátttöku.
„Það má segja að keppnin hafi
algjörlega sprungið en þetta voru
10.840 myndir sem höfðu borist
þegar við hættum að taka við fleir-

um. Við gerðum okkur enga grein
fyrir því hversu gríðarlegur áhugi
yrði fyrir þessu enda hefur aldrei
verið ljósmyndasamkeppni af
þessu tagi í íslensku sjónvarpi
áður,“ segir Siggi hress í bragði en
ákveðið var að hafa engin skilyrði
á þátttöku þar sem verið var að
reyna slíka keppni í fyrsta sinn.
„Ég hélt að það kæmu kannski
hundrað eða tvö hundruð myndir og
ætlaði þess vegna að keyra þetta
hratt og vel í gegn í sumar en þegar
fjöldinn var orðinn svona mikill gat
ég ekki sýnt nema brot af myndunum, eða fimm hundruð. Eftir standa
yfir 10.000 myndir óbirtar og ýmsar
hugmyndir eru uppi um hvað við
getum gert við þær,“ segir Siggi og
bætir því við að hann hafi nú ekki

öfundað dómnefndina af hlutverki
sínu. „Dómnefndin var skipuð Sigmundi Erni Rúnarssyni, sem var
formaður, Gunnari V. Andréssyni
ljósmyndara, sem var faglegur ráðgjafi, og Ýr Róbertsdóttur á markaðsdeild 365.“
Siggi segir þennan gríðarlega
áhuga landsmanna á ljósmyndun
hvetja fréttastofuna til þess að
halda áfram og gera fleira í þessum dúr. „Ég vil þakka þátttakendum gríðarlega vel fyrir en þarna
er fólkið í landinu að búa til sjónvarpsefni fyrir fólkið í landinu og
móta veðurfréttatímana,“ segir
Siggi sem hefur ýmislegt á prjónunum varðandi framhald á þessum vettvangi.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS
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Förðun og tíska
eru ástríða
Sóley Ástudóttir hefur rekið förðunarskólann Emm School of Make Up í
tæp tvö ár og undirbýr nú opnun slíks skóla í Stokkhólmi ásamt sænskri vinkonu sinni. Sóley sagði Sigríði Hjálmarsdóttur frá útrásinni til Svíþjóðar.

S

óley hefur starfað við
förðun allt frá því að
hún lauk námi við einn
besta
förðunarskóla
Skandinavíu í Stokkhólmi árið 1998. „Ég fór
að vinna á fullu viku eftir útskriftina og talaði mig inn í ýmis verkefni. Þessi bransi er mjög harður
og þess vegna varð ég að lofa sjálfa
mig í bak og fyrir og sagði öllum að
ég væri best í heimi,“ segir Sóley
og hlær. „Kjafturinn skilaði mér
stórum verkefnum og ég vann
mikið með tónlistarfólki við myndbönd og plötuumslög en ég hef
farðað fyrir að minnsta kosti
fimmtán tónlistarmyndbönd sem
sýnd hafa verið á MTV.“
Sóley segist hafa unnið alveg
rosalega mikið í Svíþjóð en auk
þess starfaði hún í Ósló, London,
New York og Los Angeles áður en
hún kom heim til að vinna verkefni. „Þetta átti bara að vera stutt
stopp hér heima en ég festist hér
og nú eru liðin sex ár. Ég hef samt
farið mjög mikið til Svíþjóðar
bæði til að vinna verkefni og að
heimsækja fjölskyldu og vini.“

2ÁÈU LANDSLIÈ FÎRÈUNARFR¾ÈINGA
„Ég fór í brúðkaup vinkonu minnar í Stokkhólmi á síðasta ári og
hitti þar bestu vinkonu mína úr
förðunarskólanum, Jenny Lindholm. Við höfðum verið í einhverju
tölvupóstsambandi síðan í skólanum en ákváðum að við yrðum að
fara að hittast meira,“ segir Sóley
en úr varð að Jenny kæmi sem
gestakennari í Emm og hefur
komið nokkrum sinnum síðan.
„Hún vinnur hjá sænska sjónvarpinu og er stórt nafn í förðunarbransanum í Svíþjóð.“
Jenny heillaðist af Emm School
of Make Up. Fannst hann mjög
skapandi og kennsluaðferðirnar
óhefðbundnar miðað við í Svíþjóð.
„Það eru tíu förðunarskólar í

34/&.!2 3+«,! ¥ 36¥¶*«¨ 3ËLEY STUDËTTIR R¾ÈST EKKI ¹ GARÈINN ÖAR SEM HANN ER
L¾GSTUR OG ER NÒ AÈ STOFNA FÎRÈUNARSKËLA Å 3TOKKHËLMI ¹SAMT S¾NSKRI VINKONU SINNI
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Stokkhólmi en okkur fannst vanta
einn í viðbót,“ segir Sóley en Jenny
kemur til með að halda utan um
skólann í Stokkhólmi enda hefur
Sóley í nógu að snúast hér heima.
„Ég mun fara þangað sem gestakennari annað slagið og verð prófdómari í lok námskeiðanna.“
Sóley og Jenny hafa ráðið til sín
nokkra af þekktustu og bestu förðunarfræðinga
Svíþjóðar
til
kennslu við skólann og meðal annars kennarann sem kenndi Sóleyju
á sínum tíma. „Hún hefur tuttugu
ára reynslu og er hrikalega góð.
Mér finnst það rosalega gaman að
kennarinn sem hjálpaði mér að
verða sú sem ég er í dag sé að fara
að kenna í skólanum mínum. Annars má eiginlega segja að við séum
komnar með landslið förðunarfræðinga til okkar.“

5-6!&). !" -*«,+ 3ËLEY S¹ UM FÎRÈUN OG ÒTLIT -IU FYRIR ÖESSA MYND EN HÒN ER

EINMITT SÁRLEGA HRIFIN AF FANTASÅUFÎRÈUN
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2OSALEGT ORKUFL¾ÈI
Fyrirkomulagið á skólanum í Svíþjóð er með svipuðu sniði hér með
ákveðnum áherslubreytingum til
að samræmast því sem gerist úti.
„Aðalmunurinn er sá að það verða
inntökupróf í grunnnámskeiðin
úti. Hér geta allir komist að án
þess að kunna neitt. Það er hins
vegar svo mikið af fólki sem vill
læra þarna úti að við veljum tíu
bestu úr því og ætlum okkur að

vera með besta bekkinn hverju
sinni. Þannig að við setjum rosalega háan gæðastuðul,“ segir Sóley
og heldur áfram: „Auðvitað gætum
við alveg gert þetta þannig að allir
séu velkomnir og verið með fullt
af námskeiðum í gangi í einu til að
reyna að græða sem mesta peninga en þá glötum við hugsjóninni
og ástríðunni sem við höfum. Þetta
er okkar líf, að farða og lifa og
hrærast í þessum tískuheimi.“
Umsækjendur verða valdir út
frá viðtölum þar sem kannað verður hversu mikinn áhuga þeir hafa
á förðun og tísku. „Við viljum hafa
tíu nemendur hverju sinni sem
hafa brennandi áhuga og ástríðu
fyrir förðun og tísku og hafa eitthvert vit á því hvað verið er að
tala um. Kennslan og sköpunin
verður þannig miklu skemmtilegri. Það verður alveg rosalegt
orkuflæði,“ segir Sóley og bætir
því við að þær vinkonurnar fái
mikið hrós frá þeim sem þekkja til
þeirra í Svíþjóð. „Þeim finnst við
ótrúlega sérstakar, öðruvísi og
skapandi enda eru Svíarnir
almennt miklu stífari því þar er
allt klippt og skorið. Við erum eiginlega að gera allt öfugt við það
sem tíðkast þar,“ segir Sóley og
hlær.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS

„Made in China“
K
ína hefur ekki verið þekkt
sem mikið tískuland nema
þá að flest hátískumerki
framleiða fatnað sinn þar
enda „made in China“ algeng
merking á þvottamiðum fata.
Þessa dagana stendur hins

vegar yfir tískuvika í Kína, nánar
tiltekið í Peking, og eru Kínverjar
að sýna það og sanna að þeir eru
engir eftirbátar vestrænna þjóða
á þessu sviði. Hér kemur brot af
því besta sem boðið var upp á í
tískuvikunni.

"2²¨!2+*«,, 4SAI -EIYUE SÕNDI ÖAÈ

NÕJASTA Å BRÒÈARKJËLATÅSKUNNI SEM ER
ÎRLÅTIÈ ÎÈRUVÅSI EN GENGUR OG GERIST

',3),%'4 -IKIÈ VAR LAGT Å HÎFUÈSKRAUT
2«-!.4¥3+4 (ÎNNUÈURINN -ARK #HEUNG VAR MEÈ TÅBETSKT ÖEMA Å SÕNINGU SINNI OG

HÁR ER FYRIRS¾TAN Å FALLEGUM FATNAÈI Å FJËLUBL¹UM LIT

OG LISTR¾NA FÎRÈUN ¹ TÅSKUVIKUNNI

&2!-4¥¨). 2ÒSSNESKA MERKIÈ 2OMINA
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Um síðustu helgi labbaði ég heim af barnum
í
pinnahælum
og
nokkuð
við
skál.
Myndi
það
ekki
þykja í frásögur
færandi nema einmitt á þeirri stundu
hrundi gríðarlegt magn
af snjó af himnum ofan sem gerði
heimförina ögn torveldari. Á
einum pinnahæl og öðrum brotnum, barðist ég gegnum kafaldsbyl
og snjóskafla sem einstaka sinnum náðu að buga mig, steyptist ég
þá í hyldýpi hvítrar fannar þar
sem ég lá svo flissandi sökum
fyrrnefndrar skálar. Ég reis þó
borubrött á fætur úr sköflunum,
skoppaði upp eins og Marilyn

Monroe úr afmælisköku, til þess
eins að renna aftur á bossann.
Þegar ég loks náði inn um útidyrahurðina heima var ég hvít
upp yfir haus, veðurbarin og rennblaut. Hællinn lafði undan skónum, nefið hefur sjaldan verið
rauðara og ég sjaldan glaðari.
Daginn eftir vaknaði ég
snemma og rölti með nágranna
mínum að loknum snjómokstri í
átt að kaffihúsi til að sækja tíu
dropa af kaffi með flóaðri mjólk.
Á leiðinni að kaffinu ýttum við
nokkrum bílum sem spóluðu með
látum í snjónum og sögðum
nágrönnum okkar um leið brandara um sumardekk og skóflur.
Allir voru úti að skafa eða moka
og partígestir frá kvöldinu áður

stóðu hugsandi í blaserjökkum,
klóruðu sér í höfðinu og veltu fyrir
sér hvernig koma ætti bíl út úr
metrahárri snjókúlu. Einstaka
gleðitryllt barnsöskur heyrðist úr
skafli og snjóboltar fóru að taka á
sig mynd snjókarla og -kerlinga.
Ég veit að enn eru 37 dagar
eftir af árinu en ætla samt að leyfa
mér að fullyrða að þessi dagur, sá
323. í röðinni, var sá allra besti
sem ég hef upplifað þetta árið. Svo
fann ég líka jólaskapið mitt þessa
nótt þar sem ég lá í hrúgu í snjóskafli með snjó í eyrum og nösum
og maskara niður á kinnar. Því
segi ég ekki annað en meiri snjó,
meiri snjó, meiri snjó.
Góða helgi allir, vona hún verði
hvít.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Sérðu
eitthvað
spennandi?

Það eru alveg
ótrúlega margar
flottar þriggja
herbergja íbúðir
í hundrað og
,EGGÈU fjórum.

Við getum leigt hana
&YRIRHér er ein flott og bara á %FTIR sama! Saman höfum
80 þúsund en það er samt
við efni á því! Eigum
aðeins meira en ég get
við að búa saman!
borgað ein.

ÖIG OG
LÁTTU ÖIG
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

Svaraðu!
Andaðu Fjóla!
 VIKUR ¹ b,EGÈU
ÖIG 3KRÕTIÈ  Já
eðaAÈ
ERTU
Andaðu!
OG LÁTTU ÖIGm ÁG ER SEGJA AÈ SUMIR
nei?
ALVEG JAFN ÖUNG ÖESSARA SKYNDIKÒRA
VIRKI EKKI

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

VERTUsvo
NÒ SVO V¾NN AÈ
Við0ALLI
komum
SKËNNUM ÖÅNUM
aftur RAÈA
á morgun
Jamm
Palli minn!
*¹

Þú manst svo
neyðarnúmerið ef
eitthvað kemur uppá.

Jamm

Maturinn þinn er í
kælinum.

Jamm

Hafðu það gott.

Jamm

!LLTAF RÎFLANDI Å
Loksins
ein/n
MANNI

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

¶AÈ ERNei,
EKKI en
ÖAÈgaman að
AÈ ÁG SÁ EKKI
hitta þig hér. Það
¹N¾GÈUR MEÈ
ÖAÈ ENerÁGrétt
VAR sem þeir
AÈ VONA
EFTIR
segja, þetta er svo
EINHVERJU MEIRA 
sannarlega lítill
TÎFRANDI

'ULLNA HLIÈIÈ

hundur!

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
Lalli, segðu mér
sögu
áður
OKKUR
LAXAMAUK
en við leggjumst í dvala.

g

Það skal é
gera

,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹ !LASKA
Einu sinni var ...
Æi!

N "ARNAL¹N
.Ò SKULUM
Solla,
VIÈ ÎLL
SETJA ¹
hvernig
OKKUR
er NAFN
fyrsti
SPJALD SVO AÈ
VIÈbekkur?
GETUM
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT
ÎÈRU
Erfiður

¶AÈ HLAUT AÈ VERA
Ég er búin að heyra hana!
EINHVER ¹ST¾ÈA FYRIR
ÖVÅ HVAÈ HÒN VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

3OLLA ÁG HELD AÈ
Kennarinn er
NAFNSPJALDIÈ
ÖITT
svolitið
strangur
SNÒI ÎFUGT
en mjög klár.

Hann stendur bara við töfluna
allan daginn og maður verður
að gera allt sem hann segir því
hann ræður.

Hann er
Í alvöru? svolítið eins
og pabbi bara
-ÁR SÕNIST
myndarlegri!

ÖAÈ SNÒA
RÁTT

Ha?!

3OLLA

NÝJAR FERILSPLÖTUR
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Barnalist í Gerðubergi

!

Kl. 14
Gústav Geir Bollason opnar sýningu í Populus tremula í Listagili á
Akureyri. Sýningin er aðeins opin
þessa einu helgi og þá milli 14 og 17
á sunnudag. Hún ber yfirskriftina
„Hræ og formælingar“.

MENNING FRETTABLADIDIS

3ÕNINGIN "ROT AF ÖVÅ BESTA
VERÈUR OPNUÈ Å -ENNINGAR
MIÈSTÎÈINNI 'ERÈUBERGI Å DAG
KL   SÕNINGUNNI M¹ SJ¹
ÒRVAL VERKA SEM UNNIN VORU Å
LISTSMIÈJUNUM 'AGN OG GAMAN
SEM STARFR¾KTAR VORU SUMURIN
 
¥ SAFNINU ERU UM ÖÒSUND LISTA
VERK EFTIR BÎRN 6AL ¹ MYNDVERK
UM Å SAFNIÈ HEFUR VERIÈ Å HÎND
UM STARFANDI MYNDLISTARMANNA
OG STJËRNAST AF UPPBYGGINGU
FORMI OG LITANOTKUN Å VERKUNUM
OG ÖVÅ HVERGI SLEGIÈ AF LISTR¾N
UM KRÎFUM "ÒIÈ ER AÈ SKR¹
FLOKKA OG LJËSMYNDA SAFNIÈ OG
SETJA UPP Å GAGNAGRUNN %KKI ER
VITAÈ TIL ÖESS AÈ SAMB¾RILEGT
SAFN SÁ TIL ¹ LANDINU OG ËVÅÈA

Fjörug lög úr söngleikjum

7FSTMBOJSPQOBSUJMLM

Krakkarnir í Söngskólanum í
Reykjavík eru með tvö verk á nemendasýningum sínum ár hvert: Nú
er komið að þeirri fyrri sem er á
léttum nótum og þau kalla Showbusiness.
Sýningarnar verða í húsi Söngskólans í gömlu Osta- og smjörsölunni við Snorrabraut en samkomusalinn þar kalla þau í skólanum
Snorrabúð. Verður dagskráin frumflutt á laugardag kl. 17 og endurtekin á sunnudeginum kl. 17 og 20.
Sýningin er unnin undir stjórn
Sibylle Köll og Alexanders Ashworth, sem jafnframt leikur á
píanóið, og byggir á söng/dans/leikatriðum úr þekktum Broadwaysöngleikjum: Showboat eftir Kern,
Oklahoma og South Pacific eftir þá
Rogers og Hammerstein, West Side
Story eftir Bernstein og Sondheim,
og loks Cabaret eftir Kander og
Ebb. Það eru átján nemendur sem
koma fram í þessari dagskrá Nem-

(«052).. 6)¨ &).'!2 ¥ 6)+5..)

endaóperunnar úr framhalds- og
háskóladeild Söngskólans;
Andri Björn Róbertsson, Aron
Axel Cortes, Ásdís Björg Gestsdóttir, Guðný Birna Ármannsdóttir, Haraldur Sveinn Eyjólfsson,
Hildigunnur Einarsdóttir, Hildur
Evlalía Unnarsdóttir, Hrund Ósk

Árnadóttir, Hulda Gísladóttir,
Hulda Jónsdóttir, Katrín Louise
Hamilton, Linda María Nielsen,
María Vigdís Kjartansdóttir, Oddur
Arnþór Jónsson, Pétur Oddbergur
Heimisson, Sigurður Þengilsson,
Steinvör Ágústsdóttir og Vala Sigríður Guðmundsdóttir Yates. PBB

Jólaljósin

í miðborginni
ÎEBHLM
4BGOBTUTBNBOÃ)MFNNJMÙ£SBTWFJUJS LÓSBS 
IBSNPOJLVMFJLBSBS IFTUBLFSSB HBNBMMCSVOBCÎMMPH
KÓMBTWFJOBS
#PSHBSTUKÓSJ7JMIKÃMNVS7JMIKÃMNTTPOUFOESBS
KÓMBMKÓTJOÎNJ£CPSHJOOJ
 (FOHJ£ OJ£VS -BVHBWFH B£ KÓ£MFJLIÙTJOV

7FMLPNJOÎ
.*#03(*/"

¹ .ORÈURLÎNDUM OG SAFNIÈ ÖVÅ
SJËÈUR AÈ S¾KJA Å FYRIR FR¾ÈI
MENN UPPELDISFR¾ÈINGA LIST
OG SAGNFR¾ÈINGA FAGURKERA OG
UNNENDUR LISTA OG MENNINGAR
NÒ OG UM ËKOMNA TÅÈ
&YRIRT¾KI OG STOFNANIR GETA
FENGIÈ LEIGÈ VERK ÒR SAFNINU TIL
LENGRI EÈA SKEMMRI TÅMA EN
AÈSTOÈAÈ ER VIÈ VAL ¹ MYND
VERKUM ST¾RÈ SÕNINGAR OG
ÖEMA
%INNIG ER UNNIÈ AÈ ÖVÅ AÈ SETJA
INN MYNDIR ÒR SAFNINU ¹ HEIMA
SÅÈUNA WWWGERDUBERGIS

 %KKI MISSA AF
SÕNINGU (ALLSTEINS 3IGURÈS
SONAR Å ,ISTASAFNI 3IGURJËNS
Å ,AUGARNESI SEM LÕKUR UM
HELGINA
JËLASÎNGLEIKNUM 2ÁTTU
LEIÈINNI Å "ORGARLEIKHÒSINU
(¾FILEIKARÅKIR KRAKKAR KOMA
ÎLLUM Å JËLASKAP
LJËSMYNDASÕNINGU 3PESSA
Å (AFNARBORG 3ÕNINGIN BER
YFIRSKRIFTINA ,OCATIONS EN VON ER
¹ SAMNEFNDRI BËK FR¹ LISTAMANN
INUM

,)42¥+ ,)343+®05. (UGMYNDA

AUÈGI UNGS LISTAFËLKS F¾R NOTIÈ
SÅN ¹ SÕNINGUNNI b"ROT AF ÖVÅ
BESTAm Å 'ERÈUBERGI

3VEINN VER
DOKTORINN Å DAG
Í dag kl. 13 ver Sveinn Einarsson
doktorsritgerð sína, A People´s
Theatre Comes of Age. A Study of
the Icelandic Theatre 1860–1920 í
Hátíðarsal Háskólans. Andmælendur eru dr. Sveinn Yngvi Egilsson og dr. Trausti Ólafsson. Segir í
fréttatilkynningu frá Háskóla
Íslands: „Meginkenning Sveins í
þessari ritgerð er sú, að íslenskt
leikhús hafi komist miklu fyrr til
listræns þroska atvinnumennskunnar en almennt hefur verið
talið. Hann skoðar hugtök eins og
áhugaleiklist og atvinnuleiklist og
kannar hvaða merkingu svipuð
hugtök á öðrum tungumálum fela í
sér. Í kjölfar þess setur hann upp
nokkur viðmiðunarmörk, sem
sýna að íslensk leiklist varð ekki
að atvinnuleikhúsi á einni nóttu,
þegar leikarar og aðrir leikhúsmenn fluttu inn í Þjóðleikhúsið
árið 1950 og byrjuðu að sýna þar.“
Sveinn Einarsson er fæddur í
Reykjavík 18. september 1934.
Hann lauk stúdentsprófi frá MR
1954 og fil.cand í almennum bókmenntum, heimspeki og leiklistarsögu frá Stokkhólmsháskóla 1958.
Hann stundaði framhaldsnám í
samanburðarbókmenntum og leikhúsfræðum við Sorbonneháskóla
1958-9 og 1961 og í leikhúsfræðum
við Stokkhólmsháskóla 1961-63 og
lauk þaðan fil.lic. gráðu 1964.
Síðar dvaldi hann við nám í Oxford
og Kaupmannahöfn. Sveinn var
fyrsti leikhússtjóri Leikfélags
Reykjavíkur 1963-72, Þjóðleikhússtjóri 1972-83, dagskrárstjóri innlendrar dagskrár í Sjónvarpinu
1989-93 og menningarráðunautur í
menntamálaráðuneytinu
með
hléum allt frá 1983. Hann var settur forstöðumaður Þjóðmenningarhúss 2002-2005. Sveinn hefur
starfað sem leikstjóri og rithöfundur um áratuga skeið. Hann
hefur einnig unnið við fjölmiðla,
kennslu og skólastjórn. Hann
hefur stjórnað um 90 leik- og
óperusýningum á sviði og í sjónvarpi, innanlands og erlendis, og

36%).. %).!233/. 6ER DOKTORSRITGERÈ

SÅNA Å DAG KL 

verið stjórnandi leikflokksins
Bandamenn frá 1992. Sveinn á að
baki langan rithöfundaferil, hefur
skrifað mikið um íslenska leikhússögu og leiklist, er höfundur leikrita,
sjónvarpskvikmynda,
útvarpsleikrita og leikgerða og
hefur ritað fjölda greina um leiklist og menningarmál í tímarit og
blöð. Sveinn hefur hlotið fjölda
viðurkenninga fyrir störf sín. Á
sviði leiklistarsögu er Sveinn
brautryðjandi, hann hefur byggt á
starfi Lárusar Sigurbjörnssonar,
og hafa nokkrir yngri fræðingar á
þessu sviði fylgt á eftir honum, en
starf hans hefur þegar markað
djúp spor í íslenska leiklistarsögu
og mótað hana í veigamiklum
atriðum. Með starfi hans hefur
orðið til fræðagrundvöllur sem,
allir yngri fræðimenn verða að
taka tillit til. Kenning hans í vörninni í dag verður álita- og deilumál
í þessari ungu fræðigrein um
ókomna tíð.
Sveinn Einarsson er kvæntur
Þóru Kristjánsdóttur listfræðingi
á Þjóðminjasafni Íslands. Dóttir
þeirra er dr. Ásta Kristjana, heimspekingur, háskólakennari við San
Francisco State University.
PBB

Hinsegin Reykjavík

Þúsund þjalir ehf. - umboðsskrifstofa listamanna

Veröld þeirra samkynhneigðu var í
áratugi hulin í Reykjavík. Samkynhneigðir karlmenn voru úthrópaðir
á götum og lesbíur lifðu saman sem
einhleypar konur en flíkuðu ekki
stöðu sinni. Svo breyttist allt með
framgöngu einstaklinga sem þorðu
að viðurkenna kenndir sínar opinberlega.
Í dag býður Borgarbókasafnið
upp á bókagöngu um miðborgina
þar sem textar samkynhneigðra
eru leiðarvísir. Gangan er skipulögð í samstarfi við Samtökin ´78
og bæði textar og viðkomustaðir
ættu að vera forvitnilegir en þetta
er í annað sinn sem lagt er af stað
í óvissuna með texta samkynhneigðra sem nesti. Lagt er af stað
kl. 14 úr Grófinni, rétt utan við
hina fornu miðju Reykjavíkur,
hliðið gamla í húsinu sem nú hýsir
Cafe Reykjavík, en þaðan er borg-

&%,)8 "%2'33/. ,ES ÒR NOKKRUM TEXT

UM SAMKYNHNEIGÈRA

in skipulögð í númerum húsa.
Úlfhildur Dagsdóttir og Felix
Bergsson leiða gönguna sem stendur í eina og hálfa klukkustund og
endar í samkomuhúsi Samtakanna
en þar tekur Magga Stína á móti
göngumönnum og syngur nokkur
lög Megasar. Þátttaka er ókeypis
og allir velkomnir.
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Uppátæki og upplestur

Hallarveisla Bó
Í dag kemur út úrval laga Björgvins Halldórssonar í flutningi hans
og Sinfóníuhljómsveitar Íslands
frá tónleikum í Laugardalshöll.
Með í för eru Fóstbræður, landslið
hljóðfæraleikara auk gestasöngvara. Inniheldur útgáfan bæði DVD
mynddisk og geislaplötu.
Tónleikarnir í haust heppnuðust vel, hátt í 300 manns komu að
framkvæmd tónleikanna á einn
eða annan hátt. Hvergi var til
sparað; það seldist upp á hverja
tónleikana á fætur öðrum og þegar
upp var staðið höfðu 9.000 manns
sótt þrenna tónleika á tveimur
dögum. Miklu færri komust að en
vildu, því pakkuppselt var á alla
þrenna tónleikana og er hér um að

ræða aðsóknarmet sem verður
væntanlega seint slegið. Nú verða
þeir fáanlegir í veglegum pakka
sem inniheldur bæði DVD-mynddisk og geislaplötu.
Á hljómdisknum er að finna
Skýið, Ég skal syngja fyrir þig, Ég
er ennþá þessi asni, Ég lifi í
draumi, Tvær stjörnur Megasar, Í
fjarlægð, Rósin, Ég bið að heilsa,
Ég fann þig, svo nokkur þekkt lög
hans séu nefnd. Alls eru tuttugu
og eitt lag á disknum og einu betur
á mynddisknum sem að auki
geymir heimildarmynd um undirbúning þessa stórhljómleika og
ljósmyndasafn og áhugaverðar
baksviðs svipmyndir af upptökum
tónleikanna.
PBB
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Forlagið Bjartur efnir til síðdegisupplestraruppákomu á nýja Te og
kaffihúsinu í Eymundsson, Austurstræti kl. 16 í dag.
Jökull Valsson les upp úr
spennusögunni, Skuldadagar, Sigurjón Magnússon les upp úr skáldsögunni Gaddavír og Steinar Bragi
les upp úr spæjarasögunni Hið
stórfenglega leyndarmál Heimsins. Ljóðskáldið Ingunn Snædal
les upp úr ljóðabókinni Guðlausir
menn, hugleiðingar um jökulvatn
og ást og síðast en ekki síst verður
framinn gjörningurinn Undir
himninum í fjarveru höfundarins,
Eiríks Guðmundssonar, en hann
verður staddur á Ísafirði þegar
skemmtun þessi fer fram í Austurstrætinu.
KHH
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Maður, náttúra og mynd
Ingálvur av Reyni
Sámal Joensen-Mikines
Zacharias Heinesen
Í Landsbankanum, Austurstræti, í afgreiðslusal og á 2. hæð eru sýnd málverk eftir þrjá af
helstu listamönnum færeysku þjóðarinnar. Um er að ræða skiptisýningu Landsbankans og
Færeyjabanka í tilefni 120 ára afmælis þess fyrrnefnda og 100 ára afmælis þess síðarnefnda
á þessu ári. Sýningin er öllum opin á afgreiðslutíma Aðalbankans í Austurstræti.

Leiðsögn á morgun, sunnudag - síðustu sýningardagar
Á morgun, sunnudaginn 26. nóvember, mun Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur verða með leiðsögn
um sýninguna. Húsið verður opnað kl. 14:30. Leiðsögnin hefst kl. 15:00 og stendur í um klukkustund.
Vinsamlega athugið að nú fara síðustu sýningardagar í hönd. Sýningunni lýkur 30. nóvember.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS LBI 35057 11/2006

HELDUR ÒTG¹FUTËNLEIKA Å 3JALLANUM
¹ !KUREYRI OG FAGNAR BREIÈSKÅFUNNI 
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Yrsa Sigurðardóttir kynnti lögfræðinginn Þóru Guðmundsdóttur
til leiks í glæpasögunni Þriðja táknið í fyrra. Þóru er ekki fysjað
saman, er hörkukona sem veður í
málin af einurð og festu og breytir
þá litlu hvort um er að ræða deilur
við fyrrverandi eiginmann, lögfræðiþras um rétta hæð á póstlúgum eða lausn flókinna sakamála.
Í Þriðja tákninu leysti Þóra morðmál sem teygði anga sína langt
aftur til fortíðar og í þessari annarri bók Yrsu um lögfræðinginn
knýr fortíðin aftur dyra og vomir
yfir Snæfellsnesinu þar sem Þóra
reynir að fletta ofan af útsmognum
morðingja.

$RAUGAGANGUR ¹ 3N¾FELLSNESI
Sagan hefst á andstyggilegum

,AU
 23.
NËV
Fim. uppselt
nóv.
Fös. örfá sæti
24. nóv.
,AU
 DES
Lau. örfá sæti 25. nóv.
3UN
 DES
Lau.
2. des.
Sun.
Fim.
Fös.
Lau.

3. des.
7. des.
8. des.
9. des.

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

“Fólk ætlaði
hreint vitlaust að
verða úr hlátri.”
S.A. TMM

Höll ævintýranna
Sunnudaginn 26. nóv kl. 11.00 laus sæti

Smiður jólasveinanna
Sunnudaginn 26. nóv. kl. 14.00
Miðvikudaginn 29. nóv. kl. 10.00 uppselt
Föstudaginn 1. des. kl. 10.00 og 14.00 uppselt

glæp sem er framinn árið 1946 en
síðan fram til ársins 2006 þegar
nýaldarbullukollurinn Jónas leitar
til Þóru vegna þess að hann telur
sig hafa rekist á leyndan galla á
landareign sem hann festi sér á
Snæfellsnesi. Málið er þó snúið þar
sem gallinn er ekki af þessum
heimi en Jónas telur víst að reimleikar á svæðinu muni skaða rekstur heilsuhótels sem hann hefur
reist á landareigninni.
Þóra fer með semingi á staðinn
og er varla búin að koma sér fyrir í
hótelherberginu þegar illa útleikið
lík ungrar konu finnst í flæðarmálinu.
Hin látna var arkitekt sem vann að
uppbyggingu hótelsins og var á
kafi í frekari breytingum á staðnum þegar hún mætti grimmum
örlögum sínum. Hún hafði verið í
tygjum við Jónas þannig að grunur
fellur umsvifalaust á hann og Þóra
tekur til óspilltra málanna við að
skera
skjólstæðing
sinn
úr
snörunni.

+LASSÅSK MORÈG¹TA
Sér grefur gröf er alvöru morðgáta
í anda Agöthu Christie og því
kemur við sögu fjöldinn allur af
persónum, sem allar liggja undir
grun. Fjöldi mögulegra morðingja
verður óhjákvæmilega til þess að
Yrsa þarf að taka sér drjúgan tíma
og pláss til þess að kynna alla til
leiks og varpa á þá grun. Það er
mismikið í persónurnar lagt þannig
að maður finnur fyrir lengd bókarinnar við lesturinn en hún telur
rúmar 380 blaðsíður.
Sakamálið er þó engu að síður
áhugavert og þegar annað illa
útleikið lík bætist við undir miðbik
bókarinnar herðist róðurinn og
flettingarnar verða hraðari.
Leit Þóru að morðingjanum er í
forgrunni en þrátt fyrir það er það
glæpurinn í fortíðinni sem er aðalspennuvaldurinn og það sem heldur lesandanum við efnið þannig að

"+52
3ÁR GREFUR GRÎF
9RSA 3IGURÈARDËTTIR
6ERÎLD

(((
-ARGSLUNGIN MORÈG¹TA ÖAR SEM VENJU
SAMKV¾MT FJÎLDI GRUNAÈRA ER LEIDDUR
FRAM Å FULLLANGRI SÎGU SEM STENDUR ÖË
VEL FYRIR SÅNU ÖEGAR ÎLL KURL KOMA TIL
GRAFAR

það hefði að ósekju mátt þjappa
samtímasögunni betur saman og
gera lesturinn um leið ákafari og
skemmtilegri.

!LLT TIL ALLS
Sér grefur gröf býr þó yfir öllu sem
góð morðgáta þarf að hafa, hrottalegum morðum, fjölskylduleyndarmálum, framhjáhaldi og sifjaspellum auk þess sem tenging gamla
glæpsins við draugasögur, afturgöngur og þjóðsagnaminni um
útburði skapar drungalega hryllingstemningu sem Yrsa byggir
markvisst upp og tekst ákaflega
vel að dansa á mörkum hins ókennilega.
Yrsa stimplaði sig hressilega
inn í glæpadeildina með Þriðja
tákninu og heldur dampi í Sér grefur gröf og með góðum og tilfinningaríkum endaspretti tekst henni
að láta allt ganga upp. Dramatíkin
er keyrð hressilega upp þegar fortíð og nútíð renna loks saman og
hringurinn þrengist um morðingjann. Sagan ber því lengdina uppi
þegar upp er staðið og öll kurl koma
til grafar í sannfærandi sögulokum
sem eru krydduð nettu melódrama
sem gerir þetta allt saman skemmtilegra.
¶ËRARINN ¶ËRARINSSON
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(ÒSVERND AFTUR Å BRENNIDEPLI
Torfusamtökin boða til
fundar í Iðnó í dag um húsvernd í Reykjavík. Áratugir
eru liðnir síðan samtökin
voru virk og sáu til þess
með baráttu sinni að götumynd Lækjargötu fékk að
halda sér og húsin á Bernhöftstorfunni voru friðuð.
Nú er blásið lífi í þessi
grasrótarsamtök á ný og í
forystu er mætt ný kynslóð:
101 brennur er yfirskrift
fundarins.
„Vegna þess umsnúnings sem
orðið hefur í skipulagsmálum
gömlu Reykjavíkur munu Torfusamtökin efna til samfundar allra
þeirra sem láta niðurrif og eyðileggingu bæjarins sig einhverju
varða og leggja sögustaðnum
Reykjavík liðsinni sitt í smáu sem
stóru“ segir í herkvaðningu samtakanna. Dagskráin hefst óformlega klukkan tvö eftir hádegi í Iðnó
við Tjörnina. Tónlist lifandi og niðursoðin, sögur, tölur og kvæði eru í
boði en síðan taka borgarar til
máls: Pétur Ármannsson, Kolfinna Baldvinsdóttir, Sverrir Tómasson, Þórunn Valdimarsdóttir og
fleiri segja hug sinn. Tónlist er í
höndum Andreu Jónsdóttur og
Megasar og fleiri.
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3TEFNULEYSI RÅKIR
Þórður Magnússon tónskáld er
einn þeirra sem standa fyrir endurreisn Torfusamtakanna. Hann er
nýfluttur í Þingholtin úr Hafnarfirði þar sem hann gerði upp gamalt hús fyrir sig og fjölskyldu sína.
Þórður hefur verið óhræddur að
láta skoðun sína í ljós á opinberum
vettvangi. Hann segir stefnuleysi
ríkja í húsvernd í Reykjavík. Í
nágrenni hans í Þingholtunum eru
mýmörg dæmi frá undanförnum
tveimur áratugum þar sem ný hús
hafa risið á lóðum þar sem eldri
hús hafa grotnað niður með vilja
húseigenda og vitund opinberra
aðila.
Spottinn frá Skólavörðustíg að
Spítalastíg hefur verið endurbyggður á fimm lóðum. Hatrömm
deila var um suðurhorn Spítalastígs vestanmegin og austanmegin
máttu íbúar fara upp í Hæstarétt
til að stöðva nýbyggingu sem reis
með byggingarmagn langt yfir
leyfðum mörkum.
3TRÅÈ ÅBÒA VIÈ VERKTAKA OG SKIPU
LAGSFULLTRÒA
Við Skólavörðustíg, Þórsgötu og
Lindargötu hafa íbúar lent í stríði
við borgaryfirvöld sem halda hlífiskildi yfir verktökum sem kaupa
gömul lítil hús á þröngum lóðum og
troða þar niður eins miklu byggingarmagni og mögulegt er. Deilur
eru við Hverfisgötu. Þá er endurbygging Laugavegs stórmál sem
enn sér ekki fyrir endann á.
Nýlega var mótmælt flutningi
Gröndalshúss við Vesturgötu.
Borgarminjavörður gat fært þau
rök ein fyrir flutningnum að gert
væri ráð fyrir að húsið færi í fjörutíu ára gömlu aðalskipulagi sem
hefur verið aflagt í öllum aðalatriðum, frá því snemma á sjöunda
áratug síðustu aldar.
Þá hafa staðið mótmæli gegn
hæð nýbygginga á Slippsvæðinu
og nýlega varð að falla frá byggingarleyfi á lóð Alliance-hússins
við Geirsgötu.
-ÎRG SLYSIN
Þórður segir: „Það eru hundruð
dæma um stórslys í þessum efnum.
Stefnan er svo óskýr að deilur geta
sprottið upp hvar sem er. Þingholtsstrætið á að vera alfriðuð gata
vegna götumyndar sem er einstök.
Samt er að rísa þar nýbygging upp
á margar hæðir sem getur orðið
fordæmisgefandi. Það er talað um
að sátt hafi verið um Laugaveginn.
En það er ekki rétt. Hvernig getur
verið sátt um að 75 prósent húsa
við þá götu verði rifin. Eftir standa
25 prósent og sum þeirra húsa eru
ekki þess virði. Þegar þau standa
eftir og allir sjá hvað þau standa
illa miðað við nýbyggingar eru
líkur á að enginn setji sig á móti
því að þau verði rifin líka.“ Hann
segist engan hafa hitt sem sé sáttur við Laugaveg, en á sínum tíma
hafi fagaðilum verið sagt að hreyfa
ekki mótmælum.
Það varð einmitt raunin á Lind-

,!5'!6%'52).. (VERNIG M¹ KOMAST AÈ SAMKOMULAGI UM AÈ ÖESSI GAMLA GATA HALDI SÅNUM SJARMA EN BYGGÈ VERÈI ÖAR ENDURNÕJ
UÈ 'ETA BORGARYFIRVÎLD OG SKIPULAGSFULLTRÒI STAÈIÈ GEGN KRÎFUM ÖEIRRA SEM KAUPA ELDRI HÒS H¹U VERÈI MEÈ ÖAÈ AÈ MARKMIÈI AÈ
REISA ÖAR H¹HÕSI 6ERÈUR ,AUGAVEGURINN SAMUR ÖEGAR ÎLL HÒS ÖAR VERÈA Å YFIRST¾RÈ Å ÖESSARI ÖRÎNGU BYGGÈ

argötu. Þar risu ný háhýsi og nýjar
blokkir. Við hlið þeirra voru húsin
frá aldamótunum sem enn standa í
Skuggahverfinu harla smávægileg,
hvort sem þau voru byggð af tómthúsmönnum eða auðugu fólki.

'ÎTUMYND VERNDUÈ MEÈ NIÈURRIFI
Hanna Birna Kristjánsdóttir sagði
á miðvikudag á vef mbl.is að full
sátt hafi verið um það deiliskipulag
sem gildi um Laugaveginn og unnið
sé samkvæmt því. Þaðan hverfa 21
hús. Hanna segir þá arkitekta sem
nú vinni að nýbyggingum við
Laugaveg reyna að aðlaga sig að
svip næsta nágrennis og mikilvægt
sé að vernda götumyndina.
Pétur Ármannsson arkitekt lagði
á sínum tíma til endurbyggingarlínu sem náði frá Grjótaþorpi upp í
Laugardalsenda. Fáir eru honum
fróðari um byggingarsögu Reykjavíkur. Hann lýsir ástandi í húsvernd svo: „Það er þegar til lengdar
lætur óskynsamlegt að setja þessa
uppbyggingarpressu á miðborgina.
Svæðið ber ekki þetta byggingarmagn. Það á að láta það í friði og
láta það njóta vafans. Þarna er
blóminn af okkar menningarsögu
og menn verða að leita á önnur
svæði til að byggja háhýsi og glerhús.“
'RËÈAVONIN H¾TTUSÎM
„Sérkenni þessa svæðis er mælikvarðinn, þarna er smá byggð en
fjölbreytileg, samræmi er ekki
mikið en það er sérkenni svæðisins. Það eru hlutar af bænum sem
eru á góðu róli vegna þess að fólkið
sem þar býr hugsar vel um húsin
sín.
Aðrir hlutar eru í verra standi
vegna þess að húseigendur láta
eignir sínar grotna niður í þeirri

¥ (²3) !,,)!.#% VIÈ 'EIRSGÎTU HEFUR NÕ BÒÈ MEÈ HÎNNUNARVÎRUM BÒIÈ SÁR SKJËL

¹SAMT HËPI LISTAMANNA 4IL STENDUR AÈ RÅFA HÒSIÈ SEM ER EINN F¹RRA MINNISVARÈA UM
STAKKST¾ÈI OG SALTFISKSVINNSLU Å GAMLA 6ESTURB¾NUM OG REISA MARGRA H¾ÈA BLOKK
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vissu að brátt fái þeir að rífa þau og
reisa ný hús. Það er gróðavonin
sem gamla bænum stendur mest
hætta af. Ef henni er létt af bæjarhlutanum má bjarga miklu en það
er einungis gert með aðalskipulagsvinnu.“

Tillegg Péturs á fundinum í dag
kallast Verndun er uppbygging, og
sýnir hann dæmi þar um. „Það er
þörf á endurvakningu um þessi
mál,“ segir Þórður. Fundur Torfusamtakanna hefst kl. 14 í dag í
Iðnó.
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Blá fótboltatreyja ljótasta flíkin

 -¾LUM MEÈ
cHÒFUM OG VETT
LINGUM .Ò ÖEGAR
KULDABOLI ER FARINN
AÈ L¹TA HARKALEGA
¹ SÁR KR¾LA ER
UM AÈ GERA AÈ
BREGÈA SÁR ÒT Å
BÒÈ OG KAUPA SÁR
NÕJA VETTLINGA OG
HÒFU %KKI HIKA VIÈ
AÈ KAUPA FALLEGA
SK¾RA LITI TIL AÈ
HRESSA UPP ¹
SKAMMDEGIÈ

3P¹IR ÖÒ MIKIÈ Å TÅSKUNA *¹ %F ÁG
ER EKKI AÈ VAFRA ¹ NETINU FLETTA TÅSKU
BLÎÈUM ¹ 3ÒFISTANUM EÈA SKOÈA FÎT
Ö¹ ER ÁG AÈ HUGSA UM FÎT MEÈ 3ÎRU
EÈA HORFA ¹ &ASHION 46 MEÈ 3VÎLU
(VERNIG MYNDIRÈU LÕSA STÅLNUM
ÖÅNUM b&LY &RESH /H 3NAPn 'ETTË
STÅLL  
5PP¹HALDSHÎNNUÈIR EÈA FATAMERKI
,EMAR$AULEY 4HE (UNDREDS #AZAL
'UCCI *EREMY 3COTT OG 3ANTINO 2ICE
&LOTTUSTU LITIRNIR &JËLUBL¹R PASTELLIT
IR NEONLITIR OG GULL
(VERJU ERTU VEIKASTUR FYRIR
3TRIGASKËM ¡G ER MJÎG VEIKUR FYRIR
TAKMÎRKUÈUM ÒTG¹FUM OG GÎMLUM
KÎRFUBOLTASKËM EINS OG *ORDANS
"ARKLEYS OG %WINGS
(VAÈA FLÅK KEYPTIR ÖÒ ÖÁR SÅÈAST

UTLIT FRETTABLADIDIS

3ILKIJAKKA MEÈ ROSALEGU HLÁBARÈA
OG KEÈJUMUNSTRI SEM ÁG FÁKK ¹ E"AY
+ATE -OSS EÈA 0ARIS (ILTON +ATE
-OSS %KKI SPURNING
(VAÈ ¾TLARÈU AÈ KAUPA ÖÁR Å
VETURINN .EONLITAÈAN /BERMEYER
SNJËGALLA
5PP¹HALDSVERSLUN E"AY OG
5.$&4$ SEM ER Å ,OS !NGELES
(VAÈ EYÈIR ÖÒ MIKLUM PENINGUM
Å FÎT ¹ M¹NUÈI ¶AÈ FER EFTIR ÕMSU
HVAÈ MIG VANTAR OG HVAÈ MIG LANGAR
Å
(VAÈA FLÅKUR G¾TIR ÖÒ EKKI VERIÈ
¹N (EIN 'ERICKE LEÈURJAKKANUM
SEM ÁG KEYPTI HJ¹ +RUMMA UPPI Å
%LVIS
(VERJAR ERU ÖÅNAR TÅSKUFYRIRMYNDIR
!,)%. CREW +ANYE &RESH 0RINCE OF

"EL !IR *IM *ONES OG -%'!
,ÕSTU GËÈUM VERSLUNARLEIÈANGRI
&LUGMIÈI TIL ,! OG BEINT NIÈUR ¹
GÎTUNA -ELROSE MEÈ VASANA FULLA AF
DOLLURUM
,JËTASTA FLÅK SEM ÖÒ HEFUR KEYPT
ÖÁR "L¹ ÅTÎLSK LANDSLIÈSFËTBOLTA
TREYJA -¹LIÈ VAR AÈ ÁG VAR Å -ÅLANË
OG VAR ¹ LEIÈ INNÅ $OMO KIRKJUNA
ÖEGAR EFTIRLITIÈ STOPPAR MIG VIÈ
HURÈINA OG SEGIR VIÈ MIG AÈ ÁG GETI
EKKI FARIÈ INN ¹ HLÕRABOL MEÈ bÎLL
ÖESSI TATTÒn SJ¹ANLEG ¶ANNIG AÈ
ÁG FËR ¹ N¾STA TÒRISTAB¹S OG
KEYPTI LJËTASTA BOLINN SEM ÁG
FANN OG FËR SVO MEÈ B¾NIRN
AR Å KIRKJUNNI OG BAÈ 'UÈ UM
AÈ FYRIRGEFA MÁR FYRIR AÈ HAFA
KEYPT SVONA LJËTA FLÅK

-«¨52 6)+5..!2
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Börn okkar tíma
Tískan er skrýtið fyrirbæri. Öll þessi second hand tíska og tímabilatíska gerir það að verkum að hugtakið frumlegur þekkist varla lengur.
Á árum áður voru svona frumkvöðlar innan tískunnar á borð við Coco
Chanel sem gerðu hluti sem heimurinn tók andköf yfir. Á sjötta
áratugnum varð varla þverfótað fyrir konum í hinum týpísku Chanel
drögtum. Heimurinn stækkandi fer er viðeigandi orðatiltæki enda eru
hönnuðir og fatamerki í heiminum geysimörg núna og margt um að
velja, en ekkert merki er búið að setja sitt mark á tískusöguna upp á
síðkastið.
Þegar litið er til baka þá einkennist hver áratugur af einhverju
tískueinkenni, en hvað nú? Hvað eiga börnin okkar og barnabörn eftir
að hugsa um þegar tísku 21. aldarinnar ber á góma? Nú er ákveðin
hringrás tískunnar í hámarki.
Fyrir tveimur árum var það tíska níunda áratugarins sem tröllreið
öllu. Allir keyptu sér marglitaðar leggingsbuxur, víða boli með miklum
munstrum og eyrnaskjól. Allir litu út eins og Madonna eða Cindy
Lauper. ´85-ballið í Menntaskólanum við Sund var ekki lengur ljótufataball heldur var fólk bara klætt í sitt fínasta púss sem fékkst í nærliggjandi tískuvöruverslunum.
Í fyrra voru sjötti og sjöundi áratugurinn teknir fyrir í tískuheiminum. Annaðhvort voru kjólarnir stuttir og sniðlausir í anda tískufyrirmyndarinnar Twiggy eða þröngir og hnésíðir með kvenlegu sniði og
belti í mittið í anda Audrey Hepburn. Núna er tíundi áratugurinn að
ryðja sér til rúms innan tískunnar með Dr. Martens skóm og sniðlausum kjólum í fölum litum.
Það er hægt að rekja allar tískubólur aftur í tímann, niðurmjóar
gallabuxur, pelsar og mittistöskur eru öll börn síns tíma eða hvað eru
þær núna? Hvaða tískubólur eru börn okkar tíma?
Ég er að minnsta kosti staðráðin í að reyna að finna svör við þessum
spurningum því ég vil ekki sýna afkomendum mínum ofan í fatakistuna með gömlum fötum sem ég klæddist sem ung og fá engin viðbrögð
nema: „Já amma, þetta er alveg eins og .....“.

LITLU HLUTIRNIR GERA MIKIÐ

+2!') +RAGAR ERU ÖAÈ NÕJASTA ¹ MARK

AÈNUM Å DAG ENDA FJÎLNOTA FYLGIHLUTIR

3/++!2 'LIMMER
SOKKAR SEM LÅFGA UPP
¹ TILVERUNA &¹ST Å
'ALLERÅ 3AUTJ¹N

()2 3/++!2 #HLOE SÕNDI MIKIÈ
AF H¹UM SOKKUM Å SÕNINGU SINNI

Fangandi fylgihlutir
með einn hlut, sem er þeim mun
flottari og sker sig úr.
Kragar utan um hálsinn, stórt
belti um mittið eða flott áberandi
taska í stærri kantinum ganga vel
upp. Hálsmen með skemmtilegum fígúrum, sokkar í öðruvísi
litum og munstrum eða hárspangir eru góðir og gildir fylgihlutir. Munið bara að minna er
meira er slagorð tísku dagsins í
dag.

Síðasta ár einkenndist mikið af
glingri og fylgihlutum. Allar búðir
voru fullar af alls kyns hálsmenum, eyrnalokkum og armböndum
og tískan var því meira, því betra.
Flestar stelpur þyngdust um
nokkur kíló vegna tuga af hálsmenum og armböndum sem þær
báru.
Nú er hins vegar öldin önnur
og fylgihlutir voru ekki áberandi
á tískupöllunum fyrir þetta árið.
Tískan er að þróast í átt að tíunda
áratugnum þegar hversdagsleikinn var allsráðandi og fylgihlutir
ekki málið. Fylgihlutirnir eru
samt ekki alveg gleymdir og
grafnir og núna er málið að vera

ALFRUN FRETTABLADIDIS

"%2!.$) ¶ENNAN VETURINN ER M¹LIÈ

AÈ VERA MEÈ EINN ¹BERANDI FYLGIHLUT
OG ÖETTA HÎFUÈSKRAUT FR¹ !LEXANDER
-C1UEEN FER EKKI VARHLUTA AF ÖVÅ

4!3+! &LOTT TASKA FR¹ ,IBORIUS SEM
MEIRA AÈ SEGJA ER H¾GT AÈ NOTA SEM
TÎLVUTÎSKU

SNILLDARLAUSNIR FYRIR LÍTIL RÝMI

'244 ,%¨52 'R¹ LEÈUR

TASKA MEÈ BANANASNIÈI FR¹
'ALLERÅ 3AUTJ¹N

30%..! &LOTTAR
N¾LUR Å ST¾RRI
KANTINUM FLIKKA
UPP ¹ HVAÈA FLÅK
SEM ER

(*!24!(,3-%.

3ILFURH¹LSMEN FR¹
3KARTHÒSINU

!&452 &ALLEGUR

LJÓSMYNDARAR MEÐ NÆMT AUGA

FYLGIHLUTUR FR¹
ÅSLENSKA MERKINU
!FTUR SEM H¾GT ER
AÈ NOTA SEM H¹R
SKRAUT BELTI EÈA
KRAGA &¾ST Å
,IBORIUS

NÝTT BLAÐ KOMIÐ ÚT!
SKIPULAG ER FALLEGT

3+2!54 /' "/2¨!2

&ÅN SPÎNG FR¹ ,IBORI
US

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5000 | WWW.VISIR.IS

(230®.' ®ÈRUVÅSI H¹R
SPÎNG MEÈ SILKIBORÈA AÈ
NEÈAN ÒR 3KARTHÒSINU

30%..52 ¶ESSI STÒLKA

BAR FALLEGA SPENNU Å
H¹RINU SEM FYLGIHLUT
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Tískumógull Íslands
Í tilefni af velheppnuðum Sykurmola tónleikum fyrir viku
fannst mér ástæða til að taka söngkonuna Björk Guðmundsdóttur
fyrir í þessum pistli enda með eindæmum frumleg og flott í klæðaburði. Það má segja að hún sé
tískumógull Íslands enda vekur
hún athygli hvar sem hún fer um
heiminn fyrir frumlegt fataval.
Björk hefur átt fastan sess í tískudálkum slúðurblaða úti um heim,
bæði sem verst og best klædda
stjarnan. Hver man ekki eftir
svanakjólnum fræga eftir hönnuðinn Marjan Pejoski sem Björk
klæddist á Óskarsverðlaunahátíðinni árið 2001. Það hefði engin
nema Björk getað borið þann kjól
vel.

Björk er vön því að klæðast
litaglöðum flíkum með skemmtilegu sniði. Þegar skoðaðar eru
myndir af henni þá sést að hún er
oft í rauðu, bleiku, hvítu og grænu.
Meðal uppáhaldshönnuða Bjarkar
eru Jeremy Scott, Marjan Pejoski
og 3asfour. Hún er einnig þekkt
fyrir að uppgötva óþekkta hönnuði og klæðast fatnaði frá þeim.
Leyfum myndunum að tala sínu
máli.
¹P
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&LOTTUR RAUÈUR KJËLL
MEÈ FRUMLEGU SNIÈI

3+)++*! "JÎRK ¹ SVIÈI Å *APAN KL¾DD Å
FALLEGA MUNSTRAÈA SKIKKJU 'L¾SILEGT
AUGNAKONFEKT

,)4!$µ2¨ "JÎRK SËMAR SÁR VEL ¹ RAUÈA

DREGLINUM Å SILKIKJËL MEÈ ASÅSKUM
¹HRIFUM

30²4.)++ "ÒÈIN MEÈ NOTUÈU FÎTIN ¹

,AUGAVEGINUM BREYTIST Å SKËMARKAÈ
FRAM TIL M¹NAÈAMËTA ÖAR SEM ALLIR GETA
GERT GËÈ KAUP FYRIR JËLIN

Fyrir skófíkla
Hvern vantar ekki fallega skó
fyrir jólin eða bara ný stígvél þar
sem hin gömlu gáfu sig í slabbi
dagsins síðustu daga. Þessa dagana er verslunin Spútnikk með
skómarkað í búð sinni á Laugaveginum. Verið er að rýmka til fyrir
jólasendinguna sem væntanleg er
í byrjun desember.
„Við erum bara að rýma til
fyrir jólin og okkur langar að
reyna að tæma skólagerinn okkar.
Ákváðum að hafa smá verðhrun á
öllum skóm og stígvélum. Hér er
sko aragrúi af flottum skóm við
allra hæfi,“ segir Þura eigandi
verslunarinnar Spútnikk.
Allir spariskór eru á 1.500 krónur, lág stígvél eru á 2.900 og há
stígvél er á 3.900 og stendur markaðurinn til mánaðamóta. Þetta er
ódýrara en gerist og gengur og því
um að gera að allir skófíklar
flykkist í Spútnikk til að sjá hvort
ekki sé hægt að gera góð kaup
fyrir jólin enda vilja fæstir fara í
jólaköttinn. Það eru óskrifað lög
að allar stúlkur elska skó og því
ofangreind frétt
gleðiefni
fyrir konur,
ungar
sem
aldnar.
¹P

;i\`]ljkX^i\`jclee`

M@J8C}e\i_X^jk´c\`k`c^i\`jcl[i\`]`e^Xi
m`bXlg}mild\X aeljkl%

( 34¥'6¡,

¶AÈ ¾TTU ALLIR
AÈ GETA FUNDIÈ
EITTHVAÈ VIÈ H¾FI
OG ÎLL H¹ STÅVÁL
ERU ¹ 
KRËNUR

*«,!3+«2

!LLIR H¾LA
SKËR VERÈA ¹
 KRËNUR

"JkX^i\`jclm\i
"C´^i`m\ok`i
"C´^i`bfjkeXli
"K`cXcckX*-d}eXX
"=iXdc\e^[li}Ypi^Xikd`
"=clke`e^jkip^^`e^
"M`c[XiglebkXi

JglilldM@J8C}e
E}eXi`lggc j`e^Xi}nnn%m`jX%`j&m`jXcXe
\XjdX,),)'''



 NËVEMBER  ,!5'!2$!'52

5PP ÒR SAUÈ ¹ 'ULLKINDINNI
Hin árlegu skammarverðlaun X-FM, Gullkindin,
voru afhent við hátíðlega
athöfn á Classic Rock á
fimmtudagskvöldinu. Andrúmsloftið var rafmagnað
og á köflum lá við að upp úr
syði.

&2¡44!",!¨)¨2%54%23

Ekki ánægð
með J-Ho
Klámmynd um frama leikkonunnar Jennifer Lopez er nú í undirbúningi, og mun klámmyndastjarnan Jasmine Byrne fara með
hlutverk J-Lo. Jasmine, sem
reyndar mun heita J-Ho í myndinni, þykir sláandi lík leikkonunni
og er í hæstánægð með að hafa
verið boðið hlutverkið. Hún er
nefnilega mikill aðdáandi leikkonunnar frægu. Lopez er hins vegar
ekki jafn ánægð með framtakið og
er víst organdi ill yfir myndinni,
sem hefur verið gefið heitið Jenny
from the Cock.

FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN

9E. R

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

*%..)&%2 ,/0%: +L¹MMYND UM LEIÈ
LEIKKONUNNAR ¹ TOPPINN ER NÒ Å BÅGERÈ

Útvarpsþátturinn Capone stendur
fyrir þessari verðlaunaafhendingu
og sagði annar stjórnandi þáttarins, Andri Freyr, að mikil stemning
hefði skapast enda troðfullt út úr
dyrum. „Þetta heppnaðist gríðarlega vel þótt nokkrir af þeim sem
höfðu lofað að mæta stóðu ekki við
stóru orðin,“ útskýrir Andri Freyr
sem segist hafa fengið vilyrði frá
Árna Johnsen um að hann myndi
mæta og veita heiðursverðlaununum viðtöku. „Mér fannst það heldur lélegt enda eru heiðursverðlaunin þau einu jákvæðu sem við
afhendum,“ segir Andri en þegar
ljóst var að þingmaðurinn verðandi
mætti ekki var verðlaunagripnum
hent í nærliggjandi vegg við litlar
undirtektir starfsmanna Classik
Rock. „Eigandinn varð alveg brjálaður og ætlaði að henda mér út,“
segir Andri.
Andrúmsloftið var rafmagnað
þegar tilkynnt var um hver fengi
verðlaun fyrir klúður ársins en þau
féllu í skaut Eurovision-dívunnar
Silvíu Nætur. Allt ætlaði upp úr að
sjóða þegar lífverðir dívunnar réðust að kynni hátíðarinnar, söngvaranum Geir Ólafssyni, sem brást
ókvæða við árásinni þótt tekist
hefði að róa hann fyrir rest.
Meðal annarra verðlaunahafa
má nefna glanstímaritið Hér & nú
sem valið var versta tímaritið,
plata Snorra Snorrasonar var
útnefnd versta platan og hinir þrír
stjórnendur
sjónvarpsþáttarins
Innlit/Útlit fengu nafnbótina verstu
sjónvarpsmenn ársins. Þá fékk
Unnur Birna Vilhjálmsdóttir verðlaun fyrir uppákomu ársins en fegurðardrottningin fyrrverandi datt
eftirminnilega á hausinn þegar hún
krýndi arftaka sinn.

-%¨ +*!&4) /' +,«- 3ÎNGVARINN 'EIR «LAFSSON BR¹ST REIÈUR VIÈ ÖEGAR LÅFVERÈIR 3ILVÅU .¾TUR SNERU HANN NIÈUR %KKERT GRÅN EINS OG
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¹NSSON FLUTTI NOKKUR HUGLJÒF LÎG FYRIR
GESTI OG GANGANDI
6%234! 0,!4!. $R 'UNNI AFHENT 3NORRA

3NORRASYNI VERÈLAUN FYRIR VERSTU PLÎTU
¹RSINS

'!-,)2 3!-34!2&3-%.. ¶EIR (ELGI
3ELJAN OG %IRÅKUR *ËNSSON KOMU MIKIÈ
VIÈ SÎGU ¹ 'ULLKINDINNI

%++) 34452 6)¨ 2.! !NDRI &REYR SEG
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DËTTIR KYNNTI 'ULLKINDINA ¹SAMT 3TJ¹NA
 EN HÒN FÁKK LÅKA VERÈLAUN FYRIR
UPP¹KOMU ¹RSINS
&2¡44!",!¨)¨!4,)

¥ '«¨5 345¨) ¶EIR 6ALLI Å *AN -AYEN OG
)NGI VORU HRESSIR ¹ 'ULLKINDINNI

IST HAFA FENGIÈ LOFORÈ FR¹ RNA *OHNSEN
UM AÈ HANN MYNDI M¾TA EN ÖEGAR
KAPPINN LÁT EKKI SJ¹ SIG FÁKK VERÈLAUNA
GRIPURINN AÈ FJÒKA Å N¾RLIGGJANDI VEGG

Einstakir tónleikar í Austurbæ
Félagið Einstök börn hélt styrktartónleika á fimmtudagskvöld en
félagið er stuðningsfélag barna
með sjaldgæfa og langvinna sjúkdóma. Margmenni var mætt í
Austurbæ og hlustaði meðal annars á Guðrúnu Gunnarsdóttur og
Friðrik Ómar syngja ásamt því að
hið ódauðlega dúó Stefán Hilmarsson og Eyjólfur Kristjánsson tóku
lagið við mikinn fögnuð áhorfenda. Heiðursgestur stórtónleikanna var forseti Íslands, Ólafur
Ragnar Grímsson. Allir listamennirnir sem komu fram á tónleikunum gáfu vinnu sína til styrktar
félaginu.

«$!5¨,%'52 $²%44 %YJËLFUR +RISTJ¹NSSON OG 3TEF¹N (ILMARSSON TËKU SIG VEL ÒT ¹

SVIÈINU

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

',!¨!2
-¨'52 4ËN

LEIKARNIR VORU
FYRIR UNGA SEM
ALDNA

HV UR!
VINN

)..,)&5. *ËHANN (ELGASON TËK LAGIÈ EN

HANN GAF ÒT NÕJA PLÎTU ¹ DÎGUNUM
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&ORSETI ¥SLANDS «LAFUR
2AGNAR 'RÅMSSON
HREIÈRAÈI UM SIG ¹
FREMSTA BEKK ¹ TËNLEIK
UNUM

3TEINUNN (ARÈARDËTTIR
+JARTAN (ELGI .ÅELSSON
5NNUR &INNSDËTTIR OG
-ARGRÁT "JÎRNSDËTTIR
HLÎKKUÈU TIL TËNLEIKANNA
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Slow Train boðar fagnaðarerindið
Hljómsveitin Slow Train hefur
vakið athygli að undanförnu fyrir
tónleika sína þar sem sveitin spilar sínar útgáfur af lögum Bobs
Dylan. Sást síðast til hennar fara á
kostum á tónleikum á Rósenberg.
Slow Train, sem hefur verið
starfrækt í rúm tvö ár, er skipuð
sólógítarleikaranum Hreini Óskarssyni, Jóni Inga trommara,
Hrafnkeli Proppé bassaleikara og
söngvaranum og gítar- og munnhörpuleikaranum Jóhannesi H.
Sigurðssyni, sem er mikill Dylanaðdáandi. „Ég hef verið að safna
„bootleg“ útgáfum með Dylan í
mörg ár. Hann tekur nánast ekkert lag tvisvar sinnum á sama hátt,
þannig að það er svo sem nóg af
hugmyndum,“ segir Jóhannes um

3,/7 42!). (LJËMSVEITIN 3LOW 4RAIN SPILAR SÅNAR ÒTG¹FUR AF LÎGUM "OBS $YLAN

þeirra eigin útgáfur af lögunum.
„Við erum allir búnir að spila síðan
við vorum unglingar. Okkur finnst
Dylan-músíkin vera best þegar
hún er hvað hráust, eins og hún
kemur af kúnni.“

Jóhannes segir að Dylan sé
gríðarlegur tónlistarmaður sem
hafi gert óskaplega margt og
merkilegt á sínum ferli. Uppáhaldslag hans með Dylan á tónleikum er Love Sick sem er á plöt-

unni Time Out of Mind. „Það er
mikill taktur í því lagi, svona
trommubassataktur sem gengur í
gegnum lagið. Það eru líka flottar
taktskiptingar í hljómum og svo
er textinn alveg grjótmagnaður,“
segir hann.
Nafnið Slow Train er tilvísun í
samnefnt lag sem kom út á Dylanplötunni Slow Train Coming.
„Lagið Slow Train er tilvísun í
Biblíuna. Þar er tilvísunin sú að
Slow Train sé Guð og Guð sé að
koma. Það er verið að flytja boðskapinn með lestinni sem fer á
milli staða og mennirnir leggja
teinana fyrir lestina. Við erum að
breiða út þessa tónlist og þessi
orð. Það er eiginlega verið að boða
fagnarðarerindið.“
FB
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VIKUNNI

Fengu son
Ofurfyrirsætan Heidi Klum eignaðist son á dögunum með barnsföður sínum, söngvaranum Seal.
Strákur var það í þetta sinn en
fyrir eiga þau soninn Henry sem
er tveggja ára ásamt því að Heidi
á dótturina Leni frá fyrra sambandi. Nýfæddi sonurinn ber nafnið Johan Riley og heilsast móður
og barni vel.
Heidi hefur verið iðin við kolann þrátt fyrir miklar annir í barneignum og stjórnar sínum eigin
raunveruleikaþætti sem er Íslendingum vel kunnur en hann ber
nafnið Project Runway.

*%..)&%2 !.)34/. ¥HUGAR AÈ L¹TA LJËS
SITT SKÅNA Å DANSÖ¾TTINUM $ANCING 7ITH
THE 3TARS
&2¡44!",!¨)¨2%54%23

Haldin
dansæði
Dansæði virðist hafa gripið Bandaríkin, þar sem dansþættirnir So
You Think You Can Dance og
Dancing With The Stars njóta gríðarlegra vinsælda. Jennifer Aniston
hefur ekki farið varhluta af því,
en leikkonan veltir því nú fyrir
sér hvort hún eigi að þiggja boð
um að taka þátt í Dancing With the
Stars, þar sem stjörnum og
atvinnudönsurum er splæst saman
í pör til að keppa við aðra þátttakendur. Aniston væri þar með að
feta í fim fótspor annarra stjarna,
því í síðustu þáttaröð voru Jerry
Springer og Vivica A. Fox á meðal
þátttakenda.
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Stoltur af
syni sínum
Leikarinn og tónlistarmaðurinn
Will Smith leikur í kvikmyndinni,
Pursuit of Happiness ásamt syni
sínum, Jaden, um þessar mundir.
Kvikmyndin fjallar um feðga sem
neyðast til þess að búa á götunni,
við erfiðar aðstæður. Will segist
einstaklega stoltur af syni sínum
og að barnsleg hreinskilni hans
hafi haft djúp áhrif á leikaðferðir
sínar. „Hann breytti því alveg
hvernig ég leik, benti mér á að tilburðir mínir væru óeðlilegir og
ekki nógu trúverðugir,“ segir Will
um hinn átta ára gamla Jaden og
efast ekki um að strákurinn muni
slá í gegn alveg eins og pabbi
sinn.
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Kramer sagður vera rasisti og dóni

3.//0 $/'' !LGJÎR SPAÈI EINS OG FYRRI

DAGINN

Kjaftur á
Snoop Dogg
Rapparinn Snoop Dogg segir að
frægðin skipti hann engu máli.
Það er vegna þess að hann viti
innst inni að hann sé frábær. „Það
skiptir engu. Það er enginn eins og
ég og mun aldrei neinn verða. Ég
er aðalmaðurinn, sannkallaður
stjörnuleikmaður,“ segir hundurinn án þess að blikna. Snoop segir
líka að honum leiðist orðspor sitt
sem flagari og gjálífisseggur,
þvert á móti séu það kvenmenn
sem fleygi sér á hann.

4(% 7()4% 342)0%3 ,ÎG BANDARÅSKA

ROKKDÒETTSINS VERÈUR AÈ FINNA Å NÕRRI
BALLETTSÕNINGU

Lög í ballett
Ballettsýningin Crome með lögum
eftir bandaríska rokkdúettinn The
White Stripes var nýverið frumsýnd í Konunglega óperuhúsinu í
Bretlandi. Lög The White Stripes
sem tónskáldið Joby Talbot hefur
breytt á sinn hátt og er að finna á
plötu hans, Aluminium, eru notuð í
sýningunni. „Ég hitti Jack og
honum leist vel á þetta. Bæði hann
og Meg voru mjög spennt fyrir
þessu,“ sagði Talbot.

(%!4(%2 -),,3 %INL¾GUR AÈD¹ANDI

!ÈÖRENGDRA EIGINKVENNA OG ÖR¹IR AÈ F¹
LÅTIÈ HLUTVERK Å Ö¾TTINUM &2¡44!",!¨)¨'%449

Aðþrengd
eiginkona?
Heather Mills, sem eins og flestir
vita stendur nú í erfiðum skilnaði
við Paul McCartney, er æst í að fá
lítið hlutverk í uppáhaldsþætti
sínum, Aðþrengdum eiginkonum.
Skapari þáttanna, Marc Cherry,
hefur tekið vel í þessa þanka Mills.
Hann sagðist opinn fyrir að fá
Mills í heimsókn á Wisteria Lane,
svo framarlega sem hún geti leikið. Mills, sem horfir á þáttinn til
þess að slaka á, sagðist líta út eins
og hin taugatrekkta Bree en líkjast Lynette hvað varðar persónuleika.

Grínarinn Michael Richards er
óvinsælasti maðurinn í Hollywood
í dag. Richards, þekktur fyrir að
hafa leikið persónuna Cosmo
Kramer í sjónvarpsþáttunum
Seinfeld, er sagður vera rasisti
og hefur hann haft sig allan
við að bjarga orðspori sínu,
eftir að upptaka af vafasömu uppistandi komst í
umferð. Í uppistandinu,
sem er um viku gamalt, missir Richards
stjórn á skapi sínu og
kallar tvo þeldökka
menn
ítrekað
„niggera“
og
lýsir því hvernig þeir hefðu
verið hengdir á

árum áður fyrir að vera með stæla
við hvítan mann. Á upptökunni má
sjá fólk flykkjast út af uppistandinu og hrópa ókvæðisorðum í átt
að grínistanum. Svaraði Richards
þá þannig: „Ekki fara þeir að
handtaka mig fyrir að kalla
svartan
mann
niggara.“
Richards baðst afsökunar á
ummælum sínum, sem var
tekið með fyrirvara en
stuttu áður hafði
hann sagt óviðeigandi og niðrandi

*!-)% &/88

TLAR AÈ LEMJA
-ICHAEL
2ICHARDS

hluti um gyðinga. Trúarleiðtoginn
Al Sharpton sagðist ekki geta tekið
afsökunarbeiðnina gilda, en benti
honum frekar á að biðja þá sem
urðu fyrir barðinu á orðum hans
fyrirgefningar.
Þeldökkir
skemmtikraftar í Hollywood hafa
hneykslast á ummælunum og
segja þau tímaskekkju. Hefur óskarsverðlaunahafinn Jamie Foxx
sagt að Richard þurfi að gæta sín
því hann ætli að lúberja hann. Í
viðtölum þvertekur grínistinn
fyrir að vera rasisti en segist eiga
í vandræðum með skapið í sér.
Uppistandskvöldið hafi hann verið
pirraður, skapið hafi svo versnað
og að lokum hlaupið með sig í
gönur þegar mennirnir trufluðu
hann.
HAL

-)#(!%, 2)#(!2$3 6AR MEÈ NIÈRANDI
UMM¾LI Å GARÈ SVERTINGJA

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

ERU ÞIÐ TILBÚIN FYRIR EINA
FYNDNUSTU MYND ALLRA TÍMA?

"BESTA BOND MYNDIN FRÁ
UPPHAFI..."
Þ.Þ. FBL

"BESTA BOND
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"

LI
ENSKU TA
SKU OG
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
DRAUGAHÚSIÐ ÍSL. TAL

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 2, 5, 8 og 11 B.I. 14 ÁRA
kl. 2, 5, 8 og 11
kl. 12, 2 og 4
kl. 12, 2, 4 og 6
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 3.50, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 12 og 1.40 B.I. 7 ÁRA

PULSE
CASINO ROYALE
BORAT
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
MÝRIN

kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 2.30, 5.30, 8.30 og 11.20 B.I. 14 ÁRA
kl. 3, 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 3 og 6
kl. 3, 6, 8.30 og 10.30 B.I. 12 ÁRA

450 kr. í bíó!

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

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

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

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Heimildarmynd um Engin kreppa hjá Ampop
Björk og Barney

$2!7).' 2%342!).4 +VIKMYNDIN

$RAWING 2ESTRAINT VAR TEKIN UPP Å *APAN

No Restraint var frumsýnd á
kvikmyndahátíðinni í Berlín fyrr á
þessu ári. Hinn 20. desember verður hún sýnd í IFC Center í New
York og gefin út á myndbandi.

F í t o n / S Í A

Fyrirtækin IFC Entertainment og
Weinstein Co. hafa öðlast í sameiningu sýningarréttinn í NorðurAmeríku á heimildarmyndinni
Matthew Barney: No Restraint.
Í myndinni fylgir leikstjórinn
Alison Chernick, Barney og Björk
Guðmundsdóttur, eiginkonu hans,
til Japan þar sem þau tóku upp hina
listrænu
kvikmynd
Drawing
Restraint 9. Framleiðsla myndarinnar tók sex mánuði og var hún
tekin upp á hvalveiðiskipi skammt
frá Nagasaki. Fjallað er um tónlist
Bjarkar í myndinni, átök þeirra
hjóna við japanska starfsmenn
myndarinnar og hugmyndina að
baki myndum Barneys, Cremaster.

2&$&15#16!1521!'47C#2"A-/*,,*-++0
3D@9B=><8?:;*-.*++

&!&$"# &%( #)'
DJ Margeir
DJ Andrés

    
  



Sail to the Moon er fjórða plata
Ampop á sex árum og sú fyrsta
eftir My Delusions í fyrra sem sló
í gegn hjá íslenskum tónlistaráhugamönnum. Með My Delusions
steig Ampop skrefið frá ambient
raftónlistinni sem einkenndi tvær
fyrstu plöturnar, Nature is not a
Virgin (2000) og Made for Market
(2002), yfir í hreinræktað popp.
Það hefur reynst mörgum upprennandi hljómsveitum erfitt að
fylgja eftir plötunni sem sló í
gegn. Sumar sveitir ganga í gegnum langt og erfitt krepputímabil
og koma að því er virðist ekki upp
tóni, en aðrar hlaupa til og henda
saman nýrri plötu sem er eins og
lélegt afrit af metsöluplötunni.
Ampop virðist hins vegar höndla
velgengnina mjög vel. Sail to the
Moon kemur aðeins einu ári á eftir
My Delusions. Stemningin á henni
er ekki ósvipuð, en sveitin tekur
poppið ennþá lengra og það er
greinilega enginn hörgull á flottum lagasmíðum hjá þeim Birgi og
Kjartani.
Það er ákveðin melankólía sem
einkennir tónlist Ampop og minnir stundum á sveitir eins og Radiohead og Coldplay. Ampop er samt
langt frá því að vera einhver
hermihljómsveit. Sveitin fer sínar
eigin leiðir bæði í lagasmíðum og
útsetningum. Á Sail to the Moon er
hún að gera skemmtilega hluti
með strengjasveit, blásturshljóðfæri og raddir. Það er sterkur
heildarsvipur yfir plötunni, en
hún er líka nokkuð fjölbreytt.
Raddirnar í byrjun titillagsins
minna á einhverja sígilda Holly-

05,3%

4«.,)34
3AIL TO THE -OON
!MPOP

((((
3ANNF¾RANDI framhald af My
Delusions. Það er greinilega enginn hörgull á góðum hugmyndum og flottum lagasmíðum hjá
Ampop. Ein af plötum ársins.

wood-söngleikjatónlist frá miðri
síðustu öld. Annars staðar koma
bæði Beatles og Beach Boys upp í
hugann. Einn af helstu kostum
Ampop er hvað sveitin hefur hárfína tilfinningu fyrir hljómi, nokkuð sem þeir Birgir og Kjartan hafa
þróað með sér á ambient-árunum.
Sail to the Moon er frekar stutt
plata. Rúmur hálftími. Tíu lög.
Flest þeirra frábær.
Á heildina litið er Sail to the
Moon sannfærandi framhald af
My Delusions. Ein af bestu plötum
ársins.
Trausti Júlíusson

Banvæn
tölvuveira
Pulse er endurgerð japönsku
hryllingsmyndarinnar Kairo frá
árinu 2001. Myndin teygir ógnir
tölvubyltingarinnar út í nýjar
víddir en í henni nota skuggaverur annars heims þráðlaus net til
þess að smeygja sér inn í okkar
heim og ræna fólk lífinu.
Tölvunördinn sem er á kafi í
vinnu við dularfullt forrit styttir
sér aldur og í kjölfarið kemst fyrrverandi unnusta hans að því að
illir andar hafa fundið sér leið í
raunheima og ofsækja fólk í gegnum farsíma, tölvupóst og netið.
Líkin hrannast upp í kringum
stúlkuna og félaga hennar sem
reyna af veikum mætti að sporna
gegn þessari nýju og óvæntu
hátækniógn.
Sýningar á Pulse hefjast í
Smárabíói og Regnboganum á
föstudag.

SPARBÍÓ 450 krkr

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
á laugardögum og sunnudögum

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.

HAGATORGI • S. 530 1919

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

THE GRUDGE 2
BÖLVUNIN 2

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

Tim Allen

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

THE DEPARTED
kl. 3 - 6 - 9
MÝRIN
kl. 3-5-7-9 -10:15
SCANNER DARKLY kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

Martin Short

B.i. 16
B.i. 12

BÖRN
THE QUEEN

kl. 8
kl. 3:30

B.i.12
B.i. 12

B.i.16

- 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
CUORE ALTROVE, IL
(með hjartað á öðrum stað)

Sýnd kl. 5:50
UOMO IN PIÙ, L’

(FRÁFÖLLNU (

(honum er ofaukið)

HINIR

Sýnd kl. 8
ZEDER
(hefnd hinna dauðu)

Sýnd kl. 10:10

(ﬂugstrákar)

Býður áskrifendum sínum

(

(síðastikossinn)

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

/ ÁLFABAKKA

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð
kl. 1:30 - 4:30 – 7:30 – 10:30
B.i.14
kl. 1:30 - 4:30 – 7:30 – 10:30
kl. 5:50 - 8 - 9:10 - 10:20 - 11:30 B.i. 16
kl. 1:45 - 4
Leyfð

SPARBÍÓ 450 krkr

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

2fyrir1

(

í bíó

/ KRINGLUNNI
kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 6
kl. 1:45 - 3:40
kl. 4
kl. 1:45

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
á laugardögum og sunnudögum

B.i. 12
B.i. 16
Leyfð
B.i. 12
Leyfð

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

kl.1:30-3:40-5:50-8
kl.5:50-8:15-10:30
kl. 10:10
kl. 2 - 4 - 6
kl. 10:10
kl. 8
kl. 2 - 4

á allar myndir sem sýndar eru á ítölsku kvikmyndahátíðinni

Gegn framvísun miða sem er
framan á morgunblaðinu í dag

/ KEFLAVÍK

Leyfð
B.i. 16
B.i. 16
Leyfð

ÓVISSUSÝNING
SANTA CLAUSE 3
CASINO ROYALE
JÓNAS M/- Ísl tal

kl. 11
kl. 2 - 5:30 - 8
kl. 5 - 8 - 11
kl. 2

B.i. 16
Leyfð
B.i. 12
Leyfð

B.i.12
B.i.12
Leyfð

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

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

B.i. 16
Leyfð
Leyfð
Leyfð
B.i.12

450 krkr gulu á laugardögum og sunnudögum
SPARBÍÓ
Munið afsláttinn

á allar sýningar merktar með appelsínu-

-ILLJARÈUR FYRIR ENSKA BOLTANN Vill konu í bólið
Skilnaður
poppprinsessunnar
Britneyjar Spears og Kevins Federline hefur varla farið fram hjá
neinum. Nú berast þær fréttir úr
herbúðum Kevins að prinsessan
sé
tvíkynhneigð.
Samkvæmt
vinum Federlines er rapparinn tilbúinn að ljóstra öllu upp fyrir
rétti, en Federline heldur því fram
að Britney hafi margsinnis sagt
honum að hún laðist bæði að
konum og körlum, og hafi þrábeðið Federline um að fá að bjóða annarri konu í bólið með þeim. Miðað
við fjaðrafokið sem koss Britneyjar og Madonnu olli hér um árið
ætti þessi uppljóstrun, ef sönn
reynist, að valda nokkrum fjaðraþyt hjá gulu pressunni.

Enski boltinn er aftur kominn á Sýn eftir þriggja ára
fjarveru. Skjár einn, sem
sinnt hefur sýningum frá
enska boltanum á SkjáSport,
dró sig í gær út úr útboðinu
og verður formlega gengið
frá samingum um sýningarréttinn á næstu dögum.
Ari Edwald, framkvæmdastjóri 365
miðla, segir endurkomu enska boltans á Sýn vera mikið fagnaðarefni
enda sé þetta einhver vinsælasta
knattspyrnudeild í heimi. „Við
erum núna komnir með tvær af vinsælustu keppnum í knattspyrnuheiminum; Meistaradeild Evrópu
og nú ensku úrvalsdeildina,“ bætir
Ari við sem segist hafa fengið mikil
viðbrögð frá starfsmönnum Sýnar.
„Þeir drepa varla niður fæti af
gleði,“ segir Ari og bætir því við að
áhuginn á enska boltanum ætti ekki
að fara minnkandi nú þegar úrvalsdeildarliðið West Ham er komið í
eigu Íslendinga. Samningurinn er
að öllum líkindum til þriggja ára og
hefjast sýningar frá úrvarlsdeildinni haustið 2007.
Ari vildi ekki gefa upp kostnaðarverðið en viðurkenndi að þetta
væru miklir peningar. „Við hefðum
hins vegar aldrei farið út í þetta
nema hafa fengið
sterka kostunaraðila til liðs við okkur
sem aðstoða fyrirtækið við kaupin,“
segir Ari en gaf ekki
upp
hverjir
það
væru. Hann upp!2) %$7!,$

"2)4.%9 30%!23 (EFUR AÈ SÎGN +EVINS

ÖR¹BEÈIÈ UM AÈ F¹ KONU Å BËLIÈ TIL
ÖEIRRA
%.3+) "/,4).. 3AMNINGURINN UM SÕNINGARRÁTTINN FR¹ ENSKU ÒRVALSDEILDINNI ER TIL
ÖRIGGJA ¹RA OG HEFJAST ÒTSENDINGAR N¾STA HAUST

lýsti hins vegar að verð á vinsælu
íþróttaefni væri orðið mjög dýrt og
honum fyndist íslenskar sjónvarpsstöðvar vera að borga of hátt verð
fyrir jafn lítinn markað og raunin
er hér á landi. „En þetta er auðvitað
fyrst og fremst vegna aukinnar
samkeppni á þessum markaði,“
segir Ari. Hann sagði engar ákvarðanir hafa verið teknar um hvernig
ætti að sýna frá öllum leikjunum en
ljóst væri að eitthvað þyrfti að
hliðra til enda kæmust útsendingarnar ekki allar fyrir hjá Sýn. Aðdáendur annarra íþróttagreina en
knattspyrnu sem Sýn hefur
sýnt frá þyrftu hins vegar engu
að kvíða, þeim yrði áfram gert
góð skil.
„Það fór um okkur sæluhrollur þegar við drógum okkur út úr
síðustu umferðinni enda
verðið komið vel yfir öll

velsæmismörk, rúman milljarð,”
segir Magnús Ragnarsson, sjónvarpsstjóri Skjás eins, þegar
Fréttablaðið innti hann eftir þessu
brottfalli enska boltans. „Við vorum
búnir að reikna út hvað við hefðum
til að bjóða í þetta og auðvitað er
það slæmt að missa réttinn en þetta
þarf líka að vera á viðskiptalegum
forsendum,” bætir Magnús við.
Hann segir það vel koma til greina
hjá Skjá einum að skoða aðrar
íþróttir og útilokar ekki að bjóða
RÚV aðstoð við að sýna frá EM
2008 þótt það hafi verið heldur
súrt í broti að sjá á eftir
keppninni upp í Efstaleyti.
„Auðvitað eiga íþróttir ekkert heima hjá Ríkisjónvarpinu,“ segir Magnús. FGG
-!'.²3 2!'.!233/.

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

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

Strákarnir okkar á DVD
Gamanmyndin Strákarnir okkar,
eftir Róbert Douglas, er komin út í
tveggja diska DVD útgáfu enda
dugir ekki minna til þar sem heilmikið aukaefni fylgir myndinni en
þar á meðal er heimildarmynd um
gerð myndarinnar.
Myndin naut nokurra vinsælda
þegar hún var sýnd í kvikmyndahúsum á Íslandi og hefur átt góðu
gengi að fagna erlendis. Hún hefur
verið valin til sýninga á kvikmyndahátíðunum í Toronto, Berlín
og víðar auk þess sem sýningarrétturinn á henni hefur verið seldur í yfir tuttugu löndum og enn á

342+!2.)2 /++!2 %RU KOMNIR ÒT ¹

$6$ OG ÖEIR SEM VILJA KYNNAST ÖEIM
BETUR GETA SÎKKT SÁR OFAN Å AUKAEFNI SEM
FYLGIR MYNDINNI ¹ SÁR DISKI

eftir að frumsýna hana á stórum
mörkuðum á borð við Bandaríkin,
Spán og Þýskaland.

Myndin greinir frá heilmiklu
uppistandi sem verður í röðum
KR-inga þegar aðalhetja liðsins,
Óttar Þór, kemur út úr skápnum.
Hann yfirgefur félagið í framhaldinu og gengur til liðs við samkynhneigt knattspyrnulið. Þótt myndin fjalli um vandræði Óttars Þórs á
gamansaman hátt tekur hún á viðfangsefninu á mannlegu nótunum.
Björn Hlynur Haraldsson leikur Óttar Þór en auk hans eru þau
Björk Jakobsdóttir, Helgi Björnsson, Sigurður Skúlason, Jón Atli
Jónasson, Felix Bergsson og Jónsi
í burðarhlutverkum.

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

ÓBYGGÐIRNAR
„THE WILD“

Sýnd með íslensku tali !

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

Jackass
númer tvö

Nýtt

ASNAKJÁLKAR 2 M/- ÍSL TAL. KL. 4 Í ÁLFABAKKA

SparBíó*

: 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR MYNDIR
Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK
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 (JÎRTUR LEIKMAÈUR ¹RSINS ANNAÈ ¹RIÈ Å RÎÈ
(JÎRTUR (JARTARSON N¹ÈI ÖEIM MAGNAÈA ¹RANGRI ¹
DÎGUNUM AÈ VERA VALINN BESTI
KNATTSPYRNUMAÈUR H¹SKËLABOLTANS Å
"ANDARÅKJUNUM EN ÖETTA ER Å ANNAÈ
SINN SEM (JÎRTUR HLÕTUR ÖESSA
ÒTNEFNINGU (JÎRTUR VAR EINNIG
VALINN BESTI LEIKMAÈURINN Å FYRRA
OG ER ÖETTA Å FYRSTA SINN Å SÎGUNNI
SEM SAMI LEIKMAÈURINN F¾R ÖESSA
NAFNBËT TVÎ ¹R Å RÎÈ (JÎRTUR VAR
VALINN Å ÒRVALSLIÈ H¹SKËLABOLTANS
¹SAMT ÖEIM +¹RA RS¾LSSYNI
GÒSTI ¶ËR GÒSTSSYNI "IRNI
6IÈARI SBJÎRNSSYNI OG
*ËHANNI (REIÈARSSYNI

SPORT FRETTABLADIDIS

2®'.6!,$52 (2%)¨!233/. (%&52 6%2)¨ +®2&5"/,4!$«-!2) &2 2).5  /' $-)2 4¥-!-«4!,%)+  -/2'5.

Dæmir sinn þúsundasta leik á morgun
+ÎRFUBOLTADËMARINN 2ÎGNVALDUR (REIÈARSSON STENDUR ¹ TÅMA
MËTUM ÖESSA DAGANA EN ¹ MORGUN MUN HANN FLAUTA SINN
ÖÒSUNDASTA LEIK Å KÎRFUBOLTA ÖEGAR HANN D¾MIR LEIK 'RINDAVÅKUR
OG 3N¾FELLS Å ,ÕSINGARBIKARNUM ¹SAMT +RISTNI «SKARSSYNI OG
3¾MUNDI -¹ (ERBERTSSYNI
b¡G MAN VOÈALEGA LÅTIÈ EFTIR FYRSTA LEIKNUM -ÁR SKILST SAMT AÈ
MEÈDËMARI MINN MUNI VEL EFTIR HONUM OG HAFI H¾TT EFTIR
ÖANN LEIK ÖANNIG AÈ S¹ LEIKUR FËR EITTHVAÈ ÎÈRUVÅSI OFAN
Å HANN HELDUR EN MIG m SAGÈI 2ÎGNVALDUR EN FYRSTI LEIKUR
HANS VAR LEIKUR +2 OG 'RINDAVÅKUR Å BIKARKEPPNI STÒLKNA
FLOKKS  JANÒAR ¹RIÈ  EN MEÈDËMARI HANS Å ÖEIM
LEIK VAR "RYNJËLFUR GIR 3¾VARSSON
2ÎGNVALDUR ER  ¹RA GAMALL EN HANN SEGIST EKKI VERA
BÒINN AÈ SETJA SÁR NEIN MARKMIÈ VARÈANDI FJÎLDA LEIKJA
b¡G HELD BARA ¹FRAM ¹ MEÈAN ÁG HEF GAMAN AF ÖESSU
OG EINHVER NOT ERU FYRIR MIG  MEÈAN MÁR FINNST ÁG
VERA AÈ TAKA FRAMFÎRUM FINNST MÁR ÖETTA GAMANm
%N HVAÈ ÖURFA MENN AÈ HAFA TIL AÈ N¹ ÖÒSUND
LEIKJUM b¡G VEIT ÖAÈ EKKI -AÈUR ÖARF BARA AÈ HAFA

GAMAN AF ÖESSU ¶ETTA ER EKKI LANGUR TÅMI ÁG HEF VERIÈ Å ÖESSU Å
TËLF ¹R OG MÁR FINNST ÖAÈ EKKI LANGUR TÅMI ¶ETTA ER BARA EINS OG
FYRIR LEIKMENN MAÈUR ÖARF AÈ HAFA GAMAN AF ÖESSU ¶ETTA ER OFT
ERFITT EN ÖETTA ER MIKLU OFTAR SKEMMTILEGT m SAGÈI 2ÎGNVALDUR
¶EGAR ÖÒSUND LEIKIR ERU AÈ BAKI HLÕTUR EITTHVAÈ SKEMMTILEGT AÈ
HAFA KOMIÈ UPP ¹ ¹ FERLINUM b¶AÈ ER HELLINGUR AF SKEMMTI
LEGUM ATVIKUM OG LEIKJUM ¡G MAN SÁRSTAKLEGA EFTIR
EINUM LEIK MIG MINNIR AÈ ÖAÈ HAFI VERIÈ ¹RIÈ 
Ö¹ D¾MDI ÁG ÖRÅFRAMLENGDAN LEIK Å ÒRSLITAKEPPNINNI
¹ FÎSTUDAGINN LANGA ¶AÈ ER MJÎG SÁRSTAKT AÈ D¾MA
ÖRÅFRAMLENGDAN LEIK OG HVAÈ Ö¹ Å ÒRSLITAKEPPNI
ÖANNIG AÈ ÁG GLEYMI ÖVÅ KANNSKI SEINT 3VO GERIST
YFIRLEITT EITTHVAÈ SKEMMTILEGT Å HVERJUM LEIK m
SAGÈI 2ÎGNVALDUR EN UMR¾DDUR LEIKUR VAR ¹ MILLI
N¹GRANNALIÈANNA +EFLAVÅKUR OG 'RINDAVÅKUR
b¶AÈ ER MIKLU AUÈVELDARA AÈ GERAST DËMARI EN
MARGIR HALDA ¶AÈ ER ÎLLUM TEKIÈ OPNUM ÎRMUM
OG ALLIR SEM VILJA GETA N¹È ¹RANGRI ¶AÈ ER ALGJÎR
MISSKILNINGUR AÈ ÖETTA SÁ LOKAÈUR HËPURm

®45,, 345¨.).'3-!¨52 "JÎRGËLFUR
'UÈMUNDSSON HEFUR L¹TIÈ GOTT AF SÁR
LEIÈA Å ÅSLENSKU ÅÖRËTTALÅFI &2¡44!",!¨)¨6!,,)

7( (OLDING

Björgólfur sagður eiga 80%

3*!,$3¡¨ ¶AÈ ER EKKI OFT SEM 3HAUN

7RIGHT 0HILLIPS SÁST Å BÒNINGI #HELSEA
./2$)# 0(/4/3'%449

&«4"/,4) Breska dagblaðið The

Times fjallaði í vikunni um
Björgólf Guðmundsson og hans
hluta í yfirtöku WH Holding í
enska úrvalsdeildarfélaginu West
Ham. Blaðið fullyrðir að Björgólfur eigi 80% hluta í eignarhaldsfélaginu sem var komið á
stofn fyrir yfirtökuna.
Eggert Magnússon er andlit
WH Holding út á við og verður
nýr stjórnarformaður West Ham.
Með þeim eru þar að auki
Guðmundur Oddsson hæstaréttarlögmaður og Þór Kristjánsson,
bankaráðsmaður Landsbankans
og starfsmaður Samson.
ES¹

*!6)%2 -!3#(%2!./ (EFUR EKKI GENGIÈ

VEL SÅÈAN HANN KOM TIL 7EST (AM Å
HAUST
./2$)# 0(/4/3'%449

3P¾NSKA BLAÈIÈ -ARCA

Mascherano til
Atletico Madrid
&«4"/,4) Spænska dagblaðið

Marca hélt því fram í gær að
Javier Mascherano, leikmaður
West Ham, væri á leið til Atletico
Madrid í janúar. Fullyrt er að
Eggert Magnússon vilji létta á
launagreiðslum félagsins til
leikmanna og hafi boðið Atletico
að kaupa leikmanninn í janúar.
Miklar vangaveltur hafa verið
um vangaveltur Argentínumannanna Mascherano og Carlos Tevez
hjá West Ham eftir að Eggert og
félagar keyptu félagið. Sjálfur
segir hann að Alan Pardew sjái
um leikmannamál.
ES¹

(EIMSLISTINN Å BADMINTON

Ragna hækkar
sig enn meira
"!$-).4/. Ragna Ingólfsdóttir

heldur áfram að hækka sig á
heimslistanum í badminton en
hún er nú í 66. sæti listans og
hefur hækkað um tíu sæti frá því
að listi alþjóðabadmintonsambandsins var birtur síðast. Ragna
hefur hækkað sig um 194 sæti á
listanum frá því að hún hóf að
keppa á alþjóðlegum mótum á
nýjan leik í haust.
DSD

7EST (AM 5NITED
%''%24 /' "*®2'«,&52 %KKI ER BÒIST VIÈ AÈ NEITT ËEÈLLEGT KOMI Å LJËS VIÈ RANNSËKN ËNEFNDA FYRIRT¾KISINS

&2¡44!",!¨)¨«-!2

&ORTÅÈ OG BAKGRUNNUR 7EST
(AM FJ¹RFESTA RANNSAKAÈUR
Sjálfstætt fyrirtæki sem sérhæfir sig í fyrirtækjanjósnum hefur verið fengið til
að rannsaka alla þá sem hafa hug á að fjárfesta í enskum knattspyrnufélögum.
Mun þetta einnig eiga við um þá Björgólf Guðmundsson og Eggert Magnússon.
&«4"/,4) Dagblaðið The Daily
Telegraph greindi frá því í gær að
stjórn ensku úrvalsdeildarinnar í
knattspyrnu hefði ráðið til starfa
ónefnt fyrirtæki sem sérhæfir sig
í fyrirtækjanjósnum til að rannsaka þá aðila sem hafa í hyggju að
kaupa sig inn í enska knattspyrnu.
Margir hafa áhyggjur af þessari
þróun, sér í lagi vegna þeirra aðila
sem hafa ef til vill frekar áhuga á
að nota sér þennan heim til eigin
hagsbóta og eru ekki með knattspyrnuna að leiðarljósi.
Rúm þrjú ár eru liðin síðan rússneski olíujöfurinn Roman Abramovitsj keypti Chelsea með húð og

hári af Ken Bates og kom af stað
nýrri peningabyltingu í enskri
knattspyrnu. Hverjir sem vilja nú
gerast nýir eigendur enskra knattspyrnufélaga þurfa að ganga í
gegnum ítarlega rannsókn hjá
fyrrgreindu fyrirtæki. Talið er að
Randy Lerner, Bandaríkjamaðurinn sem keypti Aston Villa fyrr í
haust, hafi verið sá fyrsti sem hafi
verið rannsakaður.
Ekki er þó búist við að neitt
óeðlilegt komi upp í rannsókn á
Björgólfi Guðmundssyni og Eggerti Magnússyni, aðalmönnunum í
WH Holding sem í vikunni keyptu
West Ham á 14,3 milljarða króna.

Ítarlega hefur verið fjallað um þá
í enskum fjölmiðlum undanfarna
daga og vikur og nánast eingöngu
verið fjallað um þá í jákvæðu ljósi.
Mál Hafskips eru vissulega rifjuð
upp en sömuleiðis uppgangur
Björgólfs og sonar hans, Björgólfs
Thors, síðan þá.
Forráðamenn ensku úrvalsdeildarinnar hafa neitað að gefa
upp hvaða fyrirtæki hefur verið
ráðið til verksins. Þeir sögðu þó að
það væri ekki Quest, fyrirtækið
sem Stevens lávarður réði í rannsókn sinni um spillingu og mútugreiðslur í enskri knattspyrnu.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

West Ham
býður í SWP
&«4"/,4! West Ham hefur tekið

fyrsta skrefið í tilraun sinni til að
klófesta Shaun Wright-Phillips,
leikmann Chelsea, og búist er við
að félagið sé tilbúið að bjóða tíu
milljónir punda í leikmanninn.
„West Ham hefur sýnt honum
áhuga og spurst fyrir um hann.
Við erum ekki að leitast eftir því
að selja leikmenn okkar en ef við
fáum tilboð inn á borð til okkar
verðum við að skoða það mjög
alvarlega,“ sagði Peter Kenyon,
stjórnarformaður Chelsea, í
samtali við breska ríkissjónvarpið.
Shaun Wright-Phillips er 25
ára gamall og Chelsea keypti
hann frá Manchester City fyrir 21
milljón punda í júlí 2005. WrightPhillips hefur hins vegar eingöngu 12 sinnum verið í byrjunar-liði Chelsea í deildinni og 23
sinnum komið inn á sem varamaður. Hann hefur ekki enn
skorað mark fyrir Chelsea en
hann er stjúpsonur markaskorarans mikla Ian Wright sem lék á
árum áður með Crystal Palace og
Arsenal.
DSD

,ENNART *OHANSSON Å HARÈRI KOSNINGABAR¹TTU FYRIR ENDURKJÎRI TIL FORSETA 5%&!

Vill fjölga liðum í úrslitakeppni EM
&«4"/,4) Lennart Johansson, forseti Evrópska knattspyrnusambandsins (UEFA), vill fjölga
liðum á úrslitakeppni Evrópumeistaramótsins úr sextán í 24.
Ef af yrði væri um að ræða frábærar fréttir fyrir íslenska
karlalandsliðið í knattspyrnu. Nú
þegar er búið að ákveða að fjölga
liðum á úrslitakeppni EM kvenna
og á íslenska kvennalandsliðið
mikla möguleika á að vera fyrsta
íslenska landsliðið sem kemur
sér á úrslitakeppni stórmóts í
knattspyrnu.
Þetta segir Johansson í samtali við sænska dablaðið Aftonbladet. Þann 26. janúar verður
kosið í forsetaembætti UEFA og
berst Johansson fyrir endurkjöri
en mótframbjóðandi hans er
franska knattspyrnugoðsögnin
Michel Platini.
Árið 1996 var liðum í úrslitakeppni EM fjölgað í sextán. Alls
eru 52 lönd sem eiga möguleika á

að komast í úrslitakeppnina og
segir Johansson að hægt væri að
fjölga næst árið 2012.
„Ég hef hugsað um þetta lengi
og er heilshugar fylgjandi
þessu,“ sagði Johansson. „Það
væri gott ef fleiri lönd fengju
tækifæri til að komast inn á EM.
Það er skynsamlegt bæði hvað
varðar fjárhag og íþróttaleg
gildi.“
Hann segir að þetta sé ekki
eingöngu vegna þess að kosningarnar séu á næsta leiti. „Þetta
sýnir bara hvað ég er að hugsa.
Ef ég verð kosinn mun ég berjast
fyrir þessu. Ég hef rætt við
marga aðila vegna þessa og ég
held að þetta sé góð og vel ígrunduð hugmynd,“ sagði Johansson,
sem vildi þó ekki ræða þetta í
nánari smáatriðum.
Hann segir enga hættu á því
að mótið verði of stórt í umsvifum. „Sjálfur sagði ég fyrir 20
árum síðan að það væri hægt að

vera með tvo gestgjafa á einu
móti. Nú þegar við sjáum að slíkt
gengur upp er vel hægt að fjölga
liðum á lokakeppni EM.“
Platini gagnrýndi Johannsson
fyrr í vikunni þar sem hann sagði
í viðtali við þýska ritið Kicker að
Johansson væri aldrei að finna i
höfuðstöðvum UEFA í Nyon í
Sviss. Sjálfur hefur Platini lofað
því að verði hann kjörinn muni
hann flytja til Genfar.
Johansson gaf lítið fyrir
ummælin og sagði að þau hefðu
sjálfsagt verið tekin úr samhengi. „Það er ljóst að við í framkvæmdanefndinni gerum mikið
af því að heimsækja sambandslöndin. Það geri ég og er á ferðinni 200 daga ársins.“
ES¹
,%..!24 */(!.33/.

(ÁR MEÈ 3UPER #UP BIKARINN SEM
5%&! VEITIR SIGURVEGARA LEIKS %VRËPU
MEISTARA OG 5%&! BIKARMEISTARANNA
./2$)# 0(/4/3!&0

ÓDÝR JÓLATÓNLIST

1.299
Jólaskraut
Ýmsir

1.299
Jólastemming
Ýmsir

1.299
Hátíð fer að höndum ein
Þrjú á palli

1.299
Christmas Songs
Páll Rósinkranz

1.299
Syngja Jólalög
Ellý og Vilhjálmur

1.299
Friðarjól
Pálmi Gunnarsson

1.299
Christmas Songs
Diana Krall

1.299
Jólin jólin
Svanhildur

1.299
Um jólin
Björgvin Halldórsson
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'UÈJËN "ALDVINSSON LEIKMAÈUR 3TJÎRNUNNAR ¹ FERÈ OG FLUGI

Æfir með Fortuna Düsseldorf

$!6)$ "%#+(!- TTI AÈ YFIRGEFA 2EAL

-ADRID AÈ MATI ËNEFNDS STJËRNARMANS
HJ¹ FÁLAGINU
./2$)# 0(/4/3'%449

$AVID "ECKHAM

Tifandi
tímasprengja
&«4"/,4) Ónefndur stjórnarmaður

hjá Real Madrid hefur látið hafa
eftir sér að það sé best, bæði
fyrir Real Madrid og David
Beckham, að leikmaðurinn
yfirgefi félagið. Stjórnarmaðurinn segir að Beckham sé tifandi
tímasprengja og að Fabio Capello
sjái hann ekki fyrir sér sem
byrjunarliðsmann.
„Af hverju ættum við að eyða
24 milljónum evra næstu tvö árin
í leikmann sem við vitum að
þjálfaranum líkar ekki við?
Capello vill ekki hafa hann og
Beckham má ekki við því að sitja
svona mikið á bekknum útaf
öllum auglýsingasamningunum
sínum. Það er heldur ekki gott
fyrir Real Madrid að hafa tifandi
tímasprengju á bekknum,“ sagði
stjórnarmaðurinn.
DSD

&«4"/,4) Sóknarmaðurinn Guðjón
Baldvinsson er þessar vikurnar
staddur í Þýskalandi þar sem hann
æfir með Fortuna Düsseldorf.
Nafnið ætti að hljóma kunnuglega
í eyrum Íslendinga því bæði Atli
Eðvaldsson og Pétur Ormslev léku
með liðinu á níunda áratugnum.
Báðir komu þeir til liðsins árið
1981 og var Atli hjá liðinu í fjögur
ár en Pétur þrjú.
Þá lék það í þýsku Bundesligunni en er nú í norðurhluta
þriðju deildarinnar. Liðinu hefur
fatast flugið mjög undanfarin ár
en gengi liðsins hefur þó verið
gott í haust.
„Maður fær ekkert frí heima,“
sagði Guðjón við Fréttablaðið í
léttum dúr en hann dvaldi í einn
mánuð við æfingar hjá norska
úrvalsdeildarliðinu
Lilleström
fyrr í haust. Ekki varð úr að liðið
semdi við Guðjón en samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins hafa
önnur norsk lið áhuga á að skoða
hann.
Undanfarið ár hefur Guðjón
farið víða en ekki tekist að næla
sér í samning til þessa. Bodö/Glimt
vildi fá hann í fyrrasumar en þó
tókst félaginu ekki að ná saman
við Stjörnuna. Hann hefur þar að
auki æft með St. Gallen í Sviss og
Genk í Belgíu.
Guðjón segir að stjórnarmaður
í Fortuna Düsseldorf hafi viljað fá
Íslending til æfinga með félaginu
en sá maður þekkir vel Lárus Guðmundsson sem lék með Bayer
Uerdingen á níunda áratugnum.
Lárus er þjálfari Guðjóns hjá
Stjörnunni og gat því mælt með
honum.
„Ég leit bara á þetta sem fínt
tækifæri til að sleppa úr kuldanum heima. Þótt þetta sé lið í þriðju
deildinni hér er það engu að síður
sterkt og væri með bestu félögum

4()%229 (%.29 6ERÈUR EKKI MEÈ !RSEN
AL GEGN "OLTON Å DAG ./2$)# 0(/4/3'%449

-EIÈSLI HRJ¹ !RSENAL

Henry ekki
með í dag
&«4"/,4) Thierry Henry, fram-

'5¨*«. "!,$6).33/. (ÁR Å LEIK MEÈ ÅSLENSKA UNGMENNALANDSLIÈINU GEGN !NDORRA
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

úrvalsdeildarinnar heima. Ég er
þó ekki endilega að leitast eftir
því að fá samning hér, þetta er
fyrst og fremst ágæt reynsla.“
Hann segir að hann hafi ekki
leikið deildarleik með liðinu og
muni sennilega ekki gera það.
„Það er þó æfingaleikur á þriðjudag sem ég mun sennilega spila
í.“
Fortuna Düsseldorf féll úr
úrvalsdeildinni þýsku árið 1997 og
í þriðju deildina aðeins tveimur

árum síðar. Árið 2002 féll það svo
úr þeirri deild en var komið þangað aftur haustið 2004. Nú er liðið í
þriðja sæti deildarinnar og stefnir
aftur upp á við.
Engin leynd hefur verið um það
að Guðjón vilji fara frá Stjörnunni
og spila í íslensku úrvalsdeildinni.
Hann segir að nokkur lið hafi sýnt
sér áhuga en að Stjörnumenn vilji
fá of mikið fyrir sig. Hann er
samningsbundinn félaginu til
2008.
ES¹

herjinn frábæri hjá Arsenal, mun
ekki leika með liðinu gegn
Arsenal í dag vegna hálsmeiðsla.
Arsenal þarf nauðsynlega á sigri
að halda til að halda sér í titilbaráttunni á þessu tímabili.
„Þetta eru smávægileg meiðsli
og Henry verður klár í slaginn
gegn Fulham á miðvikudaginn.
Henry er stífur í hálsinum og
getur ekki hreyft hann sem skyldi
svo það er útilokað að hann spili
gegn Bolton. Þetta eru bólgur og
maður veit ekki hvernig meðferðin gengur en hann verður ekki
lengi frá keppni,“ sagði Arsene
Wenger, framkvæmdastjóri
Arsenal. Búast má við því að
Theo Walcott taki stöðu Henry í
liði Arsenal í dag.
DSD

0%$%23%. ,¾TUR ÖAÈ EKKI ¹ SIG F¹ AÈ F¹ PLASTM¹L Å HAUSINN

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

-ORTEN 'AMST 0EDERSEN FÁKK BJËRGLAS Å HAUSINN

Ætlar ekki að kæra
atvikið til yfirvalda
Norðmaðurinn Morten
Gamst Pedersen, leikmaður enska
úrvalsdeildarliðsins Blackburn,
ætlar ekki að senda opinberlega
kvörtun til knattspyrnusambands
Evrópu vegna atviks sem átti sér
stað í leik liðsins gegn Feyenoord í
UEFA-bikarkeppninni.
Stuðningsmaður
Feyenoord
kastaði plastmáli í höfuð Pedersen
þegar hann hugðist taka innkast á
13. mínútu leiksins.
„Það er undir UEFA komið
hvort þessu verði fylgt eftir eða

&«4"/,4)

ekki. Þetta hefði getað farið verr
en svona lagað á ekkert að eiga sér
stað. En ég er í góðu lagi. Það sér
ekkert á mér, ég er bara með smá
bjór í augunum,“ sagði hann í léttum dúr.
Hann bætti við að hann vildi
helst ekki hugsa til þess ef einhverju öðru og harðara hefði verið
kastað í sig.
Blackburn tryggði sér sæti í
næstu umferð UEFA-keppninnar
með markalausu jafntefli gegn
Feyenoord.
ES¹
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-C,AREN HEFUR R¹ÈIÈ ,EWIS (AMILTON TIL AÈ AKA VIÈ HLIÈ &ERNANDOS !LONSO Å &ORMÒLU  ¹ N¾STA TÅMABILI

Hamilton fyrsti þeldökki ökumaðurinn
&/2-²,!  Breski ökumaðurinn

Lewis Hamilton mun keyra ásamt
Fernando Alonso hjá McLaren.
Hinn 21 árs gamli Hamilton mun
verða fyrsti þeldökki ökumaðurinn sem keyrir í Formúlu 1. Hamilton hefur verið í umsjón Rons
Dennis, yfirmanns McLaren, frá
því að hann var þrettán ára gamall
og hefur heillað yfirmenn McLaren á æfingum. Hamilton mun taka
stöðu Pedros de la Rosa, sem mun
taka sæti þróunarökumanns.
„Að vera ökumaður í Formúlu 1
hjá McLaren hefur verið mitt
markmið frá unga aldri og þetta
er frábær leið til að enda besta
árið mitt til þessa. Ég hef alist upp
hjá McLaren og Mercedes og væri

ekki í þessum sporum án stuðnings þeirra og leiðbeininga. Ég
geri mér grein fyrir að þetta verður mikil áskorun fyrir mig og
athyglin verður á mér. Liðið hefur
hins vegar sagt mér að slaka á,
gera mitt besta og njóta þessa
tækifæris. Ég mun leggja hart að
mér til að ná fram úrslitum,“ sagði
Hamilton sem hefur verið að
keppa í GP1 undanfarin ár.
Sú staðreynd að Hamilton mun
aka með núverandi heimsmeistaranum Alonso er líkleg til að Hamilton verði í skugganum á næstu
leiktíð. Ron Dennis sagði þó að nú
hafi verið rétti tíminn til að gefa
Hamilton tækifæri.
„Við erum ánægðir með að hafa

hjálpað honum undanfarin ár og
láta draum hans rætast. De la
Rosa vann frábært starf fyrir
okkur á síðustu leiktíð en okkur
fannst rétt að gefa Hamilton tækifæri. Þetta er augljóslega stærsta
tækifæri Hamiltons á ferlinum
hingað til en ég efast ekki um að
hann standi undir þeim væntingum sem gerðar eru,“ sagði Dennis
um nýja ökumanninn.
DSD

345¨.).'3-%.. 03' ¶ESSI MYND VAR

TEKIN FYRIR LEIKINN OG ER LJËST AÈ STUÈN
INGSMÎNNUM VAR HEITT Å HAMSI
./2$)# 0(/4/3!&0

TÎK EFTIR LEIK 03' OG (APOEL

Stuðningsmaður PSG drepinn

,%7)3 (!-),4/.

6ERÈUR FYRSTI ÖELDÎKKI ÎKU
MAÈURINN Å &ORMÒLU  EN
HANN MUN KEYRA FYRIR -C,AREN
./2$)# 0(/4/3'%449

&«4"/,4) Hörmulegt atvik átti sér

stað eftir leik Paris Saint
Germain og Hapoel Tel Aviv í
Evrópukeppni félagsliða á
fimmtudaginn þegar stuðningsmaður PSG var skotinn til bana af
lögreglumanni. Annar stuðningsmaður særðist alvarlega.
Lögreglumaðurinn kom
frönskum stuðningsmanni
ísraelska liðsins til aðstoðar sem
hafði lent í átökum við stuðningsmenn PSG fyrir utan leikvanginn.
Við það veittust stuðningsmenn
PSG að lögreglumanninum sem
brá á það ráð að henda táragasi
inn í hópinn og eftir það dró hann
upp byssu með þeim afleiðingum
að hann skaut einn mann til bana
með skoti í höfuðið og særði
annan.
Lögreglan sagði að stuðningsmennirnir sem veittust að
lögreglumanninum væru franskir
öfgasinnar sem hrópuðu „Frakkland fyrir Frakka“ en lögreglumaðurinn var þeldökkur á
hörund.
DSD
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!RSENAL

tölvuleikurinn

Gallas á góðum
batavegi
&«4"/,4) Arsene Wenger stjóri

Arsenal vonast til að William
Gallas varnarmaður liðsins verði
klár í slaginn gegn Porto í næsta
mánuði en Gallas hefur átt við
meiðsli að stríða í læri undanfarnar vikur. Tomas Rosicky á
einnig við meiðsli að stríða.
„Gallas mun ekki leika með
gegn Fullham og óvíst er með
Tottenham leikinn um næstu
helgi. En hann á góða möguleika á
að ná leiknum gegn Porto. Bæði
Gallas og Rosicky eru óðum að ná
sér,“ sagði Wenger en Arsenal
þarf á stigi að halda gegn Porto til
að komast áfram í meistaradeild
Evrópu.
DSD
Það er komin tími til að dýrin bjóði
veiðimönnum birginn. Villta náttúran
er ekki hættulaus, Boog og Elliot
kom-ast að því þegar þú þarft að
leiða þá heim því veiðitímabilið
er hafið. Með hjálp margra vina í
skóginum gæti það tekist.....eða
hvað?

Xbox360
PS2,PSP,Xbox

4.999

6.499

PC

3.299
:(%.' :() '¾TI VERIÈ ¹ LEIÈINNI TIL

2EADING
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#HARLTON AÈ STYRKJA SIG

Bíómiði

Aðeins í

Hefur áhuga á
Zheng Zhi
&«4"/,4) Svo gæti farið að fyrstu

Bíómiði á myndina
fylgir leiknum meðan
byrgðir endast.

leikmannakaup Les Reed, nýja
knattspyrnustjóra Charlton, verði
á fyrirliða kínverska landsliðsins,
Zheng Zhi. Hann æfði með liðinu í
vikunni en beðið verður með
ákvörðun þar til Kína keppir á
Asíumótinu. Zhi getur leikið bæði
á miðjunni og í sókn.
ES¹
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&JÎLMIÈLASTRÅÈIÈ FYRIR LEIK -ANCHESTER 5NITED OG #HELSEA ¹ SUNNUDAG Å FULLUM GANGI

Ætlum að verða meiri en Manchester United

-)#(!%, 3#(5-!#(%2 3¹ LÅTINN TILGANG

Å AÈ KEPPA EFTIR )MOLA SLYSIN ¹RIÈ 
./2$)# 0(/4/3!&0

&«4"/,4) Á sunnudag munu efstu
lið ensku úrvalsdeildarinnar,
Chelsea og Manchester United,
mætast á Old Trafford, heimavelli
síðarnefnda liðsins. Beðið er eftir
leiknum með mikilli eftirvæntingu en nú þegar er hafið orðastríð í fjölmiðlum.
United hefur tapað einum leik í
haust en Chelsea tveimur og liggur þar munurinn á liðunum. Þau
eru nánast stungin af á toppi
deildarinnar og verður það að teljast mikið áfall fyrir Chelsea ef
liðið tapar á sunnudag og missir
þar með United í sex stiga fjarlægð.
Peter Kenyon, framkvæmda-

stjóri Chelsea, segir að áætlanir
séu um að liðið ætli sér að velta
Manchester United af stalli sem
stærsta knattspyrnufélagi heimsins. Og það er engin tilviljun að
hann segir þetta svo skömmu
fyrir leik liðanna.
„Við viljum vera opinberlega
þekktir sem stærsta knattspyrnufélag heims árið 2014,“ sagði Kenyon en bætti við að til þess að það
væri mögulegt þyrfti liðið að
flytja frá Stamford Bridge. „Það
er alveg ljóst að því markmiði
náum við ekki hér.“
Cristiano Ronaldo var ekki
lengi að svara þessu og sagði að
koma Andryis Shevchenko og

2//.%9 /' 4%229 -¾TAST AFTUR ¹
SUNNUDAGINN KEMUR ./2$)# 0(/4/3'%449

Michaels Ballack til Chelsea hefði
engu breytt fyrir félagið. Hann

sagði einnig að félagið myndi
hrynja í sundur ef Jose Mourinho
knattspyrnustjóri hætti hjá félaginu.
„Mourinho er frábær þjálfari
og þar sem hann er portúgalskur
get ég ekkert slæmt sagt um
hann,“ sagði Ronaldo sem er sjálfur frá Portúgal. „Ég væri til í að
sjá hvernig færi fyrir Chelsea ef
hann færi frá félaginu. Kannski
myndi liðinu ekki vegna eins vel.
En Chelsea-liðið er lítið breytt frá
því í fyrra. Shevchenko og Ballack hafa engu breytt hvað varðar
yfirburði Chelsea yfir öðrum
félögum.“

-ICHAEL 3CHUMACHER

Íhugaði að
hætta árið 1994
&/2-²,!  Michael Schumacher

hefur látið hafa eftir sér að hann
hafi íhugað að hætta keppni árið
1994, þegar Ayrton Senna og
Roland Ratzenberger létust á
Imola-brautinni. Schumacher
vann þessa umtöluðu keppni.
„Ég íhugaði það alvarlega að
hætta keppni og sá engan tilgang í
því að halda áfram kappakstri
eftir lát þessara mætu manna,“
sagði Schumacher. Ratzenberger
lést á æfingu fyrir keppnina en
Senna lést í keppninni sjálfri
þegar hluti úr fjöðrunarbúnaði
bílsins sem hann ók bilaði og hann
lenti á vegg á miklum hraða.
DSD

FÁNÝTUR FRÓÐLEIKUR
HENRY BIRGIR GUNNARSSON - STEPHEN FOSTER

UM FÓTBOLTA
GAGNLEGAR OG GAGNSLAUSAR UPPLÝSINGAR UM FÓTBOLTAMENN LANDSINS OG
HEIMSINS. ALLT HIÐ SÖGULEGA, FYNDNA, SORGLEGA, STÓRKOSTLEGA OG FRÁBÆRA ...
OG AUÐVITAÐ MERKILEG HNEYKSLISMÁL!

-)#(%,,% 7)% (EFUR EINGÎNGU EINU
SINNI KOMIST Å GEGNUM NIÈURSKURÈ ¹
MËTI FR¹ ÖVÅ AÈ HÒN HËF AÈ LEIKA MEÈ
KÎRLUNUM
./2$)# 0(/4/3'%449

#ASIO 7ORLD /PEN

Wie slapp ekki
við niðurskurð
'/,& Það ætlar að ganga erfiðlega

hjá hinni 17 ára Michelle Wie að
komast í gegnum niðurskurð á
atvinnumótum, en hún hefur
undanfarið reynt fyrir sér með
körlunum. Wie komst ekki í
gegnum niðurskurðinn á Casio
World Open í gær en hún hefur
eingöngu einu sinni komist í
gegnum niðurskurð í þeim tólf
tilraunum sem hún hefur tekið
þátt í karlamóti.
Wie er þó ekkert á því að
gefast upp þó á móti blási og
ætlar bara að leggja harðar af
sér. „Þetta truflar mig ekkert því
ég veit að ég get leikið mun betur
en þetta. Ég læri mikið á því að
spila með strákunum. Ég veit að
ég þarf að hafa fyrir hlutunum og
ég hlakka til að fara heim og bæta
sveifluna hjá mér.“
DSD

%NN MEIÈSLAVANDR¾ÈI

Marquez og
Motta úr leik
&«4"/,4) Hvorki Rafael Marquez

né Thiago Motta munu geta leikið
með Barcelona á sunnudag þegar
liðið mætir Athletic Bilbao á
sunnudag. Marquez er meiddur á
ökkla en Motta er með hita.
Juliano Belletti er þó klár í
slaginn á ný eftir meiðsli. Ekki er
búist við öðru en að Eiður Smári
Guðjohnsen verði í byrjunarliði
Börsunga sem eru í toppsætinu.
Athletic Bilbao er í sautjánda
sæti spænsku úrvalsdeildarinnar
og hefur aðeins unnið einn leik á
leiktíðinni.
ES¹

Hver vissi að Tryggvi Guðmundsson
hefði kornungur rifið gula spjaldið
í miðjum leik? Eða að Guðjón
Þórðarson hefði hjólað á eftir
leikmönnum KR þegar þeir
skokkuðu á Nesinu?

ES¹
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 $EBRA -ESSING

Kerlingarlegir en sætir strákar

¶AÈ KANNAST FLESTIR VIÈ LEIKKONUNA
$EBRU -ESSING SEM LEIKUR 'RACE
Å GAMANÖ¹TTUNUM 7ILL  'RACE
(ÒN HEFUR EINNIG LEIKIÈ ¹ HVÅTA
TJALDINU Å MYNDUM ¹ BORÈ VIÈ
b7EDDING $ATEm b!LONG #AME
0OLLYm OG HROLLVEKJUNNI b-OTH
MAN 0ROPHECIESm SEM ER SÕND
¹ 3KJ¹ EINUM Å KVÎLD

b+ERLINGALEGIR EKKI NËGU KARLMANNLEGIR EN S¾TIR SAMT m SEGIR
HÒN (ANNA VINKONA MÅN SEM SÁR UM AÈ KAFFIÈ RENNI VIÈ
STÎÈULAUST OFAN Å RITSTJËRNINA (ANNA FYLGDIST MEÈ KEPPNINNI
UM (ERRA ¥SLAND ¹ 3KJ¹ EINUM ¹ FIMMTUDAGSKVÎLDIÈ /G
UNDIRRITAÈUR ¶Ë ÁG HAFI EKKI SAMA AUGA OG HÒN (ANNA FYRIR
KARLMANNLEGRI FEGURÈ Ö¹ HELD ÁG AÈ HÒN HAFI SITTHVAÈ TIL SÅNS
M¹LS 4ÒPERAÈ H¹RIÈ TANNAÈIR EINS OG SAGT ER MEÈ HVÅTTAÈAR
TENNUR c ¥ MÅNU UNGD¾MI HEFÈU SLÅKIR VERIÈ KALLAÈIR bPÅKURm
ÖEIM TIL H¹ÈUNGAR /G EKKI VERIÈ H¹TT SKRIFAÈIR Å VINAHËPNUM
(INS VEGAR ¹TTU ÖEIR OFTAR EN EKKI UPP ¹ PALLBORÈIÈ HJ¹ KVEN
KYNINU ¡G SPURÈI KONUNA EITT SINN HVERNIG ST¾ÈI ¹ ÖVÅ AÈ ÖEIR
SEM Ö¾TTU SÒKKULAÈIS¾TIR LABBAKÒTAR MEÈAL STR¹KANNA ¾TTU
ÖENNAN SÁNS (ÒN BENTI MÁR ¹ SEM FULLTRÒA KARLKYNSINS AÈ
HORFA Å EIGIN BARM %KKI HEFÈI NÒ VERIÈ SVO Å GEGNUM TÅÈINA AÈ
KARLMENN SETTU FYRIR SIG G¹FNAFARIÈ ÖEGAR BIMBËIN ERU ANNARS
VEGAR 3K¹K OG M¹T EINS OG FYRRI DAGINN
+ANNSKI ER TIL MARKS UM MUNINN ¹ KYNJUNUM AÈ ¹ MEÈAN
FEMÅNISTAR BERJAST GEGN FEGURÈARSAMKEPPNUM KVENNA ER
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 .ICHOLAS .ICKELBY
 -EN 7ITH "ROOMS 3ËPAÈ TIL SIGURS
 4HERES 3OMETHING !BOUT -ARY
 ! #INDERELLA 3TORY
 .ICHOLAS .ICKELBY
 -EN 7ITH "ROOMS
 4HERES 3OMETHING !BOUT
-ARY

 4HERES 3OMETHING
!BOUT 34®¨  "¥«

 ! #INDERELLA 3TORY
 4HE 7HOLE 4EN 9ARDS
 3TRAIGHT )NTO $ARKNESS
 3PIDER +ÎNGULË
 4HE 7HOLE 4EN 9ARDS

#HRISTMAS

 (¹DEGISFRÁTTIR
 0ËLITÅKIN 5MR¾ÈUÖ¹TTUR SEM
VERÈUR ¹ DAGSKR¹ ¹ 3TÎÈ  ALLA LAUGARDAGA
Å VETUR KL  ¶¹TTURINN VERÈUR Å UMSJ¹
3VAVARS (ALLDËRSSONAR FRÁTTAMANNS OG
M¹L M¹LANNA Å Ö¹TTUNUM VERÈA KOMANDI
!LÖINGISKOSNINGAR

 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 8 &ACTOR
 %LDSNÎGGT MEÈ *ËA &EL
  MÅNÒTUR  -INUTES
 3J¹LFST¾TT FËLK 5NNUR "IRNA

 7ILDFIRE E (IN  ¹RA +RIS &URILLO
ER VANDR¾ÈAUNGLINGUR SEM F¾R ANNAÈ
T¾KIF¾RI Å LÅFINU %FTIR AÈ HAFA VERIÈ ¹ VAND
R¾ÈAHEIMILI FYRIR UNGLINGA F¾R HÒN VINNU
¹ BÒGARÈI HJ¹ 2ITTER FJÎLSKYLDUNNI EFTIR AÈ
H¾FILEIKAR HENNAR MEÈ HESTA KOMA FRAM
,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM
 3EINFELD *ERRY 'EORGE %LAINE OG

+RAMER HALDA UPPTEKNUM H¾TTI Å EINUM
VINS¾LASTA GAMANÖ¾TTI ALLRA TÅMA
 &RÁTTIR .&3
 3EINFELD
 3IRKUS 2VK E
 3OUTH 0ARK E
 4EKINN E 0¹LL -AGNÒSSON OG
3IGMUNDUR %RNIR 2ÒNARSSON
 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE
 E $ANSINN HEFST ¹ NÕ &R¹
FRAMLEIÈENDUM !MERICAN )DOL KEMUR ÖESSI
RAUNVERULEIKAÖ¹TTUR
 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE  E

.IÈURSKURÈURINN HELDUR ¹FRAM
 #HAPPELLES 3HOW E 'RÅNÖ¾TTIR

SEM HAFA GERT ALLT VITLAUST Å "ANDARÅKJUNUM
 6ANISHED  E

6ANISHED *EFFREY #OLLINS ER ÖINGMAÈUR ¹
HRAÈRI UPPLEIÈ (ANN ER KV¾NTUR HINNI UNGU
OG FALLEGU 3ÎRU SEM SINNIR GËÈGERÈARM¹LUM
AF MIKLUM HUG
 8 &ILES E 2¹ÈG¹TUR 3IRKUS SÕNIR 8

  7ORLD 0OOL -ASTERS
 2ACHAEL 2AY
 &R¾GIR Å FORM E
 4HE "IGGEST ,OSER E
 3ONS  $AUGHTERS E
 3URFACE LOKAÖ¹TTUR E
 #ASINO E
 2ACHAEL 2AY E
 'AME TÅVÅ E
 4HE /FFICE E
 7HAT ) ,IKE !BOUT 9OU
'AMANSERÅA UM TV¾R ËLÅKAR SYSTUR SEM BÒA
SAMAN Å .EW 9ORK 3YSTURNAR ¾TLA AÈ EYÈA
DEGINUM Å HEILSULIND EN (OLLY FREISTAR ÖESS
AÈ L¾ÈAST Å BURTU TIL AÈ L¹TA TAKA MYND AF
SÁR MEÈ *# #HASEZ ÒR .39.#

 3ONS  $AUGHTERS
 #ASINO "ANDARÅSK
RAUNVERULEIKASERÅA ÖAR SEM FYLGST ER MEÈ
ÖVÅ SEM GERIST BAK VIÈ TJÎLDIN Å SPILAVÅTI

 "ATTLESTAR 'ALACTICA
 4HE -OTHMAN 0ROPHECIES
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HENNAR 
 3P¾JARAR 
 3TUNDIN OKKAR E
 +ASTLJËS
 "EETHOVEN FJËRÈI
 (IMALAJAFJÎLL 
 ,ANDSLEIKUR Å HANDBOLTA "EIN
ÒTSENDING FR¹ LEIK KVENNALANDSLIÈA ¥SLANDS
OG &¾REYJAR Å &RAMHEIMILINU Å 3AFAMÕRI
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$(, DEILD KARLA
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 (OPE OG &AITH 
 &JÎLSKYLDA MÅN  -Y
&AMILY "RESK GAMANÖ¹TTARÎÈ UM TANN
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 ,OTTË
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 *ËN «LAFS
 3PAUGSTOFAN
 ,ÅF OG DAUÈI 0ETERS 3ELLERS
 -ULHOLLAND &ALLS -ULHOLLAND
&ALLS !TRIÈI Å MYNDINNI ERU EKKI VIÈ H¾FI
BARNA
 2ISAELDGOSIÈ 3UPERVOLCANO
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

 !DDI 0ANDA
 +¾RLEIKSBIRNIRNIR 
 2UFFS 0ATCH
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 *USTICE ,EAGUE 5NLIMITED
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 ,ITLU 4OMMI OG *ENNI
 4RACEY -C"EAN
 3 #LUB 
 "ÒBBARNIR 
 )TS A 6ERY -ERRY -UPPET

3PENNUTRYLLIR FR¹ ¹RINU  MEÈ 2ICHARD
'ERE $EBRA -ESSING OG ,AURA ,INNEY
Å AÈALHLUTVERKUM 3TRANGLEGA BÎNNUÈ
BÎRNUM

 "ROTHERHOOD E $RAMATÅSK OG
SPENNANDI Ö¹TTARÎÈ UM BR¾ÈURNA 4OMMY
OG -IKE #AFFEE

FILES FR¹ BYRJUN %INHVERJIR MEST SPENNANDI
Ö¾TTIR SEM GERÈIR HAFA VERIÈ ERU KOMNIR
AFTUR Å SJËNVARPIÈ -ULDER OG 3CULLY RANNSAKA
DULARFULL M¹L SEM EINFALDLEGA ERU EKKI AF
ÖESSUM HEIMI

 -ASTERS OF (ORROR E ¶EKKTUSTU
HROLLVEKJULEIKSTJËRAR SAMTÅMANS LEIKSTÕRA
STUTTUM HROLLVEKJUM SEM F¹ H¹RIN TIL AÈ RÅSA
342!.',%'! "®..5¨ "®2.5-

3JËNVARPSÖ¹TTUR ¹RSINS

   E "ÎNNUÈ BÎRNUM

 ,AW  /RDER #RIMINAL )NTENT E

 -ARTHA !L 2OKER
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ,OTTË
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 4HE .EW !DVENTURES OF /LD

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E

#HRISTINE

.µ44 

 &ËSTBR¾ÈUR  E
 &ËSTBR¾ÈUR  E
 ,ACKAWANNA "LUES
 $ER 5NTERGANG $OWN FALL

5M ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT
FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG TEKIÈ EINKAVIÈTÎL
VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR .ÕJUM FRÁTTUM AF FR¾GA
FËLKINU KVIKMYNDUM SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU
OG ALLS KYNS UPP¹KOMURM Å BRANSANUM ERU
GERÈ GËÈ SKIL Å ÖESSUM FR¾GU Ö¹TTUM %F ÖÒ
VILT VITA HVAÈ ER AÈ GERAST Å (OLLYWOOD Ö¹
VILTU EKKI MISSA AF ÖESSUM Ö¹TTUM
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 )NDEPENDENCE $AY E
 4HE "RIDE OF #HUCKY "RÒÈUR
#HUCKYS

 3CORCHED 0OTTÖÁTT PLAN
 &RÁTTIR 3TÎÈVAR  E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å
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&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 
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$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

"ANDARÅSK SAKAM¹LASERÅA

 #ONVICTION E "ANDARÅSK
SAKAM¹LASERÅA
 4VÎFALDUR *AY ,ENO E
 «STÎÈVANDI TËNLIST
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 #HARLTON %VERTON B
  VELLINUM MEÈ 3NORRA -¹
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-ANCHESTER #ITY
  VELLINUM MEÈ 3NORRA -¹
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ENGINN ÖRÕSTIHËPUR KARLA SEM SETUR SIG ¹ MËTI
ÖESSARI HRÒTASÕNINGU /G EKKI HEYRIST ORÈ ÒR
HËPI FEMÅNISTA SEM FORD¾MIR (ERRA ¥SLAND
%KKERT UM HLUTGERVINGU KARLLÅKAMANS *¾JA
HVERJUM ER EKKI SAMA
!RNAR 'AUTI HLAUT ¹KVEÈNA UPPREISN
¾RU EFTIR )NNLITÒTLIT HNEYKSLIÈ  HEIMA
VELLI SEM KYNNIR OG MEÈ ¹ HREINU ÖEGAR
VALDIR VORU (ERRA .EXT OG (ERRA 3IR %INA
SEM VAR AÈ HANN VIRKAÈI FULL STUTTUR TIL
HNÁSINS VIÈ HLIÈ 3IGURLAUGAR *ËNASDËTTUR
%F EINHVER KANN AÈ VELJA SÁR KL¾ÈNAÈ
SEM H¾FIR TILEFNINU ¾TTI ÖAÈ AÈ VERA
TÅSKULÎGGAN 3EM ÖARNA KLIKKAÈI ¹ H¹U
H¾LUNUM %N LÅKLEGA VAR ÖAÈ MEÈ
R¹ÈUM GERT &ËRNA SÁR TIL AÈ DRAGA BETUR
FRAM HVERSU H¹VAXINN OG GL¾SILEGUR (ERRA
¥SLAND ER

 "OLTON !RSENAL B
 !# -ILAN -ESSINA B
 &ULHAM 2EADING
 7EST (AM 3HEFF 5TD
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-ARGVERÈLAUNUÈ ÖÕSK KVIKMYND SEM
FJALLAR UM SÅÈUSTU DAGA !DOLFS (ITLERS
ALLT FR¹ ÖVÅ LJËST VAR ORÈIÈ AÈ BANDAMENN
HÎFÈU KNÁSETT ¶JËÈVERJA Å APRÅL ¹RIÈ 
TIL HINSTU STUNDAR MANNSINS SEM HËF
HEIMSSTYRJÎLDINA SÅÈARI 3AGAN ER SÎGÈ FR¹
SJËNARHORNI EINKARITARA FORINGJANS 4RAUDL
*UNGE SEM VAR MEÈ HONUM SÅÈUSTU
STUNDIRNAR Å NEÈANJARÈARBYRGINU -EIRA EN
H¹LFRI ÎLD SÅÈAR ¹KVAÈ *UNGE AÈ SEGJA FR¹
ÖESSARI MERKISSTUNDU Å MANNKYNSSÎGUNNI
Å BËK SEM KOMIÈ HEFUR ÒT Å ÅSLENSKRI ÖÕÈ
INGU OG ER ÖESSI MARGRËMAÈA KVIKMYND
BYGGÈ ¹ ÖESSUM ENDURMINNINGUM HENN
AR ¶ÕSKI LEIKARINN "RUNO 'ANZ HEFUR HLOTIÈ F¹D¾MA LOF FYRIR TÒLKUN SÅNA ¹ (ITLER
EN MYNDIN ER EIN ALLRA MEST SËTTA EVRËPSKA KVIKMYND SEM FRAMLEIDD HEFUR VERIÈ
HEFUR UNNIÈ TIL FJÎLDA VERÈLAUNA OG VAR MA TILNEFND TIL «SKARSVERÈLAUNA Å FLOKKI
ERLENDRA KVIKMYNDA !ÈALHLUTVERK "RUNO 'ANZ #ORINNA (ARFOUCH !LEXANDRA
-ARIA ,ARA ,EIKSTJËRI /LIVER (IRSCHBIEGE

 %NSKU MÎRKIN &ARIÈ YFIR ALLT ÖAÈ
HELSTA SEM GERÈIST Å LIÈINNI UMFERÈ Å ENSKU
 DEILDINNI Å KNATTSPYRNU
 3P¾NSKU MÎRKIN
 ."!  2EGULAR
3EASON
 -EISTARADEILD %VRËPU ENDURS
-EISTARADEILDIN % %NDURSÕNDUR LEIKUR
ÒR -EISTARADEILD %VRËPU Å KNATTSPYRNU
 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS -EISTARAMÎRK
 53 /PEN  Å GOLFI KVENNA
53 /PEN  Å GOLFI KVENNA
 0RESIDENT #UP  0RESIDENTS
CUP OFFICAL FILM  "ANDARÅSKA GOL
FLANDSLIÈIÈ M¾TTI ÒRVALSLIÈI ALÖJËÈLEGRA KYLF
INGA Å KEPPNI UM &ORSETABIKARINN  
SEPTEMBER +EPPT VAR Å 6IRGINÅU (ÁR SJ¹UM
VIÈ HELSTU TILÖRIFIN ¹ MËTINU SKYGGNUMST
BAK VIÈ TJÎLDIN OG SJ¹UM ATHYGLISVERÈ VIÈTÎL
VIÈ KYLFINGANA SEM KEPPTU ¹ MËTINU
 !MERÅSKI FËTBOLTINN 5PPHITUN FYRIR
LEIKI HELGARINNAR
 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN
,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
 3P¾NSKI BOLTINN "ARCELONA
6ILLARREAL "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK "ARCELONA
OG 6ILLARREAL Å SP¾NSKU DEILDINNI (ÁR ER UM
HÎRKULEIK AÈ R¾ÈA EN LEIKUR ÖESSARA LIÈA
TELST ¹VALT VERA EINN AF STËRLEIKJUM VETRARINS
 3P¾NSKI BOLTINN !TLETICO
-ADRID 2EAL 3OCIEDAD "EIN ÒTSENDING FR¹
LEIK !TLETICO -ADRID OG 2EAL 3OCIEDAD Å
SP¾NSKA BOLTANUM
 "OX &LOYD -AYWEATHER VS
#ARLOS "ALDOMIR "OX &LOYD -AYWEATHER
VS #ARLOS b4A4Am "ALDOMIR ²TSENDING FR¹
BARDAGA &LOYD -AEWEATHER OG #ARLOS
"ALDIMOR UM 7"# BELTIÈ Å VELTIVIGT HNEFA
LEIKA

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR
 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ
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 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

 -ED +LzVEDAL P½ REJSE LANGS 'RzNLANDS
VESTKYST  0ERFEKTE HUSTRUER  -R .ICE 'UY
 (JERTEFLIMMER  "OOGIE ,ISTEN 
(AMMERSLAG  &zR SzNDAGEN  (ELD OG
,OTTO  "ULLERFNIS  46 !VISEN MED VEJRET
 3PORT.YT  $E STORE KATTE  -'0
.ORDIC   +RIMINALKOMMISS¾R "ARNABY
 $UELLEN  4HE 9OUNG !MERICANS

 6 CUP KOMBINERT  6 CUP SKzYTER 
M MENN OG  M KVINNER  6 CUP HOPP
5TDRAG FRA KVALIFISERINGEN TIL DAGENS RENN 
3PORT I DAG  6 CUP HOPP  3PORT I DAG
 6 CUP HOPP  *UBALONG  !MIGO
 ,zRDAGSREVYEN  ,OTTO TREKNING 
.ORDISK FINALE I -ELODI 'RAND 0RIX  +OKOS
 &AKTA P½ LzRDAG (OLOCAUST 4IDSVITNER 
+VELDSNYTT  2ESTEN AV DAGEN

364 
 %N UPPSTOPPAD HUND  %N
UPPSTOPPAD HUND  5PPDRAG 'RANSKNING
 -¼STERVERKET  $OOBIDOO  %MIL
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$AVID #RONENBERG LEIKSTÕRIR 2ALPH
&IENNES Å ÖESSARI EÈALMYND SEM SEGIR
FR¹ UNGUM TRUFLUÈUM MANNI SEM ER
NÕSLOPPINN AF GEÈVEIKRAH¾LI (ANN
FLYTUR ¹ GISTIHEIMILI OG SM¹M SAMAN
MISSIR HANN TÎKIN ¹ RAUNVERULEIKANUM ¥
ÎÈRUM HLUTVERKUM ERU -IRANDA 2ICHARD
SON OG 'ABRIEL
"YRNE 3ÁR
STÎK OG
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KVIKMYND
SEM
KVIK
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MISSA AF
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 6EÈURFREGNIR  "¾N
 &RÁTTIR
 ,AUGARDAGUR TIL LUKKU
 &RÁTTIR
 -ÒSÅK AÈ MORGNI DAGS
 &RÁTTIR
 ²T UM GR¾NA GRUNDU
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 +ROSSGÎTUR
 6IKULOKIN
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,AUGARDAGSÖ¹TTURINN
 4IL ALLRA ¹TTA
 3TËRT Å SM¹U
 "ORGIN Å HUGSKOTI MANNSINS

 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 /RÈ SKULU STANDA
 &IMM FJËRÈU
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 ,EIKHÒSROTTAN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 +RINGUM KVÎLDIÈ
 3TEFNUMËT
 VI SK¹LDS OG ¾VISÎGUR
 0IPAR OG SALT
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 &LAKK
 $ANSLÎG
 &RÁTTIR
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Aðsókn á Mýrina í sögubækurnar
Hin margverðlaunaða kvikmynd Mýrin er á
góðri leið með að setja ný viðmið í íslenskri
kvikmyndasögu. Að öllum líkindum slær hún
aðsóknarmet Engla alheimsins í næstu viku
en hana sáu rúmlega áttíu og þrjú þúsund
manns. Þá er jafnframt líklegt að
myndin hirði tekjumet sem sjálfur
James Cameron
setti með stórslysamyndinni
! ,)44,% 42)0 4/ (%!6%.

…fær Jakob Frímann Magnússon fyrir að stofna hina rammíslensku útvarpsstöð Kanann á
mettíma.
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OG FÁLAGA HANS HJ¹ RANNSËKN
ARLÎGREGLUNNI ER ¹ GËÈRI LEIÈ
MEÈ AÈ SL¹ ÎLL MET Å ÅSLENSKRI
KVIKMYNDASÎGU

-YNDIN VAR N¾ST
AÈSËKNARMESTA
KVIKMYND SÅÈASTA
¹RS EN ÖAÈ VAR
EINMITT "ALTASAR
+ORM¹KUR SEM
LEIKSTÕRÈI HENNI
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,2¡44  TERTA  M¹LMUR  ËVILD 
S¾TI  GUÈ  KVÅGA  NUDDAST  TIL
D¾MIS  ARINN  FOR  ¹ F¾TI 
KRUKKA
,«¨2¡44  AFLAST  FR¹  UNNUSTI 
SKEL  DULINN  TRAUST  FRAMKOMA
 FITA  HALD  ËREIÈA
,!53.
,«¨2¡44  F¹ST  AF  K¾RASTI 
AÈA  LEYNDUR  TRÒ  FAS  TËLG
 TAK  RÒ
,2¡44  KAKA  ¹L  F¾È  SET 
RA  TYRFA  NÒAST  TD  STË 
AUR  IL  KRÒS
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 RNI *OHNSEN
 -ARGRÁT &RÅMANNSDËTTIR
 6ERSLUNIN  4ËNAR

AÈ AÈSËKNIN YRÈI JAFN
MIKIL OG RAUN BER VITNI

'UÈJËN 'UÈMUNDSSON ÅÖRËTTA
FRÁTTAMAÈUR VAR K¹TUR ÖEGAR SPURÈ
IST AÈ 3ÕN V¾RI BÒIN AÈ TRYGGJA SÁR
SÕNINGARRÁTT ¹ ENSKA BOLT
ANUM (ANN MUN HAFA
HAFT ¹ ORÈI AÈ ËLÅKT V¾RI
NÒ BETRA AÈ SPILA MEÈ
"RIMKLË EN 'EIRMUNDI
Å (REÈAVATNSSK¹LA OG
SENDI 6ALTÕ "IRNI
VINI SÅNUM SVOHLJËÈ
ANDI SMS SKILABOÈ
b  "IÈ AÈ
HEILSAn
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-µ2). +VIKMYNDIN UM %RLEND

Titanic. „Þetta er auðvitað frábært,“ segir
leikstjórinn Baltasar Kormákur. „Aðsóknin
hefur verið framar öllum vonum enda getur
maður ekki sett sér það markmið að slá öll
met sem fyrir eru,“ bætir Baltasar við. Mýrin
fór af Eddu-verðlaunahátíðinni með fimm
styttur í farteskinu sem hefur væntanlega
haft góð áhrif á miðasöluna. „Þau skemma
ekki fyrir,“ segir Baltasar.
Í nýjustu útgáfu kvikmyndatímaritsins Lands og sona er farið yfir aðsókn á
íslenskar myndir síðastliðin tvö ár og
þar kemur í ljós að fleiri hafa séð
Mýrina en allar íslensku myndirnar á
síðasta ári samanlagt. Séu aðsóknartölur yfir þær íslensku myndir sem
sýndar hafa verið á þessu ári skoðaðar kemur í ljós að fleiri hafa séð
mynd Baltasars en þær allar til
samans.
FGG
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%NGIN LJËN EÈA MENN MEÈ
SPJËT Å !FRÅKUFERÈ 3VEPPA
„Aðstæður fólksins komu mér í
opna skjöldu og í raun má segja að
fordómar mínir hafi verið skotnir
niður,“ segir Sverrir Þór Sverrisson sem fór í tíu daga ferð á vegum
Unicef til hins fátæka ríkis GíneuBissá. „Þarna eru engin ljón eða
menn með spjót heldur bara fólk
eins og við á Íslandi,“ bætir hann
við en myndir úr ferðinni verða
sýndar í sérstakri hátíðardagskrá
á Stöð 2 á degi Rauða nefsins föstudaginn 1. desember
Grínarinn góðkunni dvaldi í tíu
daga við aðstæður sem „drengur
beint af malbikinu“ á alla jafna
ekki að venjast. „Hótelið sem ég
bjó á hafði engan posa og því
urðum við að greiða allt með reiðufé,“ segir Sverrir. Þarna voru
engar tískuvöruverslanir heldur
urðu bæjarbúar bara að ná á mann-

inn sem gekk um bæinn með gallabuxurnar á höfðinu og hvers kyns
hreinlætisvörur voru keyrðar um í
hjólbörum. „Við heimsóttum spítala en sú heimsókn var mjög erfið,
lítið hreinlæti og læknarnir ekki
einu sinni með hanska. Þarna voru
mörg börn í hverju rúmi og
aðstæðurnar eitthvað sem við
myndum aldrei láta bjóða okkur
upp á,“ segir Sverrir. „Í Gabu sá ég
hins vegar hversu miklu máli
skiptir fyrir fólkið að hafa stofnanir eins og Unicef. Þar voru samtökin meðal annars búin að koma
upp skólum og vatnsbrunnum,“
útskýrir Sverrir sem viðurkennir
að heimsóknin til Gíneu-Bissá hafi
breytt viðhorfi sínu til þessarar
framandi heimsálfu. „Maður hélt
að Afríka væri bara Afríka og þar
væru eingöngu vandamál. Þarna

eru hins vegar vel yfir fimmtíu
ríki, hvert með sitt tungumál og
sína menningu,“ segir Sverrir.
Ferðin til Gíneu-Bissá var hins
vegar ekki einhver skemmtiferð
og minnist Sverrir sérstaklega á
viðtal sem hann tók við fjölskyldu.
„Það er svo auðvelt að dæma fyrirfram. Við höldum kannski að vegna
þess að börn deyja úr hungursneyð
eða sjúkdómum þá sé þetta bara
hálfgert „daglegt brauð“ fyrir
fólkið,“ segir Sverrir. „Þegar ég
ræddi við fjölskyldu sem hafði
nýlega misst tveggja ára gamla
dóttur sína sá maður að þetta er
sama sorgin, raunveruleikinn hjá
þeim er engu öðruvísi en hjá okkur
og fólkið glímir við nákvæmlega
sömu tilfinningar og við í hinum
vestræna heimi,“ segir Sverrir.
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FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

Vígalegur Wessman á Harley Davidson
Róbert Wessman, forstjóri Actavis, sýnir á sér nýja hlið á forsíðu
nóvemberheftis
viðskiptatímaritsins CNBC European Business
þar sem hann birtist svartleðraður frá toppi til táar á forláta
Harley Davidson-mótorhjóli undir
fyrirsögninni
„Lyfjabaróninn
Robert Wessman þenur Actavis“.
Blaðið leggur ríflega tvær opnur
undir viðtal við Róbert og
umfjöllun um Actavis þar sem
farið er yfir ævintýralegan
uppgang lyfjafyrirtækisins.
Fyrirtækið fagnar 50 ára
afmæli sínu í ár og saga
þess er í blaðinu sögð
jafnast á við hverja
aðra víkingasögu.
Róbert rennir svo
stoðum undir þá
hugmynd
með
orðunum: „Við
erum íslensk og
biðjumst ekki

afsökunar á því að vera aggressív.“
Greinarhöfundur slær því svo
fram að Róbert yrði kjörið tilraunadýr ef til þess kæmi að Actavis myndi þróa lyf til þess að
draga úr testósteron-framleiðslu
líkamans. Þessu til stuðnings er
bent á að Róbert hefur látið auka
kraftinn í Porsche Cayenne-bíl
sínum upp í 750 hestöfl sem ku
vera einsdæmi.
Áhugi Róberts á hraðskreiðum ökutækjum skín í gegn í
viðtalinu en þegar talið berst
2«"%24 7%33-!.

3ÕNIR SKEMMTILEGA HLIÈ ¹
SÁR Å VIÈTALINU ÖAR SEM
N¹INN SAMSTARFSMAÈUR
HANS STAÈFESTIR AÈ HANN
EIGI ÖAÈ TIL AÈ KOMA TIL
VINNU ¹ (ARLEY $AVID
SON HJËLINU

að mótorhjólum upplýsir hann að
hann eigi Harley Davidson V-Rodmótorhjól. Þegar stungið er upp á
því að hann mæti á því í myndatöku þarf hann ekki nema sekúndubrot til að hugsa sig um. Hann
er svo mættur klukkustund síðar á
mótorfáknum í leðurdressinu og
hefur orð á því að hann sé enn í
spariskónum sem skemmi heildarmyndina.
Myndin sem dregin er upp af
Róberti í greininni er hins vegar
kristaltær. Hann er ákveðinn
keppnismaður sem tekur ekkert
annað í mál en að sigra á öllum
vígstöðvum og þannig að fólk ætti
ekki að láta unglegt yfirbragð
hans blekkja sig. Leðurgallinn og
mótorhjólið segja svo allt annað
sem segja þarf.
ÖÖ
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7ESSMAN EN ÖAR UPPLÕSIR HANN AÈ FRÅTÅMA SÅNUM EYÈI HANN HELST MEÈ FJÎLSKYLDUNNI
EN NOTI EINNIG TËMSTUNDIR TIL AÈ STUNDA VEIÈAR OG KEYRA ¹ MËTORHJËLINU SÅNU

Vorum að taka upp vönduð
eikarhúsgögn frá Christian Harold

Leðursófasett á tilboði.
verð frá 179.000.-

Opið virka daga: 10-18
lau 11-16 sun 13-16
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Áttu von á gestum?

Einkar

F

yrir ári síðan eða svo var því
slegið upp á forsíðu á götublaði
sem hér var einu sinni gefið út á
daglegum basís að tiltekinn auðjöfur hefði keypt sér einkaflugvél.
Þetta þóttu mikil tímamót í
íslensku samfélagi.

500

á síðkastið hef ég orðið var
við það að einkaþotum í eigu
Íslendinga virðist hafa fjölgað
umtalsvert, án þess að ég hafi lesið
nokkra úttekt á því í blöðum. Ég
heyri sífellt fleiri og fleiri sögur af
því að hinir og þessir hafi farið
hingað og þangað í einkaflugvél.
Verslunarferðir til London eru
farnar í einkaflugvél og strákahóparnir fara í fótbolta- og bjórdrykkjuferðir í einkaflugvélum.
Einnig þykir praktískt að fara á
fund í einkaflugvél.

 3!-! tíma heyri ég af því að

er farinn að
átta sig á þessari þróun, að einka
sé inni, en almennings sé úti. Þjónustan er farin að taka mið af því í
auknum mæli að meðaljóninn vilji
líka vera smá einka. Nú streyma
inn um lúgurnar alls konar
bæklingar um það að hægt sé að
panta hitt og þetta heim til sín og
hafa það út af fyrir sig. Þetta hefur
lengi verið hægt með pitsur og
kínverskt, en nú er að verða
sprenging í þessari þróun. Í vikunni fékk ég þrjá bæklinga um
heimsendan mat inn um lúguna,
fyrir utan þá venjulegu. Nú má
panta heim til sín ávexti og brauð,
sem er sniðugt, sem og mat af
mörgum bestu veitingahúsum
bæjarins. Nú þarf fólk sem sagt
ekki lengur að fara út að borða til
þess að fara út að borða. Það getur
farið út að borða heima hjá sér.

%).5 sinni var til þjóðflokkur
sem hét Inkar. Hér á landi er að
verða til þjóðflokkur sem heitir
Einkar. Einkarnir munu líklega
setja mark sitt enn frekar á þjóðfélagið á komandi árum. Það er
allt í lagi svo lengi sem við höfum
mörkin á hreinu. Einkasjúkrahús
og einkasjúkratryggingakerfi eru
ekki óhugsandi næstu skref í
hugum Einkanna. Gagnvart slíku
þurfum við hin auðvitað að vera
stöðugt á varðbergi.

250,-

ISIG gestahandklæði
30x50 cm ýmsir litir

KATTUDDEN
snyrtitöskur 2 stk. 350,LAMPAN lampi
H29 cm ýmsir litir 290,-

SKUBB geymslukassi
45x56x20 cm ýmsir litir 695,-

495,POLARVIDE teppi
130x170 cm ýmsir litir

TOFTBO baðhandklæði
70x140 cm ýmsir litir 995,-/stk
ISIG körfur 3 stk.
bananatrefjar 450,-

ISIG kubbakerti
H15 cm rautt 150,-

495,BÄRBAR bakki
33x33 cm rautt/hvítt

PARODI vasi
H70 cm ýmsir litir 3.990,-

MYSA STJÄRNA sæng
150x200 cm 2.990,-

Lokað hér

Ný verslun

SYLLING gestarúm
80x195x33 cm 3.950,-

BUMERANG herðatré
8 stk. gegnheill viður 495,-

ISIG púðar
ýmsar tegundir 1.190,-

Grænmetisbuff
með kúskús, grænmeti og
blaðlaukssósu

290,-

Virkir dagar
Laugardagur
Sunnudagur
www.IKEA.is

10.00 - 20.00
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00

© Inter IKEA Systems B.V. 2006
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GLÄNSA rafmagnslugt ýmsir litir
ISIG púði hjarta 40x40 cm ýmsir litir

Sæbraut

3!-&!2! þessu hafa einkasamkvæmi líka vaxið í sniðum. Fyrir
utan þau bíða að sjálfsögðu einkabílstjórarnir kurteislegir og hvíthanskaklæddir, ef að líkum lætur,
og einkaflugvélarnar standa gljáfægðar úti á velli. Heyrst hefur af
einkatískusýningum í heimahúsum
og öðrum slíkum einkaskemmtiatriðum, sem áður fyrr fóru fram í
Hollywood eða annars staðar, en eru
nú komin heim í stofu.

890,-

Reykjanesbraut

nú sé nýjasta trendið í skemmtanalífinu að ráða sér einkabílstjóra. Næsta stigið í þessu væri
líklega að ráða sér butler, eða
einkaþjón, upp á breska mátann,
en ég hef ekki heyrt af slíku ennþá.
Einkabílstjórarnir eiga auðvitað
að stuðla að því að peningafólk
geti stundað kokteilboð og partí án
þess að þurfa að hafa áhyggjur af
því að keyra á staur í kjölfarið.
Miðað við örtröðina sem myndast
alltaf við leigubílaröðina í Lækjargötu á næturnar skil ég líka vel að
einkabílstjórar hafi rutt sér til
rúms á Íslandi. Líklega var það
bara tímaspursmál.

