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Framúrstefnulegu
r stóll úr basti
Kristínu frá
hefur fylgt
barnæsku.
Önnu

Anna Kristín
æsku og þar Þorsteinsdóttir bjó
í Noregi
festu foreldrar
baststól.
hennar kaup alla sína barná forláta fínum
„Þessi svokallað
i ættarstóll
norskri línu
var keyptur
í einhvers
í furu og í kringum 1980,“ segir
konar
basti og stóllinn
Anna.
fylgdi mér
þótti mjög „Þá var allt svona
svo í gegnum
nútímaleg
fluttum fór
ur. Hann
stóllinn með. allan uppvöxtinn og
um stól og
hvert
Ég var alltaf
mjög hrifin sem við
Önnu“. Við því var hann alltaf
af þesskallaður
bróðir minn
mátti sitja
rifumst reyndar „stóllinn hennar
í
gjarna um
bæði eldri honum, en ég hafði alltaf
hver
og
betur þar sem
stóllinn eftir frekari. Þegar ég svo
ég var
flutti
í
foreldrah
að heiman
aftur heim
þá varð
til Íslands úsum í Noregi, en þegar
þá fékk ég
leiti var ég
þau fluttu
blessaðan
að eignast
stólinn. Um
eldri son minn
lega til að
ég gat líka
það
notað stólinn og það vildi svo heppiKristín hlæjandi
sem vöggu,“
og bætir því
notað stólinn
segir Anna
við að
til
„Svo þegar að vagga dóttur sinni hún hafi síðar einnig
með.
ástfóstri við börnin mín urðu
stærri þá
þennan stól
tóku þau
um hver mætti
og
sitja í honumlíkt og við bróðir minn miklu
Þannig er
rifumst
þá gera börnin
þetta
glöð í bragði. allt að endurtaka
mín það í dag.
sig,“ segir
Anna að lokum
MH FRETTABLADIDIS
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afFjöldi kókaínfíkla Frumvarp
greitt úr nefnd
hefur tuttugufaldast
Kókaínfíklum í meðferð á Vogi hefur fjölgað úr tíu á ári í yfir 200 á innan við
áratug. Neyslan almennari og tengd breyttum skemmtanahefðum segir yfirlæknir á Vogi. Metmagn af kókaíni hefur verið gert upptækt á þessu ári.
&¥+.)%&.!-, Fjöldi þeirra sem
leita sér meðferðar vegna kókaínfíknar hefur meira en tuttugufaldast á örfáum árum. Að sögn Þórarins Tyrfingssonar, yfirlæknis á
Vogi, hófst þessi mikla fjölgun
rétt fyrir aldamótin síðustu. „Á
tveggja ára tímabili frá 1998 til
2000 fjölgaði þeim sem leituðu til
okkar vegna kókaínfíknar frá því
að vera um tíu á ári í það að vera
yfir 150. Síðan hefur fjöldinn aukist hægt og rólega. Núna fáum við
yfir 200 tilfelli árlega. Þetta
breyttist mikið á þessum tíma.
Neyslan varð almennari og tengist
meira skemmtunum og skemmtanaiðnaðinum. Obbi þeirra sem
leita til okkar vegna kókaínneyslu
er enda ungt fólk, flest á aldrinum
20-30 ára.“
Að sögn Þórarins fer það mikið
eftir fjárhag neytenda hverju
sinni hvaða efna þeir eru að neyta.
„Það er að færast í aukana að fólk
noti einvörðungu kókaín. Þegar

Það er mikið af fólki í
þjóðfélaginu sem vill
kókaín og er tilbúið að borga
mikið fyrir það.
¶«2!2).. 492&).'33/.
9&)2,+.)2  6/')

vel stendur á hjá því efnalega þá
sækir það í kókaín en skiptir svo
yfir í amfetamín þegar það er
féminna. Sumir kvarta yfir því að
kókaín sé svo dýrt, annars myndu
þeir taka meira af því.“
Í síðustu viku var íslenskur
karlmaður handtekinn í Leifsstöð
með þrjú kíló af kókaíni í farangri
sínum. Það er mesta magn efnisins sem gert hefur verið upptækt
við tollaeftirlit hér á landi frá upphafi. Það er þriðja stóra kókaínmálið sem upp hefur komið á síðustu mánuðum. Í ágúst var átján
ára stúlka gripin við reglubundið
tollaeftirlit með um tvö kíló af efn-

inu í fórum sínum. Í október komu
svo upp tvö aðskilin mál með
skömmu millibili þar sem samanlagt um 700 grömm af kókaíni
fundust falin í skóm einstaklinga
sem komu til landsins. Alls hefur
verið lagt hald á um 13 kíló af efninu í ár sem er langmesta magn
kókaíns sem lögregla og tollgæsla
hafa gert upptækt á einu ári.
Fyrra metár var árið 2004
þegar lagt var hald á rúm 6 kíló.
Utan þess árs var meðaltal kókaíns sem var gert upptækt á tímabilinu 1999 til 2005 í kringum eitt
kíló. Þórarinn segir að það magn
sem finnist sé fyrst og síðast
mælikvarði á það að aðilar séu að
reyna að koma kókaíni á markað
hérlendis. „Það er eftirsóknarvert
að koma kókaíni á markað vegna
þess að verðið er mjög hátt og
ágóðavonin mikil. Það er mikið af
fólki í þjóðfélaginu sem vill kókaín og er tilbúið að borga mikið
fyrir að fá það.“
ÖSJ
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6%23.!.$) 6%¨52 ¶AÈ ER
VAXANDI NORÈAUSTAN ¹TT  
MS SUNNAN OG VESTAN TIL SÅÈDEGIS
(ELDUR H¾GARI ¹ .ORÈAUSTURLANDI
4ALSVERÈ RIGNING SÅÈDEGIS EINKUM
SUÈAUSTAN OG AUSTAN TIL (ITI  
STIG MILDAST SYÈST
6%¨52 
LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
höfuðborgarsvæðið
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Hundruð þúsunda talin af
3²$!. !0 Tala látinna í Darfúrhéraðinu vegna átaka þar er talin
vera komin upp í minnst 200.000
manns. Þetta kom fram í nýrri
skýrslu Sameinuðu þjóðanna í
gær, en aðrar rannsóknir hafa
bent til þess að talan gæti verið
nær 400.000 eða jafnvel hærri.
Súdanska ríkisstjórnin heldur
því hins vegar fram að raunverulega talan sé eingöngu brot af
áætlun SÞ.
Erfitt hefur reynst að komast
að endanlegri tölu í átökunum
sem mannréttindasamtök hafa
kallað „verstu mannúðarkrísu
heims“ því erlendir hjálparstarfsmenn hafa eingöngu haft
takmarkaðan aðgang að Súdan
síðan átökin hófust árið 2003. SMK

¥¶2«44)2 

4

!,¶).') Dagný Jónsdóttir, annar
af fulltrúum Framsóknarflokksins í menntamálanefnd, lagði
fram yfirlýsingu á fundi nefndarinnar í gærkvöldi um að Framsóknarflokkurinn styddi
afgreiðslu frumvarpsins um
Ríkisútvarpið ohf. úr nefndinni á
fundinum.
Mörður Árnason, þingmaður
Samfylkingarinnar og fulltrúi
minnihlutans í menntamálanefnd,
sagði að þegar rúm klukkustund
var liðin af fundinum hafði
meirihlutinn ekki lagt fram
neinar tillögur um að takmarka
auglýsingatekjur RÚV í frumvarpinu. Fundinum var ekki lokið
þegar Fréttablaðið fór í prentun í
gærkvöldi.
IFV

Viðræður um varnarsamstarf
6!2.!2-, Breytt staða varnarmála Íslands eftir brottför varnarliðsins er einnig úrlausnarefni
NATO og af Íslands hálfu verður
málið borið upp í Norður-Atlantshafsráðinu, æðstu stofnun bandalagsins, á næstu vikum. Þetta
sagði Geir H. Haarde forsætisráðherra á leiðtogafundi NATO
sem lauk í Ríga í Lettlandi í gær.
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra hitti á fundinum
ráðherra frá Noregi, Danmörku,
Bretlandi og Kanada og átti við
þá viðræður um hugsanlega
aukna aðkomu þessara næstu

grannþjóða Íslendinga að því að
tryggja öryggi og varnir Íslands.
Á fundi Valgerðar með norskum starfsbróður hennar, Jonas
Gahr Störe, var ákveðið að embættismenn landanna myndu halda
áfram viðræðum um aukið öryggis- og varnarsamstarf þjóðanna á
Íslandi um miðjan desember.
Jafnframt
myndu
fulltrúar
norskra stjórnvalda kynna sér
aðstæður á hinu nýja öryggissvæði á Keflavíkurflugvelli, sem
íslensk stjórnvöld hafa ákveðið
að þjóni þar áfram landvarnahlutverki.

Valgerður og Ulrik Federspiel,
ráðuneytisstjóri danska utanríkisráðuneytisins, urðu líka ásátt
um að danskir og íslenskir embættismenn myndu hittast á næstu
vikum til að ræða möguleikana á
efldu samstarfi á þessu sviði.
Utanríkisráðherra ræddi einnig við breska Evrópumálaráðherrann Geoff Hoon og kanadíska utanríkisráðherrann Peter
Gordon MacKay. Þeir lýstu áhuga
á að koma til Íslands bráðlega til
viðræðna um öryggis- og varnarmál í Norðurhöfum.
AA SJ¹ SÅÈU 
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Umferðarsektir hækka á morgun

Aukning um
738 milljónir

5-&%2¨!-, Sektir vegna umferð-

Karl, finnst þér kínverskt betra
en íslenskt?
¡G ELSKA ÖJËÈLEGAN ÅSLENSKAN MAT
EN S¹ KÅNVERSKI ER UPP¹HALDIÈ MITT
+ARL 3TEINGRÅMSSON ER EIGANDI VEITINGA
STAÈARINS .AUSTSINS SEM ER FR¾GUR FYRIR
AÈ BERA FRAM ÖJËÈLEGAN ÅSLENSKAN MAT
%KKI ER LENGUR H¾GT AÈ SLAFRA Å SIG SÒRMAT
¹ .AUSTINU ÖVÅ KÅNVERSKUR VEITINGASTAÈUR
MUN VERÈA OPNAÈUR Å HÒSN¾ÈINU Å MARS

"¾JARSTJËRN +ËPAVOGS

Staðfesta ósk
um eignarnám
+«0!6/'52 Bæjarstjórn Kópavogs
ákvað samhljóma á fundi á
þriðjudag að leita heimildar
umhverfisráðherra fyrir
eignarnámi á
863 hektörum
lands úr
Vatnsendajörðinni. Samkvæmt
samkomulagi
við Þorstein
Hjaltested, land'5..!2 )
eiganda á
")2')33/.
Vatnsenda, verður umsamið verð fyrir landið ekki
gert opinbert fyrr en hefur veitt
eignarnámsheimildina.
Eins og fram hefur komið í
Fréttablaðinu hindra ákvæði í
erfðaskrá Þorstein í að selja land
úr Vatnsendajörðinni beinni sölu.
Þess vegna er sú krókaleið farin að
óska eignarnámsheimildar og gera
síðan sátt í málinu. Sú sátt mun
síðan byggjast á samkomulagi sem
þegar liggur fyrir.
GAR

-¹LIÈ TIL RÅKISSAKSËKNARA

Liggur enn á
gjörgæsludeild
,®'2%',5-, Maðurinn sem fékk

hjartastopp í lögreglubíl á
laugardagskvöldið liggur enn á
gjörgæsludeild Landspítalans.
Sigurbjörn Víðir Eggertsson
aðstoðaryfirlögregluþjónn segir
að rannsókn málsins standi yfir.
Hann telur líklegt að því verði
vísað til ríkissaksóknara.
Maðurinn var gestur á
Radisson SAS Hótel Sögu í
Reykjavík á laugardagskvöldið.
Lögreglan var kölluð á hótelið
vegna óláta sem maðurinn var
með og lenti í átökum við hann.
Maðurinn var í hjartastoppi þegar
komið var með hann á lögreglustöðina. Sjúkralið kom á staðinn
og lífgaði manninn við og var
hann fluttur á gjörgæsludeild. IFV

 NËVEMBER  &)--45$!'52

arlagabrota hækka umtalsvert á
morgun. Sektirnar geta numið allt
að 300 þúsund krónum sé ekið á
meira en 170 km hraða. Þá varða
viðurlög á brotum á reglum um
aksturs- og hvíldartíma nú sekt og
punkti eða punktum í ökuferilsskrá.
William Thomas Möller, lögfræðingur hjá Umferðarstofu,
fagnar þessum breytingum og
segir hækkunum ætlað að ná
árangri í því að slá á brotafjölda.
„Þegar aðgerðir sem þessar eru
gerðar er ekki síður mikilvægt að
lögreglan haldi vöku sinni yfir
umferðalagabrotum því bestur

árangur næst ef allir vinna
saman.“
Sem dæmi um sektir vegna
aksturs yfir löglegum hámarkshraða má nefna að sé ekið á 46-50
km hraða þar sem hámarkshraði
er 30 km skal sektin vera 15 þúsund krónur en 50 þúsund sé ekið á
71-75 km hraða þar sem hámarkshraði er 30 km. Fyrir slík brot skal
ökumaður jafnframt sviptur ökuleyfi í þrjá mánuði.
Sé ekið á 101-110 km hraða þar
sem hámarkshraði er 90 km skal
sektarfjárhæð vera 15 þúsund
krónur, 60 þúsund krónur ef hraðinn er á milli 131-140 km og beita
skal 110 þúsund króna sekt og

5-&%2¨  MORGUN H¾KKA SEKTIR VEGNA

UMFERÈARLAGABROTA OG GETA ORÈIÈ ALLT AÈ
 ÖÒSUND KRËNUM

þriggja mánaða ökuleyfissviptingu sé ökuhraðinn orðinn 161-170
km þar sem hámarkshraðinn er 90
km.
HS

Greiða 208 milljónir
fyrir fjóra hektara
Reykjavíkurborg greiddi 208 milljónir fyrir fjóra hektara í Norðlingaholti.
Upphæðin er samkvæmt niðurstöðu matsnefnd eignarnámsbóta sem borgarráð
ákvað í vor að skjóta til dómstóla. Borgaritari segir forsendur hafa breyst.
34*«2.3µ3,!
Reykjavíkurborg
hefur greitt 208 milljónir króna
fyrir tæplega fjögurra hektara land
í Norðlingaholti. Eigandinn var
Kjartan Gunnarsson, fráfarandi
framkvæmdastjóri
Sjálfstæðisflokksins.
Upphæðin er í samræmi við
úrskurð matsnefndar eignarnámsbóta frá því í mars. Í apríl lá hins
vegar fyrir sú stefna í borgarráði að
una ekki úrskurðinum heldur skjóta
málinu til dómstóla.
„Það er í raun með ólíkindum að
taka kúvendingar í svona málum án
þess að ráðfæra sig við borgarráð.
Ég man ekki betur en að það hafi
allir í borgarráði, meðal annars
núverandi borgarstjóri, verið sammála um að fara með málið fyrir
dóm,“ segir Dagur B. Eggertsson,
oddviti Samfylkingarinnar í borgarstjórn. „Það er augljóslega mörgum
spurningum ósvarað í þessu máli.
En eitt er víst: Það getur ekki verið
hlutverk borgarinnar að gera starfslokasamning við Kjartan Gunnarsson.“
Umleitanir um viðskiptin stóðu
lengi án árangurs. Að lokum bauð
Kjartan landið fyrir 130 milljónir
króna en borgin vildi aðeins greiða
fimmtíu milljónir. Matsnefnd eignarnámsbóta úrskurðaði síðan í mars
á þessu ári að greiða ætti 208 milljónir króna.
Í borgarráði í apríl var lögð fram
umsögn skrifstofustjóra lögfræðiskrifstofu borgarinnar þar sem sagt
var fullt tilefni til að skjóta málinu
til dómstóla því matið væri alltof
hátt og ekki stutt neinum áþreifanlegum rökum, eins og sagði í umsögn
Kristbjargar Stephensen, sem nú

34*«2.-, Sérstakri fjárveitingu
upp á samtals 560 milljónir króna
er varið til að mæta rekstrarhalla
heilbrigðisstofnana samkvæmt
tillögu meirihluta fjárlaganefndar
við meðferð fjáraukalaga.
Tillagan var afgreidd úr nefndinni
í gær og er stefnt að afgreiðslu
laganna í dag. Birkir Jón Jónsson,
formaður fjárlaganefndar, segir
þetta í samræmi við fyrri
ákvarðanir ríkisstjórnarinnar. Við
meðferð frumvarpsins eftir aðra
umræðu bætast 738 milljónir við
þá 16,2 milljarða sem fjáraukalögin ráðgera að ríkisútgjöldin aukist
um á árinu, frá því sem kveðið
var á um í fjárlögum.
BÖS

2ÒSSNESKIR NJËSNARAR

Sextíu njósna í
Bretlandi
"2%4,!.$ !0 Allt að sextíu
rússneskir njósnarar starfa nú í
Bretlandi, kom fram í máli Chris
Bryant, þingmanns verkalýðsflokksins, sem forsætisráðherrann Tony Blair stýrir.
„Ég tel að sjálfstæð ríki ættu
að hafa áhyggjur af því þegar
verulega margir njósnarar starfa
í löndum þeirra,“ sagði Bryant á
málþingi um tengslin milli
Moskvu og Lundúna sem haldið
var í Westminister Hall. Bryant
sagði jafnframt að þessir
njósnarar njósni nokkurn veginn
óhindrað, því Bretar beini frekar
sjónum sínum að mögulegri ógn
frá öfgasinnuðum múslimum. SMK

¶YRLA KÎLLUÈ TIL Å SJÒKRAFLUG

./2¨,).'!(/,4 6ERÈ FYRIR LËÈIR Å .ORÈLINGAHOLTI HEFUR H¾KKAÈ STÎÈUGT ¹ UNDANFÎRN
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gegnir einnig starfi borgarritara
tímabundið.
Kristbjörg segir nú að fyrir
matsnefndinni hafi borgin nefnt 111
milljónir króna sem hámarksupphæð sem síðan hafi verið greidd
Kjartani í maí sem innáborgun.
Eftir að hún hafi í sumar uppreiknað þessar 111 milljónir í samræmi
við nýtt lóðaútboð í Norðlingaholti
hafi aðeins munað á bilinu 20 til 30
milljónum króna á þeirri tölu og
niðurstöðu matsnefndarinnar.
Kristbjörg segist þá hafa skrifað
minnisblað til Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar borgarstjóra þar sem

$!'52 " %''
%2433/. /DDVITI

3AMFYLKINGAR SEGIR
ÖAÈ EKKI HLUTVERK
BORGARINNAR AÈ
GERA STARFSLOKA
SAMNING VIÈ +JART
AN 'UNNARSSON
&2¡44!",!¨)¨'6!

fram hafi komið að hún vildi ekki
standa ein að þeirri ákvörðun að
efna til dómsmáls þegar svo lítið
bæri í milli og hætta væri á að borgin yrði jafnvel dæmd til að greiða
enn hærri upphæð. Borgarstjóri
hafi þá fallist á tillögu hennar um að
una niðurstöðu matsnefndarinnar.
Þessi ákvörðun var ekki kynnt borgarráði:
„Það hefði væntanlega verið eðlilegt vegna stærðar málsins að kynna
borgarráði að niðurstaðan hafi orðið
önnur en leit út fyrir síðasta vor. En
það fórst einfaldlega fyrir,“ segir
Kristbjörg.
GAR FRETTABLADIDIS

Sjúkraflugvélin
var í viðhaldi
3!-'®.'5-, Sjúkraflugvél var

ekki staðsett í Vestmannaeyjum á
þriðjudagskvöld þegar þurfti að
flytja alvarlega veikan mann til
Reykjavíkur. Því var þyrla
Landhelgisgæslunnar kölluð út til
að flytja manninn.
Að sögn Sigurbjarnar Daða
Dagbjartssonar hjá Landsflugi,
sem annast sjúkraflug til og frá
Vestmannaeyjum, var sjúkraflugvélin í viðhaldi. Hann segir það
heldur ekki hafa skipt neinu máli
þótt vélin hefði verið í Eyjum þar
sem ekki hafi verið flugfært
þaðan þegar kallið kom.
ÖSJ

'!2¨52
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"ORGARSTJËRI VILDI
EKKI TAKA ¹H¾TTUNA
SEM FYLGDI M¹LA
FERLUM VEGNA DEILU
UM VERÈ FYRIR LAND Å
.ORÈLINGAHOLTI

&YRIRSJ¹ANLEGUR FJÎLDI BRÒÈKAUPA HINN
 JÒLÅ N¾STA SUMAR G¾TI ORÈIÈ TIL ÖESS
AÈ SVOKÎLLUÈ 3ËLSETURSH¹TÅÈ Å 'ARÈIN
UM ¹ 3UÈURNESJUM VERÈI EKKI HALDIN
ÖANN DAG EINS OG ¹¾TLAÈ HEFUR VERIÈ
6ERÈANDI BRÒÈHJËN MUNU S¾KJAST
EFTIR ÖVÅ AÈ ATHÎFNIN FARI FRAM ÖEGAR
DAGSETNINGIN ER 

&YLGISMENN -UQTADA AL 3ADRS MËTM¾LA FUNDI MEÈ "USH

Hafa sagt sig úr stjórn Íraks

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

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

¥2!+ !0 Fylgismenn sjíaklerksins
Muqtada al-Sadrs á þingi og í ríkisstjórn Íraks hafa dregið til baka
stuðning sinn við ríkisstjórn landsins. Með þessu vilja þeir mótmæla
því að Nouri al-Maliki forsætisráðherra skuli fara á fund George
W. Bush Bandaríkjaforseta í Jórdaníu.
Fundur þeirra Bush og al-Malikis „ögrar tilfinningum írösku
þjóðarinnar og er brot á stjórnarskrárbundnum réttindum Íraka,“
að því er segir í yfirlýsingu frá
þrjátíu þingmönnum og fimm ráðherrum, sem allir eru hliðhollir
Sadr.
Bush hélt í gær rakleiðis frá
leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Lettlandi til Jórdaníu þar
sem hann á fundi bæði með alMaliki og Abdullah Jórdaníukonungi. Aðalefni fundanna er að
finna leiðir til að draga úr átökum

!"$5,,!( /' !, -!,)+) *ËRDANÅUKONUNGUR OG FORS¾TISR¹ÈHERRA ¥RAKS HITTUST Å
*ËRDANÅU Å G¾R EN "USH "ANDARÅKJAFORSETI HITTIR Ö¹ HVORN Å SÅNU LAGI
&2¡44!",!¨)¨!0

í Írak, átökum milli sjía og súnníta
sem hafa verið svo harðskeytt
undanfarið að margir vilja segja
að borgarastyrjöld sé skollin á í
landinu.
Stuðningsmenn Sadrs hótuðu
því fyrir fáeinum dögum að segja
sig úr stjórn landsins láti al-Mal-

iki, sem er sjálfur sjíi, verða af því
að hitta Bush að máli.
„Írakstjórn á að semja við
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna,
ekki við leiðtoga þess lands sem
hefur hertekið Írak,“ sagði Falih
Hassan, þingmaður úr hópi Sadrs.
GB



'%.')¨ 

+!50 3!,!

'*!,$-)¨,!2
"ANDARÅKJADALUR

 

 

3TERLINGSPUND

 

 

%VRA

 

 

$ÎNSK KRËNA

 

 

.ORSK KRËNA

 

 

3¾NSK KRËNA

 

 

*APANSKT JEN

 

 

3$2

 

+AUP ¹ NÕJU VARÈSKIPI FR¹ #HILE VERÈA TEKIN FYRIR ¹ RÅKISSTJËRNARFUNDI ¹ MORGUN

3TOFNFRUMURANNSËKNIR

"IRNI FALIÈ AÈ GANGA FR¹ KAUPUM

Þörf á nýjum
reglugerðum

®29'')3-, Ríkisstjórn Íslands fer
yfir niðurstöðu skýringaviðræðna
íslenskra yfirvalda og skipasmíðafyrirtækisins Asmar á ríkisstjórnarfundi á morgun.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins verður Birni Bjarnasyni
dómsmálaráðherra falið að ganga
endanlega frá kaupum á varðskipinu á grundvelli skýringaviðræðna
sem fram fóru í síðustu viku.
Fulltrúar skipasmíðafyrirtækisins Asmar, sem smíðar skip sín í
Talcahuano í Chile, funduðu þá með
forsvarsmönnum Landhelgisgæslunnar, Ríkiskaupa og Rolls Royce í
Noregi en það fyrirtæki kemur að
hönnun skipsins.
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.ÕTT AÈ SAMNINGUR
INN SÁ ËFULLN¾GJANDI
!È MATI )NGIBJARGAR 3ËLRÒNAR 'ÅSLA
DËTTUR FORMANNS 3AMFYLKINGARINNAR
M¹ DRAGA Ö¹ ¹LYKTUN AF UMM¾LUM
FORS¾TIS OG UTANRÅK
ISR¹ÈHERRA UM VARN
ARM¹L ¥SLANDS SÅÈUSTU
DAGA bAÈ TVÅHLIÈA
VARNARSAMNINGURINN
VIÈ "ANDARÅKIN SÁ EKKI
FULLN¾GJANDI OG TAKI
FYRST OG FREMST TIL ËFRIÈARTÅMAm
(ÒN SEGIR AÈ SÁR OG ÎÈRUM Å
3AMFYLKINGUNNI ÖYKI ÖAÈ ANNARS
FAGNAÈAREFNI AÈ FARIÈ SÁ MEÈ ÖETTA
INN ¹ VETTVANG .!4/ OG REYNT AÈ N¹
FJÎLÖJËÈLEGRI SAMVINNU UM ÎRYGGI OG
VARNIR ¥SLANDS

 NËVEMBER  &)--45$!'52

Danskur verkfræðingur, Carsten Fauner, var íslenskum yfirvöldum innan handar í samningaviðræðunum sem tæknilegur ráðgjafi.
Eins og greint hefur verið frá í
Fréttablaðinu átti Asmar lægsta tilboðið í gerð nýs varðskips, um 2,4
milljarða króna sem var um 200
milljónum undir áætluðum kostnaði.
Þrjú önnur fyrirtæki buðu í gerð
varðskipsins, Damen í Hollandi,
Simek í Noregi og Peene-werft í
Þýskalandi.
Gert er ráð fyrir að skipið verði
rúmlega 90 metra langt og með 100
til 125 tonna dráttarkraft. Björn
Bjarnason vildi ekki tjá sig um

6!2¨3+)0)¨ 4µ2 6ARÈSKIP ,ANDHELGIS

G¾SLUNNAR ERU ÖRJÒ GIR 4ÕR OG «ÈINN

málið er Fréttablaðið leitaði eftir
því í gær frekar en Sólmundur Jónsson, rekstrarstjóri Landhelgisgæslunnar. Ekki náðist í Georg Lárusson, forstjóra Landhelgisgæslunnar,
þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. MH

6¥3).$!34!2& Málþing um stofnfrumurannsóknir, þar sem drög að
nýju frumvarpi verður kynnt
verður haldið í Norræna húsinu í
dag.
Árið 2005 var skipuð nefnd sem
fékk það verkefni að endurskoða
lög um tæknifrjóvgun með tilliti
til rannsókna á stofnfrumum úr
fósturvísum en afrakstur nefndarstarfsins liggur nú fyrir.
Ólöf Ýrr Atladóttir, framkvæmdastjóri vísindasiðanefndar,
segir vísindarannsóknir á
heilbrigðissviði vaxandi grein hér
á landi en að þörf sé á að endurskoða löggjöfina. Málþingið
stendur frá klukkan 13-18.
HS

Breytt staða varna Íslands
líka úrlausnarefni NATO
Leiðtogar Atlantshafsbandalagsins luku fundi sínum í Ríga í Lettlandi í gær með því að álykta um staðfestu bandalagsins að ná árangri í Afganistan. Forsætisráðherra sagði breytta stöðu varnarmála á Íslandi
einnig vera úrlausnarefni NATO. Málið yrði tekið til umfjöllunar í Norður-Atlantshafsráðinu á næstunni.

&REKARI VARNARVIÈ
BÒNAÈUR ËÖARFUR
!È SÎGN 3TEINGRÅMS * 3IGFÒSSONAR FOR
MANNS 6INSTRIHREYFINGARINNAR p GR¾NS
FRAMBOÈS ER ENGIN ÖÎRF ¹ ÖVÅ AÈ LEITA
EFTIR ÖVÅ VIÈ .!4/ OG
GRANNÖJËÈIRNAR AÈ SJ¹
¥SLENDINGUM FYRIR FREKARI
VARNARVIÈBÒNAÈI EFTIR
BROTTFÎR VARNARLIÈSINS
3TEINGRÅMUR SEGIR
AÈ Å ORÈUM FORS¾TIS
R¹ÈHERRA bVEKI MIKLA ATHYGLI AÈ ÖAR
ER Å RAUN VERIÈ AÈ SEGJA AÈ ÖESSI
SAMNINGUR VIÈ "ANDARÅKIN SÁ EKKI
FULLN¾GJANDIm
(ANN HAFI HELDUR ENGA TRÒ ¹ ÖVÅ AÈ
HVORKI $ANIR bNÁ ÖAÈAN AF SÅÈUR .ORÈ
MENN FARI AÈ TAKA ¹ SIG NEINN KOSTNAÈ
VEGNA SLÅKRA SKULDBINDINGAm

2ÁTT AÈ R¾ÈA VIÈ
GRANNÖJËÈIR
b¡G VEK ATHYGLI ¹ ÖVÅ AÈ STRAX ¹RIÈ
 BENTUM VIÈ Å &RJ¹LSLYNDA FLOKKN
UM ¹ AÈ ÖAÈ V¾RI ¹ST¾ÈA FYRIR OKKUR
AÈ R¾ÈA VIÈ N¹GRANNA
ÖJËÈIR OKKAR UM ÖAÈ
HVERNIG VÎRNUM ¥SLANDS
VERÈI H¹TTAÈ m SEGIR 'UÈ
JËN !RNAR +RISTJ¹NSSON
FORMAÈUR &RJ¹LSLYNDA
FLOKKSINS b6IÈ TÎKUM
ÖEIM HUGMYNDUM MJÎG VEL AÈ R¾ÈA
VARNARM¹LIN VIÈ N¾STU GRANNÖJËÈIR
OKKAR m SEGIR 'UÈJËN !RNAR

6!2.!2-, Leiðtogar hinna 26
aðildarríkja
Atlantshafsbandalagsins strengdu þess heit í lok
tveggja daga fundar síns í Ríga í
Lettlandi í gær að standa sína
pligt í Afganistan, þrátt fyrir vaxandi mannfall í átökum þar og
neitun sumra NATO-ríkja um að
leggja til hermenn í hættulegustu
verkefnin.
Geir H. Haarde forsætisráðherra benti í ræðu sinni á fundinum á, að Ísland hefði nú þá sérstöðu að vera án reglubundins
eftirlits og viðbúnaðar í lofti á
friðartímum. Sú staða yrði
úrlausnarefni bæði fyrir íslensk
stjórnvöld og bandalagið. Því
myndi ríkisstjórn Íslands óska
eftir því að málið yrði sem fyrst
tekið til umfjöllunar í Norður-Atlantshafsráðinu.
Leiðtogarnir lýstu því yfir að
25 þúsund manna viðbragðssveitir bandalagsins væru komnar á
laggirnar eftir fjögurra ára undirbúning, en þeim er ætlað að standa
í fylkingarbrjósti nútímavædds
herafla NATO.
Þá var Serbíu - sjö og hálfu ári
eftir loftárásir NATO á landið ásamt grannríkjunum Makedoníu
og Svartfjallalandi boðin þátttaka
í
aðildarundirbúningsáætlun
bandalagsins.
„Við staðfestum óbifandi stöðugleika bandalags okkar og lýsum
því yfir að [NATO-herliðið í
Afganistan] búi yfir þeim mannafla, búnaði og sveigjanleika sem
þörf krefur til að tryggja áframhaldandi
árangursríka
framkvæmd verkefnisins,“ segir í
lokaályktun leiðtoganna.

75.000 KR.
GJAFABRÉF
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA ÖLLUM BÍLUM
@Zgi^d\he^a4w\ZgbZÂ
`Zgi^ÃhgÂjbhe^a^c
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Af þessu tilefni greindi Geir
H. Haarde forsætisráðherra frá
því að íslensk stjórnvöld myndu
auka framlög til endurreisnar- og
þróunarverkefna í Afganistan,
auk þess sem staðið yrði að flugfrakt í þágu þeirra bandalagsríkja sem hafa liðsafla í sunnanverðu landinu.
Í umræðum um pólitíska og
hernaðarlega uppfærslu NATO
sagði Geir að um mjög nauðsynlegt ferli væri að ræða sem varðaði getu bandalagsins til að gegna
hlutverki sínu við breyttar
aðstæður. Um leið benti hann á að
þetta mætti ekki verða til þess að
bandalagið missti sjónar á kjarnatilgangi samstarfsins, það er
sameiginlegum vörnum byggðum á gagnkvæmum varnarskuldbindingum aðildarríkjanna.
Í því samhengi benti Geir á, að
Ísland hefði nú þá sérstöðu innan
bandalagsins að vera án reglubundins eftirlits og viðbúnaðar í
lofti á friðartímum. Sú staða yrði
úrlausnarefni bæði fyrir íslensk
stjórnvöld og bandalagið, „enda
hefði það ávallt nálgast öryggi
aðildarríkjanna með heildstæðum
hætti,“ að því er haft er eftir Geir
í fréttatilkynningu.
Geir sagði að íslensk stjórnvöld væru ánægð með nýlegt
samkomulag við Bandaríkin um
varnarmál, en eftir stæði nauðsyn á eftirliti og viðbúnaði á friðartímum. Því yrði af Íslands
hálfu óskað eftir að málið yrði
tekið til umfjöllunar í NorðurAtlantshafsráðinu á næstu vikum.
Norður-Atlantshafsráðið er æðsta
stofnun NATO. AUDUNN FRETTABLADIDIS
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1.
ALLAR BÆKUR
Metsölulisti Mbl.
29. nóv.

1.
ALLAR BÆKUR
EYMUNDSSON
29. nóv.

„Írónísk, launfyndin,

bókmenntaleg spennusaga.“
Jón Yngvi Jóhannsson, Kastljós

        lesturinn er
góð skemmtun
Katrín Jakobsdóttir, Mbl.

viðburðarík og spennandi saga
Silja Aðalsteinsdóttir, tmm.is

  $     &! #
   "$    
    %  !  !
 '(  !magnaða og trúverðuga
spennusögu$ $
Gísli Sigurðsson, rannsóknarprófessor við Stofnun Árna Magnússonar

Metsölubókin Mýrin aftur
fáanleg í nýrri kiljuútgáfu.
Yfir 30.000 eintök seld.

edda.is
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"LAÈAMAÈUR ¥SAFOLDAR VILLTI ¹ SÁR HEIMILDIR OG KYNNTI SÁR AÈBÒNAÈ ¹ ELLIHEIMILI

Blaðamaður réði sig til starfa á Grund
Bæta þarf þjónustu við aldraða til
muna segir Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir,
blaðamaður hjá tímaritinu Ísafold, sem villti
á sér heimildir þegar hún réði sig á elliheimilið Grund í vikutíma og skrifaði grein um
aðbúnað vistmanna þar.
Það hefur ekki gerst áður hér á Íslandi að
blaðamaður beiti slíkum vinnubrögðum.
Fyrri hluti greinarinnar birtist í blaðinu Ísafold sem kemur út í dag.
Reynir Traustason, ritstjóri Ísafoldar,
segir að slík vinnubrögð séu ekki siðferðilega
röng. „Þetta er eina leiðin til að komast að
raunveruleikanum. Við viljum vita hvort við
séum að fara nógu vel með gamla fólkið,
hvernig því líður í raun inni á þessari stofnun,“ segir Reynir.
Að sögn Reynis var öllum nöfnum vist-

&*®,-)¨,!2

Hefur þú dottað undir stýri?
*¹
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Gefur þú blóð?

BLAÈAMAÈUR

manna breytt í greininni og því komi umfjöllunin sér ekki illa fyrir neinn.
Spurður segir Reynir að vissulega hafi

ARGUS / 06-0552

3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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Ingibjörg villt á sér heimildir, því þeir sem
réðu hana í starfið vissu ekki að hún ætlaði að
skrifa grein um reynslu sína í starfinu.
Reynir segir að menn muni sjá meira af
slíkum greinum í Ísafold. „Ef við ætlum að
fylgja öllum siðferðisreglum þá munu fullt af
hneykslismálum aldrei koma upp á yfirborðið,“ segir ritstjórinn og kallar þessi vinnubrögð „hina nýju blaðamennsku“.
Júlíus
Rafnsson,
framkvæmdastjóri
Grundar, sagði í Kastljósi Sjónvarpsins í gær
að sú mynd sem Ingibjörg dregur upp af elliheimilinu sé nöturleg og að vinnubrögð Ísafoldar séu vafasöm.
Hann sagði að ekki væri hægt að líða að
Ingibjörg hafi logið sig inn í starfið og ýjaði
að því að Grund myndi leita réttar síns fyrir
dómstólum.
IFV
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BANKANS AÈ +LETTH¹LSI Å G¾RMORGUN

Debetkort
með kreditheimild*
– vaxtalaus og án nokkurs kostnaðar!
Kynntu þér DMK Debetkort og aðra þjónustuþætti
DMK á spron.is
* skv. útlánareglum SPRON
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Ætluðu að stela 300
kílóa hraðbanka
Tveir menn reyndu að fremja klaufalegt rán í gær. Ránið var í beinni útsendingu. Starfsmaður Landsbankans segir hraðbankann hafa verið illa festan.
,®'2%',5-,
Tveir karlmenn
reyndu að stela þrjú hundruð kílóa
hraðbanka úr útibúi Landsbankans að Kletthálsi í Reykjavík á
miðvikudagsmorgun.
Mennirnir losuðu hraðbankann,
mjökuðu honum að hurð bankans
og veltu honum á hliðina. Öryggiskerfi bankans fór í gang og tóku
myndavélar í anddyrinu aðfarirnar upp á myndband. Þegar öryggisvörður kom á vettvang lá hraðbankinn
í
dyragættinni
en
mennirnir höfðu hypjað sig.
Öryggisvörðurinn gerði lögreglunni viðvart laust fyrir klukkan átta og kom hún á vettvang og
rannsakaði vegsummerki eftir
ránstilraunina.
Mennirnir voru ekki með nein
verkfæri þegar þeir reyndu að
fremja ránið og bendir það til að um
skyndiákvörðun hafi verið að ræða.

Haukur Þór Haraldsson, framkvæmdastjóri
rekstrarsviðs
Landsbankans, segir að mennirnir
hafi líklega ekki áttað sig almennilega á því hvað þeir voru að gera;
að þeir væru í beinni útsendingu
meðan þeir böðluðust á hraðbankanum. „Ef þeir hefðu litið upp og
séð myndavélina þá hefðu þeir
áttað sig á því að þetta var vonlaus
tilraun,“ segir Haukur og bætir
því við að hraðbankar í landinu
hafi yfirleitt verið látnir í friði.
Að sögn Hauks var hraðbankinn illa festur, hann var ekki boltaður niður í gólfið, sem venjulega
er gert til að festa slíka hraðbanka.
Ástæðan er sú að það er hiti í flísunum í anddyri útibúsins sem
gerir það ómögulegt að festa hraðbankann með boltum því þeir eyðileggi hitamottuna undir flísunum.
„Í þessu tilfelli var hraðbankinn

festur með lélegustu festingunum
okkar.“
Haukur segir að hugsanlega
hafi tæknibúnaður inni í hraðbankanum skemmst en að líklega
sé ekki um mikið tjón að ræða
fyrir bankann.
Starfsmaður lögreglunnar í
Reykjavík segir að ekki sé gáfulegt að stela slíkum hraðbönkum
því yfirleitt séu ekki miklir peningar í þeim. Hann segist eingöngu
muna eftir einu slíku ráni. Það átti
sér stað í anddyri Kennaraháskólans fyrir nokkrum árum. Þá náðu
þjófar að nema hraðbanka á brott
og gómaði lögreglan mennina og
var hraðbankinn í bíl þeirra.
Lögreglan rannsakar nú ránstilraunina og býst við því að handtaka þjófana fljótlega ef þeir gefa
sig þá ekki fram áður.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

4EKJUR $AGSBRÒNAR ¹ ÖRIÈJA ¹RSFJËRÈUNGI N¹MU  MILLJÎRÈUM KRËNA

Dagsbrún tapaði 3,2 milljörðum
6)¨3+)04) Dagsbrún tapaði 3,2 milljörðum króna á

<¨Â^![V\bZcch`Vd\\diigkVa

þriðja fjórðungi ársins. Þetta er nokkuð meira en
greiningardeild Glitnis reiknaði með en hún spáði 2,8
milljarða króna tapi á fjórðungnum.
Þá nam tap félagsins tæpum 4,7 milljörðum króna
á fyrstu níu mánuðum ársins samanborið við 554
milljóna króna hagnað á sama tíma í fyrra.
Í uppgjöri Dagsbrúnar segir að tekjur Dagsbrúnar (nú 365 hf.) hafi numið 36,1 milljarði króna á fyrstu
níu mánuðum ársins sem er rúm þreföldun frá síðasta ári en þá námu þær rúmum 10,8 milljörðum
króna. Tekjur á þriðja ársfjórðungi námu tæpum 16
milljörðum króna, sem er 12,1 milljarðs króna aukning á milli ára.
Rekstrarhagnaður (EBITDA) af reglulegri starfsemi fyrir óvenjulega liði fyrstu níu mánuði ársins
nam tæpum 3,8 milljörðum króna samanborið við
rétt rúma 2,3 milljarða króna í fyrra.
Handbært fé Dagsbrúnar frá rekstri án vaxta nam
26 milljónum króna fyrstu níu mánuði ársins sem
skýrist af miklum óvenjulegum kostnaði í fjórðungn-

-)¨,!2  $AGSBRÒN SEM SKIPT HEFUR VERIÈ UPP Å TVÎ FÁLÎG

TAPAÈI  MILLJËNUM KRËNUM MEIRA EN SP¹È HAFÈI VERIÈ
&2¡44!",!¨)¨2«"%24

um og aukningu á rekstrartengdum eignum og skuldum. Á sama tíma í fyrra nam þessi liður tæpum 1,9
milljörðum króna, að því er segir í uppgjörinu.
Heildareignir félagsins í septemberlok námu 87,6
milljörðum króna samanborið við 22,8 milljarða
króna í lok síðasta árs.
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3IGRÒN "JÎRK *AKOBSDËTTIR TEKUR VIÈ STARFI B¾JARSTJËRA ¹ !KUREYRI

Fyrsta konan til að gegna starfinu
 Hvaða sögufræga hús verður
að kínversku veitingahúsi?
 Íslenska kvennalandsliðið
vann góðan sigur í undankeppni
HM í handbolta á þriðjudag.
Hverjir voru andstæðingarnir?
 Íþróttavefur The Guardian
heldur úti skopmyndasamkeppni
og nýjasta viðfangsefni hennar er
Íslendingur. Hvað heitir hann?
36®2). %25  ",3

$6 FRÁTT UM (OLBERG -¹SSON

Sátt um miskabætur vegna
rangrar fréttar
&*®,-)¨,!2 Útgáfufélag DV

hefur samið við Holberg Másson
um greiðslu miskabóta vegna
fréttar sem birtist í DV 24.
janúar síðastliðinn. Í fréttinni
sagði meðal annars að Holberg
hefði smyglað hassi til landsins í
loftbelg á áttunda áratugnum.
„Hinn 29. nóvember 2006 var
gengið frá sátt við Holberg
Másson vegna forsíðufréttar í
DV í ársbyrjun. Fyrir liggur að
fréttin var efnislega röng. Af
því tilefni vilja 365 miðlar hf.,
sem gefur út DV, taka fram að
félagið harmi rangan fréttaflutning blaðsins af fortíð
Holbergs, samhliða því sem
hann er beðinn afsökunar á þeim
óþægindum sem hin ranga
umfjöllun olli honum,“ segir í
yfirlýsingu 365.
TH
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.IÈURGREIDDIR ÎRYGGISHNAPPAR
5M EITT HUNDRAÈ LÅFEYRISÖEGAR OG
ÎRYRKJAR Å 3ANDGERÈI MUNU BR¹TT EIGA
ÖESS KOST AÈ F¹ NIÈURGREIDDA ÎRYGG
ISHNAPPA ¹ HEIMILI SÅN "¾JARSTJËRNIN
SEGIST LEGGJA ¹HERSLU ¹ ÎRYGGI ÖESSA
HËPS OG HYGGST ÖVÅ GREIÈA  KRËN
UR AF  KRËNA M¹NAÈARGJALDI FYRIR
HVERN EINSTAKLING

36%)4!34*«2.!2-, Sigrún Björk
Jakobsdóttir tekur við starfi bæjarstjóra á Akureyri 9. janúar
næstkomandi. Þá sest Kristján
Þór Júlíusson, fráfarandi bæjarstjóri, í stól forseta bæjarstjórnar en Sigrún hefur gegnt því embætti á þessu kjörtímabili. Kristján
Þór mun leiða lista Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi
í komandi alþingiskosningum en
hann hlaut fyrsta sæti í prófkjöri
flokksins í liðinni viku.
Sigrún Björk verður fyrst
kvenna til að gegna embætti bæjarstjóra á Akureyri.
„Áherslur kvenna eru oft á
tíðum öðruvísi. Það eru 79 sveita-

félög á landinu í dag og af þeim
eru 20 þar sem konur gegna embætti sveitarstjóra. Ég fagna
auknum hlut kvenna í þessum
hópi og hlakka til að takast á við
þau verkefni sem bíða,“ segir
Sigrún.
Hún segist ekki ætla að gera
stórar breytingar þegar hún
tekur við starfinu.
„Akureyri er með mjög skýrt
mótaða stefnu í sínum málum og
meirihlutaflokkarnir hafa góðan
málefnasamning sem ég mun
vinna eftir.“
Sigrún hefur setið í bæjarráði
en Hjalti Jón Sveinsson mun taka
við sæti hennar þar.
ÎHÎ
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Ástandið er erfitt fyrir alla
Palestínskur félagsráðgjafi segist ekki saka Ísraela um ástandið í Palestínu, heldur stjórnina. Hann missti
sjónina í árás Ísraelshers. Amro er staddur hér á landi til að ræða stöðu fatlaðra í Palestínu.
&®4,5. „Á hverjum degi verða fleiri Palestínumenn fatlaðir vegna árása og aðgerða Ísraelshers,“ segir Ziad Amro, fatlaður palestínskur
félagsráðgjafi, sem staddur er hér á landi á
vegum félagsins Ísland-Palestína, Blindrafélagsins og Öryrkjabandalags Íslands.
Yfir kaffibolla og rammíslenskri berjasaft í
notalegu einbýlishúsi í Breiðholtinu virðast
hörmungarnar í Palestínu langt undan, en
fyrir Amro eru þær hluti af daglegri reynslu.
„Ástandið er afar erfitt fyrir alla, en ekki
síst fyrir fatlaða. Gaza-svæðið er í raun bara
eitt stórt fangelsi Ísraels,“ segir Amro, sem
sjálfur missti sjónina vegna aðgerða Ísraelshers í háskólanum þar sem hann stundaði nám
fyrir nokkrum árum. „Efnahagur fólks er
bágborinn, það er enga vinnu að fá og enginn
lífeyrir frá ríkinu.“
Amro, sem hefur lengi verið virkur í
mannréttindabaráttu fatlaðra á herteknu
svæðunum heima fyrir, starfar sem formaður
Öryrkjabandalags Palestínu en hann er
jafnframt stofnandi bandalagsins. Eins var
hann fulltrúi Palestínu í nefnd Sameinuðu
þjóðanna um sáttmála um réttindi og reisn
fatlaðra sem samþykktur var í september.
„Við lifum við aðgerðir Ísraelsmanna. Nú
stendur yfir aðgerðin „Haustský“ á Gazasvæðinu sem hefur á seinustu tveimur til
þremur vikunum ollið varanlegri fötlun yfir
fimmtíu palestínskra manna, kvenna og
barna,“ segir Amro.
Og í hernumdu landi er fátt eitt til ráða og
lítið um úrræði fyrir fatlaða, sem oft eiga afar
erfitt með að sjá sér og sínum farborða.

&!4,!¨)2 ¥ 0!,%34¥.5 :IAD !MRO ER STADDUR HÁR ¹ LANDI TIL AÈ R¾ÈA STÎÈU FATLAÈRA Å 0ALESTÅNU EN SÅFELLT FLEIRI
0ALESTÅNUMENN SLASAST VEGNA AÈGERÈA ¥SRAELSHERS ¹ 'AZA SV¾ÈINU OG 6ESTURBAKKANUM EN LÅTIÈ ER UM STUÈNING OG
ÒRR¾ÈI ÖEIM TIL HANDA
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

„Það verður að stöðva Ísrael. Þetta er eina
landið í heiminum sem brýtur á hverjum degi
alþjóðalög, og við verðum að kalla eftir að þau
ríki sem hafa neitunarvald í öryggisráði
Sameinuðu þjóðanna, Rússland, Bandaríkin,
Bretland, Frakkland og Kína, sem og gyðingar
um heim allan, fari að beita sér í þágu
palestínsku þjóðarinnar,“ sagði Amro.
En þrátt fyrir að hann hafi misst sjónina
vegna aðgerða Ísraelshers, segir hann að ekki
sé við Ísraelsmenn að sakast.
„Ég ásaka ekki ísraelska fólkið, ég kenni

ísraelsku ríkisstjórninni um ástandið heima
hjá mér,“ segir Amro, sem býr í Ramallah á
Vesturbakkanum. „Auðvitað verður að draga
þá fyrir dóm sem bjóða sig fram í sjálfboðavinnu innan hersins til að brjóta alþjóðalög, en
í heildina er eingöngu við Ísraelsstjórn og þau
ríki og sérfræðingaráð sem sýna henni
stuðning að sakast.“
Amro heldur fyrirlestur síðdegis í dag á
vegum Blindrafélagsins og Öryrkjabandalags
Íslands í Hamrahlíð 17 klukkan 17.30.
SMK FRETTABLADIDIS

-¹L (ANNESAR (ËLMSTEINS OG *ËNS «LAFSSONAR

Málið tekið fyrir í
yfirrétti á Englandi
Málflutningur í máli
Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar prófessors og Jóns Ólafssonar kaupsýslumanns, í yfirrétti
á Englandi, fer fram í dag.
Kröfu Hannesar um að dómur
sem féll í enskum dómstóli, þess
efnis að Hannesi bæri að greiða
Jóni tólf milljónir króna vegna

$«-3-,

3TARFSMANNAFÁLAG 2EYKJAVÅKURBORGAR BOÈAR TIL
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& villigæs
Jólamatse›ill me› íslenskri
villigæs í a›alrétt frá 1. des.
Bor›apantanir í síma 444 5050
e›a vox@vox.is
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*«. «,!&33/. 6ILDI EKKERT TJ¹ SIG UM
EFNISATRIÈI M¹LSINS
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&UNDURINN ER HALDINN VEGNA V¾NTANLEGRAR SAMEINING
AR 3TARFSMANNAFÁLAGS !KRANESS VIÈ 3TARFSMANNAFÁLAG
2EYKJAVÅKURBORGAR UM N¾STU ¹RAMËT
&UNDAREFNI

4ILLAGA TIL LAGABREYTINGAR

®NNUR M¹L
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+REFST ÖESS AÈ DËMUR Å M¹LINU VERÈI
ËGILDUR
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orða sem hann birti á heimasíðu
sinni, yrði ógiltur var hafnað. Hann
áfrýjaði málinu í kjölfarið til yfirréttar. „Aðalatriðið er að ég tel að
mér hafi verið ranglega stefnt og í
dómi undirréttar var á það fallist
að mér hafi verið stefnt á röngum
forsendum. Hins vegar þótti það
ekki nóg ástæða til þess að fallast á
mína kröfu og ég ákvað í kjölfarið
að láta á það reyna, hvort yfirréttur myndi meta efnisatriði málsins
með sama hætti,“ sagði Hannes er
Fréttablaðið náði tali af honum í
gær en hann var þá staddur í London og ætlaði sér að vera viðstaddur
málflutninginn í dag.
Grundvöllur málsins byggist á
ummælum er birtust á heimasíðu
Hannesar, sem vistuð var á vefsvæði Háskóla Íslands. Ummælin
voru á ensku og fjölluðu um að Jón
hefði lagt grunninn að viðskiptaferli sínum með ólögmætum fíkniefnaviðskiptum. Hannes hefur
síðan margsinnis haldið því fram
að hann hafi aðeins verið að endursegja fréttir sem fjallað hafi verið
um í íslenskum dagblöðum, meðal
annars í Morgunpóstinum árið
1995.
Jón Ólafsson sagði lögfræðinga
sína sjá alfarið um málið er Fréttablaðið náði tali af honum í gær.
Hann var því ekki tilbúinn til þess
að ræða efnisatriði þess.
MH
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!ÈGERÈIR LÎGREGLU FËLU Å SÁR ËLÎGM¾TA MEINGERÈ

Bætur vegna hlerana

DAGSLJÓSALAMPAR

með stækkunargleri
Notaðu tækifærið til þess
að eignast eða gefa þessa
frábæru lampa á sérstöku
tilboðsverði.

$«-3-, Karlmanni hafa verið

dæmdar 50 þúsund krónur í miskabætur vegna þess að lögreglan á
Sauðárkróki hleraði síma hans í
desember árið 2004. Dómurinn
var kveðinn upp í Héraðsdómi
Reykjavíkur.
Maðurinn var grunaður um að
hafa átt aðild að eldsvoða í húsi
við Bárustíg á Sauðárkróki hinn 4.
desember árið 2004 þar sem einn
maður lést. Lögreglan fékk upplýsingar um símtöl úr og í síma
mannsins hinn 3. og 4. desember
og var sími hans hleraður frá 9. til
22. desember sama ár. Þessar
aðgerðir voru heimilaðar með
dómsúrskurði. Ekki var gefin út
ákæra á hendur manninum.

Maðurinn byggði kröfu sína á
því að hann hefði verið beittur
þvingunaraðgerðum og að umfjöllun um málið í fjölmiðlum hefði
valdið honum andlegum þjáningum. Maðurinn fór fram á hálfa
milljón króna í bætur.
Í niðurstöðu dómsins kemur
fram að að aðgerðir lögreglu hafi
falið í sér ólögmæta meingerð
gagnvart manninum en að jafnframt hefði ekki verið sýnt fram
á að lögreglumenn hafi átt frumkvæði að umfjöllun fjölmiðla um
eldsvoðann. Dómurinn taldi því
að greiða ætti manninum 50.000
krónur í miskabætur vegna skerðingar á einkalífi hans.
IFV
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ERINDI VIÈ ÖJËÈINA OG SÅÈASTLIÈIN  ¹R ¶AÈ SINNI VERKUM SEM ANNARS V¾RU EKKI
UNNIN -EÈ 3IGURÈI ¹ MYNDINNI ERU *ËN 3IGURÈSSON FYRRVERANDI R¹ÈHERRA OG 3VERRIR
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Elsta félag Íslands 190 ára
Hið íslenzka bókmenntafélag var stofnað árið 1816.
Félagið hefur í 190 ár staðið fyrir útgáfu fjölda
fræðirita sem eru þjóðinni ómetanleg. Félagið hefur
einnig gefið út tímaritið Skírni í 180 ár samfellt.

ODDI HÖNNUN VOC5004

&2¨) Hið íslenzka bókmenntafé-

Notaðu tækifærið til þess að
eignast eða gefa þessa frábæru
lampa á sérstöku tilboðsverði.
Smiðjuvegi 5
200 Kópavogur
www.skola.is

Sími 585 0500
Opið virka daga 9-18
og laugardaga 10-14

lag heldur um þessar mundir
uppá 190 ára afmæli sitt en félagið er elsta félag og bókaforlag á
Íslandi stofnað árið 1816. Félagið
hefur á langri vegferð aldrei
hvikað frá því markmiði sem það
hefur ávallt haft í hávegum –
útgáfu markverðra fræðirita á
sem flestum sviðum, til að efla
vísindi Íslendinga á allan hátt.
Útgáfa félagsins er mikil vöxtum
og þess eru fá dæmi meðal annarra þjóða og einsdæmi hér á
landi að frjálst félag geti státað af
álíka hefð.
Bókmenntafélagið er fræðafélag þótt það sé kennt við bókmenntir. Við stofnun félagsins
merkti orðið bókmenntir hvers
konar menntir sem bundnar voru
við bækur og þá ekki síður fræði
en skáldskap en auk bókaútgáfu
sinnti félagið margs konar annarri vísinda- og fræðastarfsemi.

4¥-!2)4
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3KÅRNIR HEFUR
KOMIÈ ÒT
Å  ¹R
SAMFELLT OG
ER EIN AF
MEGINSTOÈUN
UM Å STARFSEMI
FÁLAGSINS

Bækur félagsins hafa fjallað um
bókmenntir, listir, skáldskap, hagfræði, lögfræði, sálfræði, sagnfræði og fornleifafræði auk eins
viðamesta og þekktasta flokki
bóka félagsins, Lærdómsritunum,
að ógleymdri útgáfu Skírnis, tímarits félagsins.
Sigurður Líndal, lagaprófessor
og forseti HÍB, síðastliðna fjóra
áratugi, segist hugsa um félagið
sem elstu stofnun hins nýja Íslands
og að afmæli félagsins sé miðað
við sameiningu Íslands- og Danmerkurdeildar félagsins 15. ágúst
1816 þótt stofnun Íslandsdeildarinnar hafi verið árið 1815. „Félagið stóð í ýmsu öðru en að gefa út
bækur. Það stofnaði til dæmis það
sem nú er kallað Landsbókasafn
Íslands – háskólabókasafn,“ segir
Sigurður og minnir jafnframt á að
félagið hafði forgöngu um mælingu Íslands og útgáfu fyrsta uppdráttar landsins sem telja má
nokkurn veginn réttan. Það annaðist einnig veðurathuganir og félagið lét safna efni í mikla Íslandslýsingu. Um Skírni segir Sigurður að
það sé meira en eitt tímarit. „Ég
kallaði það eitt sinn langafa
íslenskrar fjölmiðlunar. Fyrst kom
hann og svo blöðin, útvarpið og
loks sjónvarpið.“
Afmælis- og aðalfundur HÍB
verður haldinn í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur laugardaginn 2.
desember næstkomandi klukkan
14.00.
SVAVAR FRETTABLADIDIS
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%KIÈ ¹ HJËLREIÈAMANN

¥ FYRRA VAR MET SETT Å KOMUFJÎLDA Å +VENNAATHVARFIÈ SEM VERÈUR SLEGIÈ Å ¹R

.ORÈAUSTURVEGUR

Maðurinn er alvarlega slasaður

Fleiri komur í Kvennaathvarf

Fer í gang á
næsta ári

,®'2%',5-, Ekið var á hjólreiðamann á fimmtugsaldri í
Flatahrauni í Hafnarfirði á
miðvikudagsmorgun.
Lögreglan í Hafnarfirði fékk
tilkynningu um slysið laust fyrir
klukkan átta.
Maðurinn var fluttur á
gjörgæsludeild Landspítala –
háskólasjúkrahúss í Fossvogi.
Hann hlaut höfuðáverka en er
ekki þungt haldinn að sögn
svæfingalæknis.
Tildrög slyssins eru ókunn.
Lögreglan í Hafnarfirði vinnur
að rannsókn málsins og að sögn
hennar kann myrkur og töluverð
hálka að hafa orsakað slysið. IFV

/&"%,$) Í fyrra var metár í komum
kvenna í Kvennaathvarfið og
stefnir í enn meiri fjölda í ár. Þetta
var meðal þess sem kom fram á
fundi sem Fræðslunefnd Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa
stóð fyrir í gær og var yfirskrift
fundarins ofbeldi á heimilum. Í
fyrra komu 92 konur í dvöl og 465
í viðtöl að sögn Sigþrúðar Guðmundsdóttur, framkvæmdastýru
Kvennaathvarfsins, sem hefur
verið rekið síðan árið 1982. Á þeim
tíma hafa alls um 7.000 konur
komið í athvarfið og 2.400 börn.
Um 26 prósent kvenna sem komu í
athvarfið í fyrra fóru aftur heim í
óbreytt ástand.

+2)34*!.! 3)'-5.$3$«44)2 &¡,!'3
2¨'*!&) 3EGIR AÈ RJÒFA ÖURFI EINANGRUN

ALDRAÈRA OG AUKA SJ¹LFST¾ÈI ÖEIRRA TIL AÈ
SPORNA VIÈ OFBELDI GAGNVART ÎLDRUÈUM
&2¡44!",!¨)¨'6!

Sigþrúður sagði athugavert að
lítið væri um að eldri konur kæmu
í athvarfið og til dæmis hefði engin
kona eldri en 57 ára komið í fyrra.

Ofbeldi gagnvart öldruðum var
einnig rætt á fundinum og gerði
Kristjana Sigmundsdóttir félagsráðgjafi meðal annars kerfislægt
ofbeldi að umtalsefni þar sem
úrræðaleysi þjónustu sé ákveðin
gerð ofbeldis gagnvart öldruðum.
Kristjana sagði ýmsar rannsóknir benda til þess að þrjú til tíu
prósent eldri borgara verði fyrir
ofbeldi af ýmsu tagi. Þó sé talið að
það sýni aðeins brot vandans þar
sem aldraðir viðurkenni síður að
þeir verði fyrir ofbeldi.
Fundurinn var í tengslum við
16 daga átak gegn kynbundnu
ofbeldi sem fjöldi félagasamtaka
stendur að.
SDG

3!-'®.'52 Framkvæmdum við
Norðausturveg, sem átti að hefjast
á næsta ári, verður seinkað og 300
milljóna króna fjárveitingu
frestað frá 2007 til 2008. Sturla
Böðvarsson samgönguráðherra
segir að framkvæmdin verði boðin
út á fyrri hluta næsta árs og að
framkvæmdir hefjist um mitt
næsta ár.
„Við ætluðum að byrja
framkvæmdir á næsta ári en það
voru deilur við landeigendur og
því hefur ekki verið hægt að byrja
fullnaðarhönnun og undirbúning
framkvæmda. Verkið kemst því
ekki af stað fyrr en líður á árið,“
segir Sturla Böðvarsson.
GHS

%LDSVOÈI Å 'RÅMSNESI

Hundur bjargaði manninum
,®'2%',5-, Sumarbústaður við
Kiðjabergsveg í Grímsnesi brann
til kaldra kola aðfaranótt
miðvikudagsins.
Einn maður á fimmtudagsaldri
var í bústaðnum þegar eldurinn
kom upp. Hundur mannsins vakti
hann og stóð bústaðurinn þá í
ljósum logum. Maðurinn náði að
komast út af sjálfsdáðum.
Lögreglan á Selfossi fékk
tilkynningu um eldsvoðann
klukkan rúmlega tvö og hringdi á
sjúkrabíl sem flutti manninn á
slysadeild Landspítala – háskólasjúkrahúss. Hann var útskrifaður
í gær.
Eldsupptök eru ókunn en
lögreglan vinnur að rannsókn
málsins.
IFV

FRÁ

AKUREYRI
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$ËMSTËLL Å 0AKISTAN

Skoska stúlkan
farin til Skotlands

.%3+!50334!¨52
!FM¾LISH¹TÅÈ ÒR BÎNDUNUM
"¾JARR¹È &JARÈABYGGÈAR SEGIR ËVIÈUN
ANDI AÈ KOSTNAÈUR VIÈ AFM¾LISH¹TÅÈ
4ËNSKËLA .ESKAUPSTAÈAR HAFI FARIÈ 
ÖÒSUND KRËNUR FRAM ÒR ¹¾TLUN ÖANNIG
AÈ S¾KJA ÖURFTI UM PENINGA EFTIR ¹ ÒR
B¾JARSJËÈI

Bókaðu bíl
inn um
Bílaleigub
íll
í heilan
sólarhring
ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 35202 11/06

,!(/2% !0 Hæstiréttur í Pakistan
úrskurðaði í gær að tólf ára
gömul skosk stúlka, Molly
Campbell, sem einnig gengur
undir nafninu Misbah Iram
Ahmed Rana, eigi að fara til
móður sinnar í Skotlandi. Föður
hennar í Pakistan er gert að
afhenda hana breskum yfirvöldum innan viku.
Móðir stúlkunnar, sem er
skosk, fékk forræði yfir henni
árið 2005 og segir að faðir hennar,
sem er pakistanskur, hafi flutt
hana ólöglega frá Skotlandi til
Pakistan.
Sjálf segist stúlkan vilja búa
hjá föður sínum. Lögfræðingur
hennar segir að málinu verði
áfrýjað.
GB

frá

leið

2.499 kr.

þegar fram
vísað er br
ottfararspj
frá Flugféla
aldi
gi Íslands.
Innifalið:
100 km og
kaskó.

TÍMINN FLÝGUR
Flugfélag Íslands flýgur yfir
100 ferðir í viku til áfangastaða
sinna. Þið njótið þess að lesa
dagblöðin, fá ykkur kaffi og
súkkulaði og áður en þið vitið
af eruð þið komin á áfangastað.

flugfelag.is
verð frá:

Ferðin tekur enga stund.
Taktu flugið.

Egilsstaðir

6.990

Ísafjörður

5.990

Pantaðu í síma 570 3030
eða á www.flugfelag.is

Akureyri
Vestm.eyj.

5.990
4.490
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,OSUN KOLEFNIS Å FORMI KOLTVÅSÕRINGS Å ANDRÒMSLOFTIÈ EYKST HRATT

Ástæðan er verðhækkun olíu
5-(6%2&)3-, Losun kolefnis í

formi koltvísýrings út í andrúmsloftið hefur aukist um 2,5 prósent á ári frá árinu 2001 en losunin jókst um eitt prósent árlega
fram til ársins 2000. Þetta kemur
fram á bloggsíðu Einars Sveinbjörnssonar,
aðstoðarmanns
umhverfisráðherra,
www.esv.
blog.is.
Ástæðan fyrir því að losunin
hefur aukist svo hratt er rakin til
þess að meira er brennt af kolum
en áður. Skýringin er að hluta til
verðhækkun á olíu upp á síðkastið en stórir orkuframleiðendur
hafa skipt frá olíu yfir í kol sem
menga meira.

(%)-),)3
+9.$).' 
'!-,! -4!..

-EIRA ER BRENNT
AF KOLUM EN ¹ÈUR
AUK ÖESS SEM
FLEIRI HAFA TEKIÈ
UPP HEIMILIS
KYNDINGU UPP ¹
GAMLA M¹TANN

„Einnig hafa fleiri brugðið á
það ráð að taka upp heimiliskyndingu upp á gamla mátann
með eldivið og öðrum álíka orkugjöfum. Upp úr 1970 virtist sem
heimsbyggðin væri að ná tökum

á losun kolefnis þar sem eldsneytisnotkunin
minnkaði
og
breyttist,“ segir Einar og telur
líkast til vísað til aukinnar notkunar á kjarnorku sem hafi orðið
á þessum árum og notkunar á
nýjum jarðgaslindum sem hafi
útrýmt kolum að mestu.
„En nú sem sagt eykst þessi
bruni hratt á nýjan leik. Og auk
þeirrar ástæðu sem áður er talin
eiga fjölmenn nýhagvaxtarlönd
með Kína í fararbroddi sinn þátt
í þessari aukningu. Samkvæmt
þessum upplýsingum er því gróðurhúsavandinn enn stærri og illviðráðanlegri en áður var talið.
Eða hvað?“ spyr hann.
GHS

0¹FI BLANDAR SÁR Å DEILUR 4YRKLANDS OG %VRËPUSAMBANDSINS

Erdogan æfur vegna frestunar

9RGDIRQH VWHQGXU I\ULU ¼WDNL ÙHVVL MÎO
ÙDU VHP WHNLËHU ¼ PÎWL JÑPOXP*60
VÈPXP RJ ÙHLP NRPLË WLO E¼JVWDGGUD
È ÙUÎXQDUOÑQGXP 9LË WUH\VWXP ¼ DË
¨VOHQGLQJDUO¼WLJUHLSDUVÎSDÈVNÕIIXP
VN¼SXP RJ ÑËUXP KLUVOXP ÙDU VHP
JDPOLUÙUH\WWLUHËDMDIQYHOÎQØWLUVÈPDU
JÁWXOH\QVWRJVNLOLÙHLPÈHLQKYHUMDDI
YHUVOXQXP9RGDIRQH
/¼WXPJRWWDIRNNXUOHLËDXPMÎOLQ
9RGDIRQH JHIXU  NU WLO JÎËJHUËDP¼OD
I\ULUKYHUQ*60VÈPD

492+,!.$ Benedikt sextándi páfi
lýsti sig í gær fylgjandi því að
Tyrkland fái aðild að Evrópusambandinu. Páfi er í opinberri
heimsókn í Tyrklandi í þeim tilgangi að lægja reiðiöldur múslima gagnvart sér og stuðla að
sáttum milli kristinna og múslima.
Hugsanleg aðild Tyrklands að
Evrópusambandinu er vægast
sagt umdeild, jafnt í Tyrklandi
sem í aðildarríkjum Evrópusambandsins.
Tyrknesk stjórnvöld hafa á
síðustu árum sótt það stíft að fá
aðild að Evrópusambandinu, en
strandað hefur á ýmsu, nú síðast
á kröfu Evrópusambandsins og
Kýpur-Grikkja um að Tyrkir
veiti Kýpur-Grikkjum aðgang að
höfnum og flugvöllum í Tyrklandi.
Í gær lagði Olli Rehn, sem fer
með stækkunarmál ESB í framkvæmdastjórn sambandsins, að
aðildarviðræðum við Tyrkland
verði að hluta frestað vegna deilunnar, þar sem Tyrkir hafa til
þessa ekki viljað veita Kýpur,
sem er fullgilt aðildarríki í Evrópusambandinu, þennan aðgang.
Endanleg ákvörðun um hvort
aðildarviðræðum verði frestað
vegna þessarar deilu verður þó
ekki tekin fyrr en á leiðtogafundi

"%.%$)+4 3%84.$) 0¹FI STADDUR VIÈ HÒS Å %FESUS ¹ 4YRKLANDI ÖAR SEM -ARÅA MEY ¹
AÈ HAFA BÒIÈ SÅÈUSTU ¾VI¹RIN
&2¡44!",!¨)¨!0

Evrópusambandsins um miðjan
desember.
Recep Tayyin Erdogan, forsætisráðherra Tyrklands, brást í

gær ókvæða við þessari tillögu
Rehns. „Við látum engan troða á
réttindum okkar,“ sagði hann.
GB

¹ÕIÁUËNULQQHLJQXSSÈQØMDQVÈPD
6ÈPLQQYHUËXUVHQGXUWLOÙUÎXQDUODQGD
HËDHQGXUXQQLQQ

PANTAÐU Í SÍMA

554 6999
WWW.JUMBO.IS

JUÈSWXDXJQDEOLNLËRJOLIËXQÕQD

SAMLOKUBAKKI | TORTILLABAKKI | BLANDAÐUR BAKKI
ÞÚ GETUR PANTAÐ GIRNILEGA VEISLUBAKKA FRÁ OKKUR MEÐ LITLUM FYRIRVARA

ENNEMM / SÍA / NM24873

JÓLIN ERU KOMIN Í SMÁRALIND
OPIÐ TIL KL.21 Í KVÖLD

Opið: Mán, þri, mið 11-19, fim 11-21, fös 11-19,
lau 11-18, sun 13-18 / Sími 528 8000 / smaralind.is

30%

afsláttur
fimmtudag

Ótrúlegt

úrval

inni- og
útisería

af öllum jólaljósum
til sunnudags
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.¹GRANNASVEITARFÁLÎG (AFNARFJAÈAR HAFA EKKI R¾TT FYRIRHUGAÈA ST¾KKUN ¹LVERSINS

Óvissa með mengun eftir stækkun álvers
5-(6%2&)3-, Lúðvík Gústafsson,
deildarstjóri
umhverfissviðs
Reykjavíkurborgar, segir stækkun álversins ekki hafa verið rædda
í umhverfisráði enda hafi engin
beiðni komið um að það yrði gert.
„Í dag er ekki hægt að greina
áhrif álversins í Staumsvík á loftgæði í okkar mælingum og áhrif
umferðar á loftgæði eru mun meiri.
Hvort það breytist við stækkun
álversins er óvíst en mælingar á
flúormengun sem gerðar voru
fyrir tíu árum sýndu enga slíka
mengun af völdum álversins.“
Bæjarstjórn Garðabæjar hefur
ekki rætt sérstaklega fyrirhugaða
stækkun álversins en Gunnar Ein-

,6%2)¨ ¥ 342!5-36¥+ -ENGUN FR¹

¹LVERINU HEFUR EKKI VERIÈ M¾LANLEG
Å 2EYKJAVÅK EN ÖAR ER UMFERÈ ST¾RSTI
MENGUNARÖ¹TTURINN

arsson bæjarstjóri segir að málið
verði hugsanlega sett á dagskrá.
„Þó svo að fyrirhuguð stækkun sé
í lögsögu Hafnarfjarðar er ljóst að
nærliggjandi bæjarfélög verða
fyrir áhrifum af stækkuninni. Það
er þó erfitt að meta það á þessum
tímapunkti hver áhrifin yrðu en
mengunarþátturinn hefur verið í
umræðunni og fyrirhuguð stækkun álversins mun væntanlega
auka umferð í gegnum Garðabæ.“
Gunnar er formaður samtaka
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og segir hann að fyrirhuguð
stækkun álversins í Straumsvík
hafi ekki verið rædd innan samtakanna.
HS

Telur að stórefla þurfi verðeftirlit á matvörumarkaði
Formaður Verkalýðsfélags Húsavíkur og nágrennis óttast að matvöruverð hækki á næstu mánuðum og
telur að stórefla þurfi eftirlit með verðlagningu matvara. Formaður SVÞ telur enga hættu á verðhækkun.

BRILLANCE
sokkabuxur

,!.$"².!¨52 Aðalsteinn Baldurs-

KYNNINGAR
á jólavörunum frá
OROBLU í dag
fimmtudag, kl. 14-18
í Lyfjavali í Mjódd.

Kaupauki

fylgir hverri
OROBLU vöru

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

son, formaður Verkalýðsfélags
Húsavíkur og nágrennis, telur
hættu á því að matvöruverð hækki
á næstu mánuðum áður en lægri
vörugjöld, virðisaukaskattur og
almennir tollar á algengum kjötvörum taka gildi í byrjun mars.
Aðalsteinn flutti ávarp á fundi
Bændasamtaka Íslands í gær og
fagnaði þessum tillögum. Hann
sagði að stórefla þyrfti eftirlit
með verðmyndun og verðlagningu
matvara á komandi mánuðum til
að tryggja að ávinningur skattalækkana og annarra aðgerða skiluðu sér í buddu landsmanna.
„Ég hvet fólk til að fylgjast með
því hvað gerist. Það kæmi mér
ekki á óvart þó að verslunin tæki
upp á því að hækka vöruverð fyrir
lækkun. Það er hætta á þessu og
ég vara við því,“ sagði hann.
Aðalsteinn sagði að ekki mætti
stofna matvælaöryggi þjóðarinnar í hættu eða ganga of nærri
hagsmunum og atvinnuöryggi
bænda, starfsfólks afurðastöðva
og annarra í landbúnaði og lýsti
áhyggjum af því að störf víðs

6!2!2 6)¨ 6%2¨(++5. !ÈALSTEINN "ALDURSSON FORMAÈUR 6ERKALÕÈSFÁLAGS (ÒSAVÅKUR OG N¹GRENNIS ËTTAST AÈ KAUPMENN H¾KKI

VERÈ ¹ MATVÎRUM ¹ N¾STUNNI ¹ÈUR EN BOÈUÈ L¾KKUN ¹ VÎRUGJÎLDUM VIRÈISAUKASKATTI OG TOLLUM VERÈUR AÈ VERULEIKA (ANN HVETUR
FËLK TIL AÈ FYLGJAST VEL MEÈ MATVÎRUVERÈI OG TELUR AÈ STËREFLA ÖURFI VERÈEFTIRLITIÈ

vegar um landið væru í hættu ef
frekari samdráttur yrði á næstu
árum og áratugum.
„Menn verða að átta sig á því
að málið snýst ekki bara um bændur. Það er miklu meira undir,“

Meindl
Colorado GTX
Jólatilboð

17.900 kr.
verð áður 19.900 kr.

sagði hann og gagnrýndi þingmenn fyrir að tala fyrir eflingu
byggðar og atvinnulífs í dreifðum
byggðum landsins. „Er hægt að
taka mark á mönnum sem ríða um
héruð og safna fylgi vegna kosninganna í vor? Miðað við þennan
málflutning er ég ekki viss um að
þeir komi allir ríðandi til þings
heldur verði hugsanlega fótaskortur á leiðinni.“
Aðalsteinn rifjaði upp kröfur
til afurðastöðva og kvaðst hafa á
tilfinningunni að þær væru miklu
meiri hér en hjá öðrum þjóðum. Í
Færeyjum þekkist að bændur
rými íbúðarhús á haustin og reki
sitt fé inn til slátrunar.
„Í Hvalfirði hefur mátt sjá
gesti og gangandi spígspora á
planinu, jafnvel með hundana
sína, innan um mörg tonn af hvalkjöti sem ætlað er til manneldis.
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Slíkt leyfist ekki í öðrum kjötvinnslum á Íslandi.“
„Ég tel ekki að kaupmenn
hækki verð til að búa sig undir
þessa lækkun. Verð hækkar og
lækkar eftir gengi og markaðsaðstæðum hverju sinni en ég reikna
ekki með að kaupmenn reyni að
sæta lagi,“ segir Hrund Rudolfsdóttir, formaður SVÞ. GHS ISLANDIAIS

&JÎLGUN Å ËSKR¹È TRÒFÁLÎG

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 35200 11/06

Um 20.000 manns standa
utan viðurkenndra trúfélaga

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

42²-, Um 84 prósent Íslendinga
eru í Þjóðkirkjunni, samkvæmt
tölum þjóðskrár, og hefur þeim
fækkað um eitt og hálft prósent á
einu ári. Þeim sem eru skráðir í
önnur trúfélög eða eru ótilgreindir hefur hins vegar fjölgað um
þrjú þúsund manns, og eru nú
fjögur prósent landsmanna. Í síðastnefnda hópinn flokkast samkvæmt Hagstofu: „Þeir sem teljast til trúfélags sem hefur ekki
verið viðurkennt eða til trúarbragða án trúfélags hér á landi
svo og þeir sem upplýsingar vantar um koma saman í einn lið:
Óskráð trúfélög og ótilgreint.
Utan trúfélaga teljast þeir sem
hafa skráð sig svo.“ Þeim sem
standa utan trúfélaga hefur fjölgað um 235 manns á sama tíma. Ef

(!,,'2¥-3+)2+*! ¶JËÈKIRKJAN ER ENN

ST¾RST

dæmi eru tekin af öðrum trúfélögum hefur meðlimum í Félagi múslima fjölgað um tuttugu, en í kaþólsku kirkjunni hefur fjölgað um
næstum því þúsund manns. Tölur
fyrir árið 2006 verða birtar í lok
janúar á næsta ári.
VG

35%

56%

afsláttur

afsláttur

299 kr/kg áður 679 kr/kg.
Goða grísabógur ferskur

1.399 kr/kg áður 2.148 kr/kg.
Norðlenskt hangilæri

30%

44%

afsláttur

1.189 kr/kg. áður 1.698 kr/kg.

afsláttur

979 kr/kg. áður 1.748 kr/kg.

Goða hamborgarhryggur

Norðlenskur hangiframpartur

40%

afsláttur

1.445 kr/kg. áður 2.409 kr/kg.

249 kr/stk.

Ísfugl kjúklingabringur skinnlausar

Uncle Bens sósa Tikka Masala 500 gr.

50%

50%

afsláttur

378 kr/pk. áður 756 kr/pk.
Pepsi 2 ltr 4 í pakka

afsláttur

175 kr/pk. áður 349 kr/pk.
Lambi wc 6 rúllur

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 30. nóvember til 3. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverﬁ Kópavogi
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„ ORÐRÉTT“

Hannar lampa úr plexígleri

En hún hljómar vonandi ekki illa

Er þögn sama og
staðfesta?

b!UK SJËNMENGUNAR ËTTUMST
VIÈ LYKTARMENGUN FR¹ FYRIR
HUGAÈRI STARFSEMIm

ÖÎGN
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b3EM STENDUR ER ÁG Å H¹LFU STARFI SEM KENNARI Å
TEXTÅLHÎNNUN VIÈ -ENNTASKËLANN ¹ %GILSSTÎÈUM
!È ÎÈRU LEYTI ER ÁG AÈ SINNA ÕMSUM VERKEFNUM
FYRIR SJ¹LFA MIG OG SAFNA KRÎFTUM m SEGIR ,¹RA
SEM ER FRAMKV¾MDASTJËRI /RMSTEITIS SEM HALD
IÈ ER Å ¹GÒSTM¹NUÈI ¹R HVERT
,¹RA SEGIST EINNIG VERA AÈ VINNA AÈ
EIGIN HÎNNUN SEM INNIHALDI MEÈAL
ANNARS LAMPA ÒR PLEXÅGLERI b¶¹ ER ÁG
AÈ VINNA AÈ LÅTILLI JËLALÅNU SEM VON
ANDI LÅTUR DAGSINS LJËS FYRIR N¾STU JËL
!NNARS ER ORÈIÈ MJÎG JËLALEGT
HÁRNA ¹ %GILSSTÎÈUM OG BÒIÈ AÈ
KVEIKJA ¹ JËLATRÁNU VIÈ +AUPFÁLAGIÈ
SEM ER H¾STA TRÁÈ SEM FELLT
ER Å (ALLORMSSTAÈASKËGI
FYRIR HVER JËL ¥ ¹R ERUM
VIÈ ÖË EKKI MEÈ
H¾STA TRÁÈ SEM

,EIKSTJËRI

Þvílík della
b¶VÅLÅK DELLA ER ÖETTA EKKI NËGU
DÕRT FYRIRm SEGIR "ÎRKUR 'UNNARS
SON LEIKSTJËRI VARÈANDI HUGMYNDIR
UM FYRIRHUGAÈAR SKATTBREYTINGAR ¹
¹FENGI SEM MYNDU LEIÈA TIL ÖESS AÈ
ËDÕRARA ¹FENGI MYNDI H¾KKA Å VERÈI
EN DÕRARI TEGUNDIR L¾KKA b¶ETTA ERU
HARÈSVÅRAÈIR MENN ¶AÈ HLJËTA AÈ
HAFA VERIÈ EINHVERJIR KONÅAKSKALLAR
SEM HAFA SAMIÈ ÖETTAm $¾MI HEFUR
VERIÈ TEKIÈ UM AÈ VÅNFLASKA SEM
KOSTAR EITT ÖÒSUND KRËNUR MYNDI
H¾KKA UPP Å  MEÈAN KONÅAKS
FLASKA SEM KOSTAR TÅU ÖÒSUND KRËNUR
MYNDI L¾KKA Å  KRËNUR b"JËR
OG VÅN ERU HLUTI AF LÅFINU HJ¹ ÎLLUM
SIÈMENNTUÈUM ÖJËÈUM OG ¹ EKKI
AÈ GERA AÈ STËRH¾TTULEGUM HLUTUM
6ENJULEGT FËLK VILL LYFTA SÁR UPP VIÈ
OG VIÈ m SEGIR "ÎRKUR OG B¾TIR VIÈ
b¶AÈ ¹ AÈ TAKA ÖESSA SKATTA AFm

„Við héldum veislu á veitingastað í
Istanbúl til að þakka þeim fyrir, og
hengdum íslenska fánann á vegginn,“ segja hin nýbökuðu hjón þar
sem þau sitja á hótelinu Klöpp á
Klapparstíg.
Þau eru þó ekki eingöngu hér til
að skemmta sér, því þau nýta fríið
til að taka viðtöl við íslenska tónlistarmenn eins og Dr. Gunna og
Örvar úr múm.
„Þetta er yfirleitt svona hjá
okkur, við höfum farið saman til
Barcelona og Stokkhólms og notuðum þá tækifærið til að tala við
þarlenda tónlistarmenn. En manni
líður aldrei eins og þetta sé vinna,
þvert á móti er þetta góð leið til
að kynnast fólki,“ segir Aylin.
„Við giftum okkur fyrir þremur
vikum síðan, en vinirnir pössuðu
upp á að panta ekki ferðina fyrr
en blaðið var komið í prentun.
Daginn eftir brúðkaupið þurftum
við að mæta til vinnu,“ segir
Hakan.
Þau unnu áður hjá fyrirtækinu
Merkez Dergi, sem gefur út fjöldamörg blöð, meðal annars Cosmop-

HLÝJAR

jólagjafir

N -OSKVA ER ST¾RSTA BORG
%VRËPU SÁ MIÈAÈ VIÈ Ö¹ SEM BÒA
INNAN BORGARMARKA MEÈ UM
 MILLJËN ÅBÒA EN )STANBÒL ER Å
ÎÈRU S¾TI MEÈ T¾PAR NÅU MILLJ
ËNIR ,ONDON LENDIR Å ÖRIÈJA S¾TI
MEÈ   MILLJËNIR EN N¾STUM 
MILLJËN MANNS BÒA ¹ 3TËR ,UND
ÒNASV¾ÈINU 3T¾RSTA BORG .ORÈ
URLANDA ER 3TOKKHËLMUR MEÈ

MANNS EN
+AUP
MANNAHÎFN
/SLË OG
(ELSINKI
HAFA UM
H¹LFA MILLJËN
HVER

olitan á tyrknesku, en stofnuðu
fyrir tveimur árum síðan tímaritið
Bent.
„Okkur langaði til að gera eitthvað þar sem við sjálf réðum ferðinni. Í fyrstu lögðu vinir okkar til
greinar, en nú erum við farin að
geta borgað fólki og erum einnig
með útvarpsþátt og höldum tónleika. Þetta er allsherjar lífsstílsblað, en við leggjum áherslu á að
kynna listafólk og tónlistarmenn
sem ekki er fjallað um annars staðar. Það er mikil gróska í Istanbúl
þótt plötufyrirtækin sinni henni
illa og gefi helst út iðnaðarpopp.“
En hvers vegna, ber mér skylda
til að spyrja, Ísland?
„Það var annaðhvort Brasilía
eða Ísland,“ svarar Hakan. Jú, annaðhvort hlaut það að vera.
„Ég hef mikinn áhuga á norðurslóðum og hef horft á íslenskar
bíómyndir eins og Cold Fever, 101
Reykjavík og Nóa albínóa, og langaði til að sjá öll litlu húsin,“ segir
Aylin.
Nýbakaður
eiginmaðurinn
hefur meiri áhuga á tónlist. „Það
hljómar klént, en ég hef hlustað
mikið á Björk og hún hefur dregið
upp ákveðna mynd af Íslandi sem
er heillandi en kannski aðeins að
hluta til rétt. Hún spilaði á djasshátíð í Istanbúl fyrir tíu árum
síðan en það hefði verið gaman að
sjá hana hér með Sykurmolunum.
Svo hlusta ég einnig á Sigurrós og
múm.“
Hjónin verða hér í rúma viku
og ætla að fara í sund, sjá Gullfoss
og Geysi og svo að sjálfsögðu
skoða sig um í plötubúðum.
„Smekkleysubúðin og 12 Tónar
eru mjög skemmtilegar búðir, en
geisladiskar hér eru dýrir. Ég
keypti þrjá geisladiska í gær en
hefði fengið tíu á sama verði
heima,“ segir Aylin.
VALURG FRETTABLADIDIS
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Frægustu Tyrkir í heimi

?

?

?

?

?

Dúnsængur

og koddar
í miklu úrvali

?

Fyrsta flokks gæði
og frábær verð

Gefðu hlýju

¥34!."², .3434234

Ferð til Íslands í brúðkaupsgjöf
Hakan og Aylin eru ritstjórar tímaritsins Bant í Tyrklandi, en þau fengu heldur
óhefðbundna brúðkaupsgjöf. 35 vinir þeirra lögðu í
púkk og gáfu þeim ferð til
Íslands.
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FELLT VAR ¹ LANDINU EN ÁG HELD AÈ B¾JARBÒAR
MEGI SAMT VERA S¹TTIR VIÈ ÖETTA VEGLEGA TRÁ ¶AÈ
VANTAR HELDUR EKKI JËLASTEMNINGUNA Å VEÈRIÈ EN
HÁR HEFUR SNJËAÈ NOKKUÈ Å VETUR ¡G REYNI AÈ
L¹TA VEÈUR EKKI HAFA ¹HRIF ¹ MIG EN ÁG VIÈUR
KENNI AÈ ÁG FAGNA SËLINNI ÖEGAR HÒN L¾TUR SJ¹
SIG Å SVARTASTA SKAMMDEGINU
!F MENNINGARM¹LUM ER ÖAÈ HELST AÈ
FRÁTTA AÈ UM SÅÈUSTU HELGI VAR HALDIN
LISTASÕNING Å GAMLA SL¹TURHÒSINU UNDIR
YFIRSKRIFTINNI b$ÕRIÈ Å MÁRmm ,¹RA ¹ S¾TI
Å MENNINGARNEFND B¾JARINS EN NOKKUR
UMR¾ÈA HEFUR VERIÈ UM FRAMTÅÈ GAMLA
SL¹TURHÒSSINS SEM LAUK HLUTVERKI SÅNU
FYRIR ALLNOKKRUM ¹RUM b.Ò ER VERIÈ
AÈ SKOÈA Ö¹ MÎGULEIKA AÈ NÕTA
ÖAÈ UNDIR FJÎLBREYTTA LISTASTARF
SEMI OG FÁLAGSMIÈSTÎÈ FYRIR
UNGT FËLKm

342345 "/2'
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Laugavegi 87 • símar 551 8740 & 511 2004

Líklega hefur Tyrkjaránið mótað viðhorf Íslendinga til Tyrkja öldum saman, þrátt fyrir að vera
framið af Alsírmönnum undir stjórn Hollendings.
Einnig vakti forræðisdeila Sophiu Hansen og Halim
Al mikla athygli, en hægt er að nefna marga aðra
Tyrki og heimsfrægari.
Sertab Erener er ein vinsælasta söngkona
Tyrklands, og vann Eurovision árið 2003 með laginu
Everyway That I Can, sem fór í kjölfarið í fyrsta
sæti í ýmsum Evrópulöndum.
Drottning tyrkneska poppsins er þó hin rúmlega
fimmtuga Sezen Aksu, sem hefur selt yfir fjörutíu
milljón plötur.
Áhrifameiri en þær báðar er Ahmet Ertegun,
fæddur í Istanbúl en stofnaði Atlantic útgáfuna í
Bandaríkjunum og uppgötvaði listamenn á borð við
Ray Charles, Led Zeppelin og Frank Zappa.
Rithöfundurinn Orhan Pamuk vann Nóbelsverðlaunin í ár, fyrstur Tyrkja. Kúrdíski höfundurinn
Mehmet Uzun er fæddur í Tyrklandi og býr nú í
Istanbúl eftir langa dvöl í Svíþjóð. Til gamans má
einnig nefna leikkonuna Tuna Metya sem búið
hefur á Íslandi undanfarin ár og leikur nú í
leikritinu Best í heimi.
Lengra aftur í sögunni má finna marga fræga
menn sem fæðst hafa á því svæði sem nú er
Tyrkland, svo sem Abraham ættfaðir, skáldið
Hómer, Pál postula og jafnvel jólasveininn sjálfan,
heilagan Nikulás.
VG
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Þú sparar

20% 1.499 30%1.485

LAMBA
RIB EYE

900 2.398
kr. kg

GOURMET BLÁBERJA
LAMBALÆRI

kr.
kg

afsláttur

GOURMET
RAFTASKINKA

kr.
kg

afsláttur

kr.
kg

b e i n t í of n i n n

Þú sparar

10%

592

UNGNAUTAGÚLLAS
Í KÍNASÓSU

kr. kg

1.698

KJÖTFARSBOLLUR
kr.
kg

Í BRÚNNI SÓSU

r
u
k
ö
k
u
t
e
n
h
t
l
Sa

afsláttur

699

kr.
kg

Fiskibollur m/ kartöﬂum, Hangikjöt í uppstúf,
kjötbollur í brúnni sósu og kindabjúgu m/ uppstúf

s
i
a
v
u
a
Be
eðlæti!
m

1 KG SUPER
RAUÐKÁL

129

kr.
stk.

JÓLA
SALTNETUSMÁKÖKUR

499

kr.
stk.

Ódýrt

og gott!

30% 139

Þú sparar

500 899

UNGNAUTABORGARAR
120 GRAMMA

afsláttur

Naggalínan

Sænskar kjötbollur
grísasnitsel
lambasneiðar

kr. kg

kr.
stk.

30%

afsláttur

UNGNAUTAHAKK
ÚR KJÖTBORÐI
kr.
kg

Girnilegt úrval
af ﬁskibollum!

Smáar ﬁskibollur
með ostafyllingu
með pizzufyllingu
og hefðbundnar

NAGGALÍNAN

B l u e D ra g o n

austurlenskar gæðavörur

25%

afsláttur

Verði ykkur að góðu!
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!LLSHERJARGOÈI SATRÒARFÁLAGSINS

Enda í
Strassbourg
 ÖRIÈJUDAG SÕKNAÈI (ÁRAÈSDËM
UR 2EYKJAVÅKUR ÅSLENSKA RÅKIÈ AF
KRÎFUM SATRÒARFÁLAGSINS UM AÈ F¹
SAMB¾RILEGA GREIÈSLU p T¾PLEGA  
MILLJËN p MIÈAÈ VIÈ HÎFÈATÎLU OG
ÖJËÈKIRKJAN F¾R FR¹ RÅKINU &ÁLAGIÈ
HEFUR ¹FRÕJAÈ M¹LINU TIL (¾STARÁTTAR
%R YKKUR Å SATRÒARFÁLAGINU MIS
MUNAÈ
*¹ AÈ NOKKRU LEYTI VEGNA ÖESS AÈ
ÖJËÈKIRKJAN ER ¹ FYRSTA FARRÕMI Å SAM
FÁLAGINU EN EKKI ÎNNUR TRÒFÁLÎG
(VERJAR ERU KRÎFUR YKKAR
%INFALDLEGA AÈ ÎLL TRÒFÁLÎG SITJI VIÈ
SAMA BORÈ
(VERSU LANGT ¾TLIÈ ÖIÈ AÈ FARA
MEÈ M¹LIÈ
TLUM VIÈ ENDUM EKKI HJ¹ -ANN
RÁTTINDADËMSTËLNUM Å 3TRASSBOURG

Yfir 70 blóðgjafa þarf daglega
.EYÈAR¹STAND SKAPAÈIST Å BYRJUN
VIKUNNAR Å "LËÈBANKANUM VEGNA
BLËÈSKORTS Å ANNAÈ SKIPTIÈ ¹ TVEIMUR
VIKUM EFTIR ËVENJULEGA MIKLA NOTKUN ¹
BLËÈI UNDANFARIÈ
"LËÈBANKINN ÖARF YFIR SEXT¹N
ÖÒSUND BLËÈGJAFA ¹ ¹RI SEM ERU SJÎTÅU
BLËÈGJAFAR ¹ DAG

(VERT ER MEGINVERKEFNI "LËÈBANK
ANS
-EGINVERKEFNIÈ ER AÈ FULLN¾GJA
ÖÎRFUM SJÒKRAHÒSANNA FYRIR BLËÈ OG
BLËÈHLUTA .ÒTÅMA SKURÈL¾KNINGAR
ERU ËFRAMKV¾MANLEGAR NEMA Ö¾R
EIGI AÈ BAKHJARLI BLËÈBANKAÖJËNUSTU
TIL AÈ B¾TA SJÒKLINGI UPP H¾TTULEGAN
BLËÈMISSI SEM HANN VERÈUR FYRIR VIÈ
SKURÈAÈGERÈINA

(VER ER STARFSEMI "LËÈBANKANS
¥ BLËÈSÎFNUNARDEILD ANNAST HJÒKRUN
ARFR¾ÈINGAR BLËÈTÎKU OG R¹ÈLEGGINGAR
VARÈANDI HEILSUFARSSKÕRSLU ¶AR FER
EINNIG FRAM INNKÎLLUN BLËÈGJAFA (AFT
ER SAMBAND VIÈ ¹TTA TIL TÅU ÖÒSUND
VIRKA BLËÈGJAFA OG GEFA ÖEIR UM
FIMMT¹N ÖÒSUND EININGAR AF BLËÈI ¹
¹RI HVERJU
3TARFSFËLK BLËÈSÎFNUNARDEILDAR FER
EINNIG REGLULEGA MEÈ BLËÈBANKABÅLN
UM Å BLËÈSÎFNUNARFERÈIR Å N¹GRANNA
BYGGÈIR 2EYKJAVÅKUR AUK ÖESS AÈ
HEIMS¾KJA SKËLA OG VINNUSTAÈI ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU

(VER ER SAGA "LËÈBANKANS
"LËÈBANKASTARFSEMI ,ANDSPÅTALANS
VAR STOFNUÈ Å SÁRSTAKRI BYGGINGU ¹RIÈ

 ¶EKKINGIN UM BLËÈFLOKKA
MANNA EFLDIST MJÎG ¹ ¹RUM
SEINNI HEIMSSTYRJALDARINNAR OG
MARGS KONAR T¾KNI VAR ÖRËUÈ
TIL AÈ GERA VINNSLU BLËÈHLUTA
OG BLËÈVATNSÖ¹TTA MÎGULEGA
OG HANDH¾GA VIÈ L¾KNINGAR
-EÈAL ÖÕÈINGARMESTU FRAMFARA
VORU PLASTPOKAR SEM UMBÒÈIR
TIL VARÈVEISLU BLËÈS ¶EIR VORU
FYRST BÒNIR TIL Å "ANDARÅKJUN
UM UM  OG FARIÈ VAR
AÈ NOTA Ö¹ Å STËRUM STÅL
¹ SJÎUNDA ¹RATUGNUM 
¥SLANDI LEYSTU SLÅKIR PLAST
POKAR GLERFLÎSKUR AF HËLMI
¹RIÈ 
(EIMILD
WWWBLODBANKINNIS

Átta stefna á forystusæti VG
Átta af 30 þátttakendum í
forvali Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs á
höfuðborgarsvæðinu vilja
leiða lista á höfuðborgarsvæðinu. Flokkurinn heldur
sameiginlegt forval fyrir
Reykjavíkurkjördæmin
tvö og Suðvesturkjördæmi.
Báðir þingmenn flokksins
í Reykjavík sækjast eftir
endurkjöri.
Forval VG, sem fram fer á laugardag, er sérstakt fyrir þær sakir að
það er sameiginlegt fyrir þrjú kjördæmi. Í því verða frambjóðendur
flokksins í báðum Reykjavíkurkjördæmunum og Suðvesturkjördæmi valdir en stjórnmálaflokkar hafa ekki farið þá leið áður. Þá
er aðferðin sem beitt er við val á
frambjóðendum athygliverð en
kjósendur eiga að velja þrjá frambjóðendur í hvert efstu sætanna
– þrjá í fyrsta sæti, þrjá í annað
sæti, þrjá í þriðja sætið og þrjá í
fjórða sæti.
Reglur flokksins kveða á um að
tvö efstu sæti listanna þriggja
(alls sex sæti) skulu skipuð þremur konum og þremur körlum. Þá
verður tryggt að fólk af sama kyni
verði ekki í efstu sætum allra
lista. Er þetta gert „í anda kvenfrelsis“, eins og það er orðað í for-

&!'.!¨ 6INSTRI GR¾N KOMU SAMAN Å )ÈNË ¹ KOSNINGANËTT  &LOKKURINN FÁKK FIMM ÖINGMENN KJÎRNA p ÖAR AF TVO ¹ HÎFUÈBORG

ARSV¾ÈINU 3JÎ STEFNA ¹ FORYSTUS¾TI Å KJÎRD¾MUNUM ÖREMUR ¹ SUÈVESTURHORNINU NÒ &ORVAL FER FRAM ¹ LAUGARDAG

valsreglunum. Til þeirrar reglu
verðu horft við röðun fólks á lista
í kjördæmunum, auk búsetu en
kjörstjórn hefur mjög frjálsar
hendur við niðurröðun á lista.
Góð þátttaka vekur einnig
athygli. Frambjóðendur eru jafnmargir og í prófkjörum Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og Suðvesturkjördæmi og litlu færri en
í prófkjörum Samfylkingarinnar.
Sjálfstæðisflokkurinn fékk fjórtán þingmenn í kjördæmunum í
síðustu kosningum, Samfylkingin
tólf en VG tvo.
Forvalið er hið fyrsta sem VG
efnir til vegna alþingiskosninga.
Fyrir fyrri kosningar hefur flokkurinn stillt upp á lista sína og sú
aðferð er einnig viðhöfð í öðrum
kjördæmum nú.
Átta frambjóðendur stefna á
fyrsta sæti en af þeim nefna þrír
fyrsta sætið eingöngu. Það eru
þingmennirnir tveir Kolbrún Halldórsdóttir og Ögmundur Jónasson
og Katrín Jakobsdóttir, varaformaður flokksins. Fjórir frambjóðendur sækjast eftir 1.-2. sæti, þau
Álfheiður Ingadóttir varaþingmaður, Árni Þór Sigurðsson borgarfulltrúi, Guðmundur Magnússon leikari og Þórir Steingrímsson
rannsóknarlögreglumaður.
Þá
sækist Paul F. Nikolov blaðamaður eftir 1-3. sæti.
Átta sækjast eftir öðru sæti
og nefna það ýmist eingöngu eða
næstu sæti einnig. Það eru þau
Andrea Ólafsdóttir nemi, Auður
Lilja Erlingsdóttir stjórnmálafræðingur, Friðrik Atlason deildarstjóri, Gestur Svavarsson hugbúnaðarráðgjafi, Guðfríður Lilja
Grétarsdóttir
sagnfræðingur,
Jóhann Björnsson kennari, Kristín Tómadóttir nemi og Kristján
Hreinsson skáld.
Af samtölum við flokksmenn
að dæma þykir staða sitjandi þingmanna sterk og er almennt búist
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+ATRÅN *AKOBSDËTTIR VARAFORMAÈUR 6'
+OLBRÒN (ALLDËRSDËTTIR ALÖINGISMAÈUR
®GMUNDUR *ËNASSON ALÖINGISMAÈUR
LFHEIÈUR )NGADËTTIR LÅFFR¾ÈINGUR
RNI ¶ËR 3IGURÈSSON BORGARFULLTRÒI
'UÈMUNDUR -AGNÒSSON LEIKARI
¶ËRIR 3TEINGRÅMSSON RANNSËKNARLÎGREGLUMAÈUR
0AUL & .IKOLOV BLAÈAMAÈUR OG STUÈNINGSFULLTR ¹ SAMBÕLI
!UÈUR ,ILJA %RLINGSDËTTIR STJËRNM¹LAFR¾ÈINGUR
'UÈFRÅÈUR ,ILJA 'RÁTARSDËTTIR SAGNFR¾ÈINGUR
*ËHANN "JÎRNSSON KENNARI
+RISTJ¹N (REINSSON SK¹LD
'ESTUR 3VAVARSSON HUGBÒNAÈARR¹ÈGJAFI
!NDREA «LAFSDËTTIR NEMI Å UPPELDIS OG MENNTUNARFR¾ÈI
&RIÈRIK !TLASON DEILDARSTJËRI ¹ SAMBÕLI
+RISTÅN 4ËMASDËTTIR H¹SKËLANEMI
%LÅAS (ALLDËR GÒSTSSON KERFISFR
%MIL (JÎRVAR 0ETERSEN H¹SKËLANEMI Å BËKM OG ÅSLENSKU
%RLENDUR *ËNSSON EFNAFR¾ÈINGUR
+¹RI 0¹LL «SKARSSON H¹SKËLANEMI Å ÖÕÈINGARFR¾ÈUM
-IREYA 3AMPER MYNDLISTARKONA
«LAFUR !RASON NEMI
3IGMAR ¶ORMAR KENNARI OG R¹ÈGJAFI
3TEINAR (ARÈARSON UMD¾MISSTJËRI
3VALA (EIÈBERG FRHSKËLAKENNARI
"ENEDIKT +RISTJ¹NSSON NEMI
3TEINUNN ¶ËRA RNADËTTIR H¹SKËLANEMI OG ÎRYRKI
3VEINBJÎRN -ARKÒS .J¹LSSON SKËLASTJËRI
7OJCIECH 3ZEWCZYK VERKAMAÈUR
¶ORLEIFUR &RIÈRIKSSON SAGNFR¾ÈINGUR

við að þeir haldi sætum sínum.
Af öðrum frambjóðendum þykja
Árni Þór Sigurðsson, Katrín Jakobsdóttir, Álfheiður Ingadóttir,
Gestur Svavarsson og Guðfríður
Lilja Grétarsdóttir einna líklegust
til afreka.
Prófkjörsbaráttan hefur verið
drengileg og kynning frambjóðenda að mestu farið fram á sameiginlegum fundum og í bæklingi.
Ekki eru í gildi sérstakar reglur um auglýsingar eða kostnað
sem hver og einn má stofna til en
gengið út frá því að frambjóðendur starfi í anda þeirrar menningar
VG að verja litlu til prófkjörsbaráttu. Er það talinn nægilegur varnagli að menn skjóti sig í fótinn
með dýrum auglýsingum.

&RAMKV¾MD FORVALSINS
+OSIÈ VERÈUR LAUGARDAGINN  DESEMBER
Å 2EYKJAVÅK (AFNARFIRÈI OG -OSFELLSB¾
+JÎRFUNDUR STENDUR FR¹  
 KJÎRSKR¹ ERU RÒMLEGA  KJËSEND
UR
¥ KJÎRD¾MUNUM ÖREMUR HLAUT FLOKK
URINN SAMTALS  ATKV¾ÈI Å SÅÈUSTU
KOSNINGUM
&YRSTU TÎLUR ERU V¾NTANLEGAR UPP ÒR
KLUKKAN  OG ¾TTU LOKANIÈURSTÎÈUR AÈ
LIGGJA FYRIR UM MIÈN¾TTI
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SIG FRAM Å FORVALI VINSTRI GR¾NNA SEM
FRAM FER ¹ LAUGARDAGINN +OSIÈ VERÈUR
¹ LISTA Å 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾MUNUM
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Ósammála um einkavæðingu
Þrjátíu manns eru í framboði í forvali Vinstri
hreyfingarinnar - græns
framboðs sem fram fer um
helgina. Afdráttarlaus svör
frambjóðenda í tvö efstu
sætin gefa vísbendingu um
pólitískan samhljóm en um
leið greinilegan skoðanamun frambjóðenda.
Frambjóðendur eru ósammála um
hvort rétt hafi verið að einkavæða
bankana. Kristján Hreinsson segir
það hafa verið rétt að einkavæða
bankana en að það hafi verið
„óþarfi að gefa Búnaðarbankann.“
Frambjóðendur hafna alfarið
áformum um stækkun álvers
Alcan í Straumsvík. Eins og greint
hefur verið frá í Fréttablaðinu

greiða Hafnfirðingar atkvæði um
það hvort stækkunaráform fyrirtækisins nái fram að ganga. Byggir
sú ákvörðun bæjaryfirvalda á 33.
grein samþykktar um stjórn Hafnarfjarðarbæjar, en þar segir að
bæjarstjórn beri „að leggja þau
mál í dóm kjósenda sem hún álítur
vera mjög þýðingarmikil fyrir
bæjarfélagið.“

þessari skoðun Stern er sú sama
og Auður Lilja Erlingsdóttir bendir á í svari sínu, að það eigi að
„kosta að menga og borga sig að
vera umhverfisvænn.“
Samhljómur
frambjóðenda
gefur vísbendingu um að loftslagsbreytingar af mannavöldum séu
þegar orðið mikilvægt umræðuefni meðal flokksmanna.

5MHVERFISM¹LIN Å FARARBRODDI
Allir eru sammála um að verðleggja eigi útblástur á kolefnissamböndum út í andrúmsloftið.
Breski
hagfræðingurinn
Nicholas Stern, sem fór fyrir
vinnu bresku ríkisstjórnarinnar
um athugun á hugsanlegum áhrifum aðgerðaleysis vegna loftslagsbreytinga af mannavöldum, sagði
það brýnt viðfangsefni að ríkisstjórnir þjóða heimsins verðlegðu
útblástur á kolefnissamböndum.
Grundvallarröksemdin að baki

)NNFLYTJENDAM¹L UMDEILD
Frambjóðendur eru skýrlega
ósammála um hvort rétt hafi verið
að óska ekki eftir fresti er frjáls
för íbúa frá átta Austur-Evrópuríkjum var heimiluð 1. maí á þessu
ári. Sumir segja það hafa verið
rétt, aðrir rangt.
Paul F. Nikolov, sem unnið
hefur að málefnum innflytjenda,
segir ákvörðunina hafa verið rétta
í ljósi þess að „atvinnuleysi hefur
minnkað þrátt fyrir að hingað hafi
komið þúsundir frá 1. maí.“
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 6AR RÁTT AÈ LEYFA HVALVEIÈAR Å ATVINNUSKYNI
  AÈ EINKAV¾ÈA ,ANDSVIRKJUN
  AÈ HEIMILA ST¾KKUN ¹LVERS !LCAN Å 3TRAUMSVÅK
 6AR RÁTT AÈ EINKAV¾ÈA BANKANA
  AÈ VERÈLEGGJA Å RÅKARI M¾LI ÒTBL¹STUR KOLEFNISSAMBANDA ÒT Å ANDRÒMSLOFT
IÈ
  AÈ STUÈLA AÈ FREKARA SAMSTARFI EINKAAÈILA OG HINS OPINBERA Å HEILBRIGÈIS
KERFINU
 6AR RÁTT AÈ ËSKA EKKI EFTIR FRESTI VEGNA FRJ¹LSRAR KOMU ÅBÒA FR¹ ¹TTA RÅKJUM %%3 TIL
LANDSINS FR¹  MAÅ
 %R RÁTTL¾TANLEGT AÈ LÅFEYRISKJÎR ÖINGMANNA OG R¹ÈHERRA SÁU BETRI EN ANNARRA
 +EMUR RÅKISSTJËRNARSAMSTARF 6INSTRIHREYFINGARINNAR
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS TIL GREINA
  AÈ H¾KKA SKATTA FR¹ ÖVÅ SEM NÒ ER

GR¾NS FRAMBOÈS OG

%INKAV¾ÈINGU
,ANDSVIRKJUNAR
ALFARIÈ HAFNAÈ
Það kemur ekki á óvart að allir
frambjóðendur hafni einkavæðingu Landsvirkjunar þar sem hugmyndir í þá veru samrýmast ekki
pólitískri hugsjón flokksins. Búast
má við því að umræða um náttúruvernd og umhverfismál snúist að
einhverju leyti um þá grundvallarspurningu, hvort það sé heppilegt
að ríkið ráði því hvaða auðlindir
megi nýta og hverjar ekki, um leið
og ríkið er eini eigandinn að
stærsta fyrirtækinu sem sækist
eftir nýtingu auðlinda.
Eflaust á umræða um þá stöðu
sem upp kemur um áramót, þegar
ríkið verður eini eigandinn að
Landsvirkjun, eftir að fara fram
innan stjórnmálaflokkanna og þá
hvort eignarhaldið sé ákjósanlegt.
Augljóslega gefa svör frambjóðenda um einkavæðingaráform
ekki tæmandi svör en þau gefa
vísbendingum um pólitíska sýn
flokksmanna.

%INN MEÈ HVALVEIÈUM SKATTAR
Kristján Hreinsson er eini frambjóðandinn sem telur það hafa
verið rétt að leyfa hvalveiðar í
atvinnuskyni. Hann nefnir það
sérstaklega að réttast hefði verið
að „afla fylgis á alþjóðavettvangi“
áður en ákveðið var að hefja veiðarnar.
Skattahækkanir eru óvinsælar.
Augljóst er að stór hluti frambjóðenda í forvalinu er ósáttur við
núverandi skattkerfi. Er það
almennt viðhorf að réttast væri
að „jafna skattbyrðina, létta henni
af þeim sem þurfa að lifa af
lágmarkslaunum“, eins og Kolbrún
Halldórsdóttir þingkona segir í
svari sínu.
3AMSTARF HEILBRIGÈISM¹L OG LÅFEYRIS
KJÎR
Frambjóðendur útiloka ekki samstarf við Sjálfstæðisflokkinn í
ríkisstjórn, þótt „það sé ekki fyrsti
kostur“, eins og skýrlega kemur
fram í svörum Kristínar Tómasdóttur og Álfheiðar Ingadóttur.
Frambjóðendur eru ósammála
um hvort stuðla eigi að frekara
samstarfi einkaaðila og hins opinbera í heilbrigðiskerfinu. Hluti
frambjóðenda hafnar alfarið
aðkomu einkaaðila að heilbrigðiskerfinu á meðan aðrir eru því
hlynntir, svo lengi sem heilbrigðiskerfið heyri undir ríki og sveitarfélög og sé að þeirra ábyrgð.
Mikill meirihluti frambjóðenda
telur það óréttlætanlegt að lífeyriskjör þingmanna og ráðherra séu
betri en annarra starfsstétta.
Kolbrún Halldórsdóttir lætur sér
nægja að svara spurningunni á
þann veg að baráttan fyrir launajöfnun sé brýn en það blási ekki
byrlega.
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 *¹ bGR¾NIR SKATTARn ERU VEL
FALLNIR TIL ÖESS AÈ N¹ UMHVERFISLEGUM
MARKMIÈUM
 *¹ EN EKKI MEÈ ÖVÅ AÈ KOMA ¹
TVÎFÎLDU KERFI ÖAR SEM AÈGANGUR
HINNA EFNAMEIRI VERÈUR TRYGGÈUR
UMFRAM AÈGANG HINNA SEM MINNA
HAFA MILLI HANDANNA
 *¹ ÒR ÖVÅ AÈ TILLAGA OKKAR Å STJËRNAR
ANDSTÎÈUNNI UM FRAMLENGINGU ¹
AÈLÎGUNINNI TIL  JAN  VAR FELLD
¶AÈ SEM MÁR FINNST ALVARLEGT Å ÖESS
UM M¹LUM ER SINNULEYSI STJËRNVALDA
OG ÖAÈ HVERSU ILLA ÖAU HAFA NÕTT
AÈLÎGUNARTÅMANN
 "AR¹TTAN FYRIR LAUNAJÎFNUN ER BRÕN
EN ÖAÈ BL¾S EKKI BYRLEGA
 *¹
 .EI EN ÖAÈ ¹ AÈ JAFNA SKATTBYRÈ
INA LÁTTA HENNI AF ÖEIM SEM ÖURFA
AÈ LIFA AF L¹GMARKSLAUNUM
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 *¹ EN FORÈAST AMERÅSKA KERFIÈ
SEM HEITAN ELDINN
 .EI ¥ LJËSI ÖESS AÈ EKKI VAR BÒIÈ
AÈ VINNA UNDIRBÒNINGSVINNU
N¾GILEGA VEL HEFÈI M¹TT S¾KJA
UM LENGRI FREST
 .EI
 *¹
 .EI

 .EI
 .EI
 .EI
 *¹
 *¹ ¶AÈ ¹ AÈ KOSTA AÈ MENGA
OG BORGA SIG AÈ VERA UMHVERFIS
V¾NN
 *¹ SVO LENGI SEM HEILBRIGÈISKERFIÈ
HEYRIR UNDIR RÅKI OG SVEITARFÁLÎG
OG ER ¹ ÖEIRRA ¹BYRGÈ
 *¹
 .EI
 *¹
 .EI %IGUM VIÈ EKKI AÈ SJ¹
HVORT VIÈ GETUM FORGANGSRAÈAÈ
BETUR FYRST

 S¾TI
®'-5.$52
*«.!33/.
 .EI
 .EI
 .EI
 +REFST MEIRA EN EINS ATKV¾ÈIS
SVARS
 *¹
 .EI VIÈ MEIRI EINKAV¾ÈINGU Å
HEILBRIGÈISKERFINU
 %FTIR AÈ KOMA Å LJËS ÖVÅ ÖETTA
R¾ÈST AF ÎÈRUM LÎGUM REGLUM
OG EFTIRFYLGNI
 .EI
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UMBOÐSMENN UM LAND ALLT · WWW.ORMSSON.IS

SÍÐUMÚLA 9 · SÍMI 530 2800

SMÁRALIND · SÍMI 530 2900

AKUREYRI · SÍMI 461 5000

KEFLAVÍK · SÍMI 421 1535

ÍSAFIRÐI · SÍMI 456-4751
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&ORVAL VINSTRI GR¾NNA FYRIR ALLT HÎFUÈBORGARSV¾ÈIÈ

Jafnrétti kynjanna í
tveimur efstu sætum
Forvalið, sem fram fer á laugardaginn er sameiginlegt fyrir þrjú
kjördæmi, bæði Reykjavíkurkjördæmin og Suðvesturkjördæmi.
Kjósendur velja þrjá frambjóðendur í efstu sætin, það er
þrjá í efsta sæti, þrjá í annað sæti
og þrjá í þriðja sæti. Þrjátíu

manns eru í framboði í forvalinu
en um 1800 manns eru á kjörskrá.
Samkvæmt reglum flokksins
þurfa tvö efstu sætin á lista flokksins í kjördæmunum þremur, það
er sex sæti, að vera skipuð þremur
konum og þremur körlum.
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  AÈ EINKAV¾ÈA ,ANDSVIRKJUN
  AÈ HEIMILA ST¾KKUN ¹LVERS !LCAN Å 3TRAUMSVÅK
 6AR RÁTT AÈ EINKAV¾ÈA BANKANA
  AÈ VERÈLEGGJA Å RÅKARI M¾LI ÒTBL¹STUR KOLEFNISSAMBANDA ÒT Å ANDRÒMSLOFTIÈ
  AÈ STUÈLA AÈ FREKARA SAMSTARFI EINKAAÈILA OG HINS OPINBERA Å HEILBRIGÈISKERFINU
 6AR RÁTT AÈ ËSKA EKKI EFTIR FRESTI VEGNA FRJ¹LSRAR KOMU ÅBÒA FR¹ ¹TTA RÅKJUM %%3 TIL
LANDSINS FR¹  MAÅ
 %R RÁTTL¾TANLEGT AÈ LÅFEYRISKJÎR ÖINGMANNA OG R¹ÈHERRA SÁU BETRI EN ANNARRA
 +EMUR RÅKISSTJËRNARSAMSTARF 6INSTRIHREYFINGARINNAR
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS TIL GREINA

GR¾NS FRAMBOÈS OG
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  AÈ H¾KKA SKATTA FR¹ ÖVÅ SEM NÒ ER
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 *¹
 ¶ETTA ÖARF AÈ SKOÈA VANDLEGA
 *¹
 .EI ÖAÈ ER EKKI SANNGJARNT
 *¹ ÖËTT ÖAÈ SÁ FJARL¾GT Å MÅNUM
HUGA
 (¾KKA SKATTA ¹ Ö¹ SEM ERU MEÈ
H¾RRI TEKJUR TIL ÖESS AÈ STUÈLA AÈ
JÎFNUN LÅFSKJARA
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 .EI ALLS EKKI
 .EI
 *¹ ÖAÈ M¹ H¾KKA TEKJUSKATT ¹
HINA EFNAMEIRI OG TAKA AÈ NÕJU UPP
H¹TEKJUSKATT

 .EI
 .EI
 .EI
 .EI
 *¹
 .EI &REKAR ¹ AÈ R¹ÈA Ö¹ SEM
KOMA TIL LANDSINS MEÈ MENNTUN
OG REYNSLU TIL STARFA
 *¹ !TVINNULEYSI HEFUR MINNKAÈ
ÖR¹TT FYRIR AÈ HINGAÈ HAFI KOMIÈ
ÖÒSUNDIR
 .EI
 *¹
 (¾KKA FYRIRT¾KJASKATTA EN
L¾KKA SKATTA ¹ EINSTAKLINGA
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 %KKI GOTT AÈ SEGJA %N STJËRNVÎLD
HAFA HALDIÈ ILLA ¹ M¹LEFNUM ÒTLEND
INGA
 .EI
 .EI 6IÈ ÖURFUM AÈ LOSA OKKUR VIÈ
ÖESSA RÅKISSTJËRN
 *¹  HINA EFNAMEIRI
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 .EI
ENDURSKILGREINA HLUTVERK ,6
 .EI
 .EI ÖJËÈARATKV¾ÈAGREIÈSLA ¹ AÈ
GILDA UM ALMENNINGSEIGUR
 *¹
 *¹ MEÈ HUGMYNDAFR¾ÈI OG ÖEKK
INGU EN EKKI MEÈ EINKAV¾ÈINGU
 .EI SAMÖYKKJA ¹TTI TILLÎGU UM
FRAMLENGINGU ¹ AÈLÎGUN OG UNDIRBÒA
BETUR
 .EI
 %KKI ÒTILOKAÈ EN ¾SKILEGAST ER
STJËRNARSAMSTARF STJËRNARANDSTÎÈU
 .EI F¾RA SKATTBYRÈINA (¾KKA
L¹GMARKSLAUN OG SKATTLEYSISMÎRK
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 *¹
 .EI EN ÖAÈ GETUR ¹TT VIÈ Å EIN
HVERJUM TILVIKUM
 ¡G HELD AÈ ÖAÈ HEFÈI ENGU BREYTT
ÖËTT ËSKAÈ HEFÈI VERIÈ EFTIR FRESTI
 .EI
 *¹ FYRIR MÅNA PARTA
 *¹ ¹ ¹KVEÈNA HËPA
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 .EI
 LITAM¹L (EFÈI ¹TT AÈ STANDA
AÈ ÖVÅ ¹ RÁTTL¹TARI H¹TT
 *¹
 &ER ALLT EFTIR ÖVÅ ¹ HVAÈA
FORSENDUM SLÅKT SAMSTARF
ER GERT FYRIR HVERN OG MEÈ
HVAÈA H¾TTI ¡G VIL TIL D¾MIS
GJARNAN SJ¹ bEINKAREKIÈm
F¾ÈINGARHEIMILI LJËSM¾ÈRA
SVO LENGI SEM ÖAÈ ER ÎLLUM
OPIÈ OG GJALDFRJ¹LST
 *¹  EN KANNSKI NEI ¶VÅ
Ö¹ HEFÈI ORÈIÈ SKORTUR ¹
STARFSMÎNNUM TIL AÈ VINNA
VIÈ HÎRMULEGAR STËRIÈJUFRAM
KV¾MDIR RÅKISSTJËRNARINNAR
 .%)
 3ANNARLEGA EKKI FYRSTI KOSTUR
¡G VIL SJ¹ STERKA VINSTRI STJËRN
UNDIR FORYSTU 6'
 ¶AÈ ¹ AÈ H¾KKA SKATTINN
¹ AUÈMENN SEM BORGA MINNA
HLUTFALL AF SÅNUM LAUNUM EN
VENJULEGT LAUNAFËLK

Úrvalið er
Gott
verð

1.999

kr

Almennt verð 2.980,-

Pictionary
teiknispilið

12.999

Fjarstýrður
brunabíll

kr
ennt verð 16.980,-

67 cm. Sprautar vatni,
blikkandi ljós og sírena.

Gott
verð

Alm

4.999

kr

Brunabíll

Almennt verð 11.480,-

ð
r
e
v
2.499
u
ð
!
r
ð
e
r
G
u
b
n
a
sam

40 cm m/ fjarstýringu

Gott
verð

kr

Almennt verð 4.780,-

Flugvél
m/ fylgihlutum

Gott
verð

Gott
verð

2.999

Skólabíll

kr

Jeppar
Bangsímon
rugguhestur

Gott
verð

4.999

kr

mjúkur
12-36 mánaða

m/ fjarstýringu.
Ljós, tónlist og
vélarhljóð

Gott
verð

2.999

kr

Sparkbíll
m/ flautu, síma og fl.
12-36 mánaða

Almennt verð 4.680,-

Gott
verð

3.499

kr

Mikki og Gúffi
slökkvisparkbíll
m/ hljóðum.

Gott
verð

1.499

Gott
verð

kr

4.999
Oddi ehf VO_C4809

kr

Gildir á meðan birgðir endast.

Almennt verð 1.990,-

2.999

kr

m/ bílstjóra
og krökkum Almennt verð 4.999,-

í Hagkaupum
Gott
verð

Gott
verð

2.999

5.999

New born dúkka
43 cm.

Eldhús

kr

kr

m/ 30 hlutum
og hljóðum

Koppur og matarsett
fylgir með

Gott
verð

1.999

kr

New born dúkka
sem grætur, peli
og snuð fylgja með

Arielle vagn

Gott
verð

Gott
verð

m/höfrungum

8.799

kr

2.499

Gott
verð

Arielle Höll
m/ fylgihlutum

2.299

kr

kr

Arielle
förðunardúkka

Arielle
armband og
hringur fylgir

Arielle mini
m/ fylgihlutum

Gott
verð

Gott
verð

1.299

kr

1.299

kr

Almennt verð 1.780,-

Arielle Flounder
eða Sebastian

Gott
verð

Gott
verð

1.299

1.499

kr

L
I
P
S
U
V
L
TÖ
499

kr

Verð frá

kr

Gott
verð

799

kr
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 6ERÈ ¹ BARNAKLIPPINGU
MIÈAÈ VIÈ VERÈLAG ¹ ÎLLU LANDINU Å ¹GÒST
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hagur heimilanna

Notar útivistarbolinn alla daga
'ESTUR SEGIR BESTU KAUP SEM HANN HAFI GERT VERA
KAUP ¹ BOL SEM HANN KEYPTI UPPHAFLEGA TIL AÈ
KL¾ÈAST Å FJALLAFERÈUM b¶ENNAN BOL KEYPTI ÁG ¹
TILBOÈI EN HANN ER SVO GËÈUR AÈ ÁG NOTA
HANN DAGS DAGLEGA ÖË AUÈVITAÈ NOTI
ÁG HANN LÅKA Å FJALLAFERÈIR "OLURINN
KOSTAÈI  KRËNUR ¹ ÒTSÎLU EN
¹TTI AÈ KOSTA  KRËNUR "OLURINN
ER ÒR EÈAL PËLÅESTER EFNI SEM ANDAR
EN HELDUR MANNI SAMT HEITUM ¥
SÎMU FERÈ HEF ÁG HUGSANLEGA GERT
MÅN VERSTU KAUP EN Ö¹ KEYPTI ÁG
ST¾RÈARINNAR BAKPOKA TIL AÈ NOTA Å
LENGRI FJALLAFERÈUM EN ÁG ER ENN EKKI
FARINN AÈ NOTA POKANN 0OKINN
HEFUR ÖË NÕST ¹G¾TLEGA EN ÁG
HEF L¹NAÈ HANN TIL VINA OG
VANDAMANNA SEM HYGGJA ¹
FJALLGÎNGURm

N 3KIL ¹ JËLAGJÎFUM

.EYTENDUR KYNNI SÁR REGLUR UM SKILAFREST
.EYTENDASAMTÎKIN VERÈA ¹ÖREIFANLEGA
VÎR VIÈ VANDAM¹L SEM GETA SKAPAST
ÖEGAR JËLAGJÎFUM ER SKILAÈ OG VILJA
SAMTÎKIN HVETJA NEYTENDUR TIL AÈ KYNNA
SÁR REGLUR UM SKILARÁTT ¹ÈUR EN JËLAGJAFIR
ERU KEYPTAR -EGINREGLAN VARÈANDI SKIL ¹
JËLAGJÎFUM ERU Ö¾R AÈ NEYTANDI ¹ RÁTT ¹
AÈ MINNSTA KOSTI FJËRT¹N DAGA SKILAFRESTI
¶¹ SKULU INNEIGNARNËTUR MIÈAST VIÈ
UPPRUNALEGT VERÈ VÎRU OG GJAFABRÁF OG
INNEIGNARNËTUR GILDA Å ALLT AÈ FJÎGUR ¹R
FR¹ ÒTG¹FUDEGI &LESTAR ÒTSÎLUR BYRJA STRAX
EFTIR JËL EN EF ¹ AÈ SKILA VÎRU SEM KEYPT
HEFUR VERIÈ INNAN FJËRT¹N DAGA FYRIR
UPPHAF ÒTSÎLUNNAR ¹ AÈ MIÈA VIÈ VERÈ VÎRUNNAR ¹ ÒTSÎLUNNI EN EKKI UPPHAFLEGT
VERÈ NEMA SELJANDI SAMÖYKKI 'JAFABRÁF EIGA AÈ GILDA ¹ ÒTSÎLU RÁTT EINS OG UM
PENINGA V¾RI AÈ R¾ÈA .EYTENDASAMTÎKIN R¹ÈLEGGJA FËLKI AÈ BIÈJA UM SÁRSTAKT
GJAFAMERKI EN ÖEGAR VÎRU MEÈ GJAFAMERKI ER SKILAÈ ÖARF EKKI AÈ LEGGJA FRAM
KASSAKVITTUN

N "IFREIÈAÖJËNUSTA

6IÈMËT ÖJËNUSTUAÈILA GAGNVART KONUM
&ÁLAG ÅSLENSKRA BIFREIÈAEIGENDA GENGST FYRIR KÎNNUN ¹ HEIMASÅÈU SINNI UM
HVERNIG KONUR UPPLIFA VIÈMËT ÖJËNUSTUAÈILA VARÈANDI BÅLA +VEIKJAN AÈ ÖVÅ AÈ
¹KVEÈIÈ VAR AÈ KANNA ÖETTA VAR FR¹SÎGN FÁLAGSMANNS &¥" SEM ER KONA UM
DËNASKAP OG VANVIRÈINGU SEM HENNI VAR SÕND ÖEGAR HÒN KOM MEÈ BÅL SINN Å
VIÈGERÈ
6AR ¹KVEÈIÈ AÈ KANNA REYNSLU ANNARRA KVENNA AF VIÈMËTI BIFREIÈAÖJËNSTUAÈILA
GAGNVART ÖEIM SJ¹LFUM +ÎNNUNINA ER AÈ FINNA ¹ SLËÈINNI WWWFIBIS

N /STAR ¹ NETINU

.ÕR ENDURB¾TTUR OSTAVEFUR OPNAÈUR
 VEFNUM OSTAHUSIDIS ER H¾GT AÈ N¹LGAST UPPSKRIFTIR MEÈ OSTUM OG ER VÎRUM
GERÈ GËÈ SKIL MEÈ MYNDUM SEM HJ¹LPAR
NOTENDUM AÈ SJ¹ HVAÈ ER Å BOÈI
%INNIG ER H¾GT AÈ PANTA OSTAKÎRFUR
OG VEISLUÖJËNUSTU BEINT ¹ VEFSÅÈ
UNNI ¶¹ GETA ¹HUGASAMIR SKR¹È SIG ¹
PËSTLISTA OG FENGIÈ SENT TIL SÅN NÕJAR OG
GIRNILEGAR UPPSKRIFTIR UPPLÕSINGAR UM
NÕJAR VÎRUR OSTA OG ANNAN FRËÈLEIK

N ¶JËÈLEG TÅSKA

%SKIFJARÈARBOLIR TIL SÎLU ERLENDIS
¥ TÅSKUVÎRUVERSLUNINNI %302)4 ¹ /XFORDSTR¾TI Å ,UNDÒNUM ERU TIL SÎLU BOLIR MEÈ
¹LETRUNINNI %SKIFJÎRÈUR AÈ ÖVÅ ER RUVIS SEGIR FR¹ 5M ER AÈ R¾ÈA LANGERMABOLI Å
FJËRUM LITUM SEM ERU VERÈLAGÈIR ¹ TUTTUGU PUND STYKKIÈ EÈA UM ÖRJÒ ÖÒSUND
KRËNUR 6IÈ EFTIRGRENNSLAN VISSI STARFSFËLK BÒÈARINNAR EKKI HVER HUGMYNDIN
¹ BAKVIÈ BOLINA V¾RI NÁ HVAÈAN HÒN V¾RI KOMIN EN ÖEIR ERU FRAMLEIDDIR Å
4YRKLANDI FYRIR %302)4 TÅSKUKEÈJUNA .Ò ER BARA SPURNING HVORT SVEITARFÁLAGIÈ
&JARÈABYGGÈ FER FRAM ¹ AÈ F¹ PRËSENTUHLUT FYRIR NOTKUN ¹ NAFNINU

RSK
Atlantsolía - Vesturvör 29 - Sími 591 3100
atlantsolia@atlantsolia.is
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P I PAR

Nú er hægt að tengja Dælulykilinn
við netfang þannig að um
klukkustund eftir dælingu
kemur sjálfkrafa pdf- kvittun
með tölvupósti.
Skráning í síma: 591-3100

SÍA

•

Kvittun í tölvupósti

60706

Engar tapaðar
kvittanir

¶EGAR 'ESTUR RIFJAR UPP FLEIRI SL¾M KAUP
KEMUR HONUM Å HUG PRJËNAVÁL SEM HANN KEYPTI
¹SAMT KONU SINNI b6ÁLIN KOSTAÈI REYNDAR EKKI
NEMA  KRËNUR EN VIÈ HÎFUM ALDREI NOTAÈ
HANAm
'ESTUR SEGIST HORFA ¹ G¾ÈIN Å INNKAUP
UM OG LEGGUR MIKIÈ UPP ÒR ÖVÅ AÈ KAUPA
VANDAÈAR OG KLASSÅSKAR VÎRUR SEM LIFA AF
TÅSKUBYLGJUR
b¶AÈ KEMUR VISSULEGA FYRIR MIG EINS
OG AÈRA AÈ KAUPA HLUTI SEM ÁG NOTA
SÅÈAN EKKERT OG ÁG ER SÁRSTAKLEGA VEIKUR
FYRIR AÈ KAUPA GR¾JUR Å ELDHÒS EINS OG
FLYSJARA ¡G HEF HINS VEGAR KOMIST AÈ
ÖVÅ AÈ ÖESSI T¾KI ENDAST YFIRLEITT
EKKI LENGI HVORT SEM UM ER AÈ
KENNA KLAUFASKAP MÅNUM
EÈA LÁLEGUM G¾ÈUM ¹
ÖESSUM HLUTUMm

(²32¨
&!'&«,+ ¥ ,!'&2).'!2
N Ari Matthíasson leikari hefur lært
það af reynslunni að best sé að fá iðnaðarmenn til að sjá um endurbætur.
b.ÕVERIÈ ÖURFTI AÈ GERA UPP BAÈHER
BERGIÈ HEIMA HJ¹ MÁR OG ÖAÈ SPAR
AÈI MÁR B¾ÈI TÅMA OG
FYRIRHÎFN AÈ F¹ FAGL¾RÈA
MENN TIL STARFA &ËLK
GERIR SÁR KANNSKI EKKI
GREIN FYRIR ÖVÅ EN ÖAÈ
ÖARF MARGAR TEGUNDIR
IÈNAÈARMANNA TIL AÈ
GERA UPP BAÈHERBERGI "AÈHERBERGI
ER LÅKA ÖAÈ HERBERGI SEM MAÈUR
GETUR SÅST VERIÈ ¹N LENGI OG ÖVÅ VAR
ÖETTA BESTA LAUSNIN 6ERKEFNIÈ TËK
AÈEINS NOKKRA DAGA OG HEPPNAÈIST
VELm !RI SEGIST HAFA PARKETLAGT GËLF EN
M¾LIR SAMT MEÈ ÖVÅ AÈ F¹ FAGMENN
TIL AÈ FORÈAST ËÖ¾GILEG EFTIRM¹L

Þúsundir jólapakka til
útlanda á ári hverju
Nú fer í hönd sá tími sem
fólk fer að huga að jólagjöfum handa vinum og
vandamönnum hérlendis og
erlendis. Þeir sem hyggjast
senda jólagjafir út fyrir
landsteinana geta valið úr
nokkrum fyrirtækjum sem
bjóða upp á sendingarþjónustu.
Anna Katrín Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri markaðs- og sölusviðs hjá Póstinum, segir alltaf
mest að gera á þeim degi þegar
fresturinn til að senda pakka og
póst rennur út. „Viðskiptavinir
okkar senda sjötíu prósent allra
pakka til Norðurlandanna og Norður-Evrópu. Fyrir jólin í fyrra sendum við átta þúsund pakka út og
var meðalþyngd þeirra um þrjú
kíló.“ Anna segir að það kosti 2.495
krónur að senda tveggja kílóa
pakka til Bretlands og sama þyngd
til Danmerkur kostar 1.750 krónur.
Pósturinn reiknar ekki út
ákveðinn dagafjölda fyrir sendingar en miðar við að sendingarnar komist til skila fyrir jól séu þær
ekki sendar síðar en á síðasta
sendingardegi fyrir jól.
Anna segir þá sem panta vörur
að utan, til dæmis af netbóksölunni Amazon, ættu að bæta nokkrum dögum við þann afhendingartíma sem gefin er upp á vefnum
því hann sé oft knappur.
Kolbrún Sigtryggsdóttir, deildarstjóri útflutnings hjá UPS, segir
sendingar yfirleitt aðeins taka
einn dag til Evrópu og Bandaríkjanna en utan þessara svæða séu
vörur yfirleitt komnar eftir tvo til
fjóra daga. „Það hefur færst í aukana að fólk notfæri sér þjónustu
okkar, sérstaklega þegar það þarf
að senda matvæli. Heimurinn
skiptist í átta verðsvæði og er verð
breytilegt eftir þjónustustigi, en
boðið verður upp á sérstök tilboð í
desember.“ Ef miðað er við tveggja
kílóa sendingu til Bretlands og
Danmerkur er verð á henni 5.593
krónur.
Kolbrún segir að pakkinn sé
sóttur til sendanda og viðtakandi
fái hann síðan sendan heim að
dyrum. „Þeir sem búa úti á landi
þurfa að koma sendingunni til höfuðborgarinnar en við getum síðan
sótt hana hvert sem er innan borgarmarkanna.“
Haukur Óskarsson, þjónustustjóri hjá DHL á Íslandi, segir
sendingartíma stuttan, aðeins einn
dag ef allt gengur upp. „Þeir sem
senda geta fengið kassa og límband hjá okkur en einnig er hægt
að sækja pakkann heim og hann er

!..! +!24¥. (!,,$«23$«44)2 &YRIR JËLIN Å FYRRA SENDI 0ËSTURINN UM  JËLA
PAKKA TIL ÒTLANDA OG VAR MEÈALPAKKINN UM ÖRJÒ KÅLË AÈ ÖYNGD
&2¡44!",!¨)¨'6!

síðan fluttur heim til viðtakanda.
Flutningsgjald fyrir tveggja kílóa
pakka til Bretlands er 2.750 krónur og er verðið svipað til Bandaríkjanna en til Danmerkur er
kostnaðurinn 3.462 krónur.
Þeir sem senda mat til útlanda
þurfa að skila inn heilbrigðisvottorði og þeir sem senda matvæli til
Bandaríkjanna geta lent í því að
sendingin sé stoppuð í tollinum,
sérstaklega ef um er að ræða reyktan lax eða hangikjöt.“ Haukur

6%2¨  3%.$).'5$ANMÎRK

"RETLAND

0ËSTURINN 

503


$(,


-IÈAÈ VIÈ TVEGGJA KÅLËA SENDINGAR
 KG
  KG
&EDEX





-IÈAÈ VIÈ SAMA SENDINGARKOSTNAÈ ¹
ALLA ¹FANGASTAÈI

bendir fólki á að vera tímanlega
með sendingar til að minnka líkur
á því að þetta gerist.
Kristbjörn Eydal, þjónustufulltrúi Fedex hraðflutninga, segir
sendingartíma til Evrópu og
Ameríku vera einn til tvo daga og
að mest sé sent út af jólagjöfum
og hangikjöti. „Við sjáum nokkra
aukningu á milli ára og greinilegt
að fleiri senda vinum og ættingjum erlendis jólaglaðning.“ Kristbjörn segir sérstakt jólatilboð í
gangi núna sem miði við tvær
stærðir af kössum. „Minni kassinn
rúmar fimm kíló en flutningur á
honum kostar 5.775 krónur. Stærri
kassinn rúmar 9-14 kg en sendingarkostnaður hans er 9.775 krónur.
Þess skal getið að sendingarkostnaður er sá sami óháð áfangastað.“
Kristbjörn segir Fedex sækja
pakkana til sendanda og að viðtakandi fái þá síðan afhenta heim til
sín.
HUGRUN FRETTABLADIDIS

3+),!&2%3452 "®'',! /' "2¡&!
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PAKKAR UTAN %VRËPU
 DES
 DES
 DES
 DES

PAKKAR INNAN %VRËPU
 DES
 DES
 DES
 DES

LISTINN ER EKKI T¾MANDI OG FLEIRI FYRIRT¾KI BJËÈA UPP ¹ FLUTNINGSÖJËNUSTU

JËLAKORT UTAN %VRËPU
 DES

JËLAKORT INNAN %VRËPU
 DES
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Peningaskápurinn ...
6ILL UPPFR¾ÈA STJËRNM¹LAMENN
%KKI ER VÅST AÈ FULLUR EINHUGUR SÁ Å RÅKISSTJËRN UM
FYRIRHUGAÈAR TOLLAL¾KKANIR OG AFN¹M
INNFLUTNINGSHAFTA Å MARS N¾ST
KOMANDI EF MARKA M¹ ORÈ 'UÈNA
GÒSTSSONAR LANDBÒNAÈARR¹ÈHERRA
ÖEGAR HANN KVADDI SÁR HLJËÈS
¹ MORGUNVERÈARFUNDI "¾NDA
SAMTAKANNA UM FRAMTÅÈ ÅSLENSKS
LANDBÒNAÈAR Å G¾R b6IÈ SKULUM
HALDA ÖESSARI UMR¾ÈU ¹FRAM 6IÈ
SKULUM UPPFR¾ÈA STJËRN
M¹LAMENNININA SEM VARÈ
¹ Å MESSUNNI Å SUMAR OG
STANDA SAMAN 3ËKNIN ER
ÖAÈ EINA SEM VIÈ EIGUM
¶¹ ERUM VIÈ AÈ VERJA OG
S¾KJA FRAM FYRIR ÅSLENSKA
HAGSMUNI ÖVÅ AÈ LAND
BÒNAÈURINN HLÕTUR OG ¹
AÈ EIGA SÁR STERKA FRAMTÅÈ m

Eigendur Magasin
kaupa í tískuhúsi
Birgir Bieltvedt stýrir stjórn Day Birger et Mikkelsen.
„Ég er mjög ánægður
M-Invest, félag í eigu
með þennan samning. BaugBaugs og Birgis Þórs Bieltur mun opna okkur möguvedt, hefur eignast helmleika á að nýta viðskiptaingshlut í Day Birger et
tækifæri í vöruþróun og
Mikkelsen, einu frægasta
félagið hugsar til langs tíma
tískuhúsi Danmerkur.
sem mun gera fyrirtækið að
Seljandi bréfanna er
spennandi vinnustað til
félag í eigu forstjórans
framtíðar,“ segir Keld MikkKeld Mikkelsen sem mun
elsen.
„Lykilstjórnendur
eftir sem áður eiga helmhalda áfram að vinna hjá
ingshlut í tískuhúsinu.
")2')2 ¶«2
fyrirtækinu en þessi kaup
Með kaupunum er verið ")%,46%$4
munu skerpa sýn okkar á að
að styðja við áframhaldþróa félagið í alþjóðlegri
andi útrás félagsins á
samkeppni.“ M-Invest er dótturerlenda markaði og frekari vöruþrófélag M-Holding sem er eigandi
un og vörusölu. Vörumerkið er selt í
vöruhúsanna Magasin du Nord og
yfir eitt þúsund verslunum í nítján
Illum. Birgir Þór verður stjórnarlöndum, meðal annars í Magasin du
formaður félagsins.
Nord og í verslunum í Lundúnum.
EÖA
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Fons nærri yfirtöku
Fons, eignarhaldsfélag Pálma
Haraldssonar
og
Jóhannesar
Kristinssonar, á orðið 29,2 prósent
í norrænu ferðaskrifstofukeðjunni Ticket og stendur því nærri
þrjátíu prósenta yfirtökumörkum
sem gilda fyrir skráð félög á
sænska markaðnum.
Fons hefur keypt tvö hundruð

þúsund hluti sem samsvarar um
fjórum prósentum hlutafjár. Jafnframt jók Lennart Käll, forstjóri
Ticket, við hlut sinn.
Stjórnendur Ticket hafa boðað
frekari yfirtökur á næstunni, en á
dögunum keypti félagið MZ Travel Group sem sérhæfir sig í viðskiptaferðalögum.
EÖA

Nasdaq tryggir sig
fyrir yfirtöku á LSE
Stjórn bandaríska hlutabréfamarkaðarins Nasdaq segist hafa
tryggt sér tæplega 5,1 milljarð
bandaríkjadala eða ríflega 358
milljarða íslenskra króna til að
gera tilboð í öll hlutabréf í kauphöll Lundúna í Bretlandi (LSE).
Fjármögnunin samanstendur
af láni til allt að sjö ára sem gerir
hlutabréfamarkaðnum kleift að að
standa straum af öllum aukakostnaði sem fellur til við tilboðsferlið.

+!50(®,, ,5.$².! "ANDARÅSKI HLUTA
BRÁFAMARKAÈURINN .ASDAQ HEFUR TRYGGT SIG
FYRIR ËVINVEITTA YFIRTÎKU ¹ +AUPHÎLLINNI Å
,UNDÒNUM Å "RETLANDI

Í framhaldinu mun Nasdaq selja
eigin bréf fyrir allt að 775 milljónir bandaríkjadala eða um 55 milljarða íslenskra króna til að tryggja
sig.
Um gríðarlegar lántökur er að
ræða og tilkynntu matsfyrirtækin
Standard & Poor’s og Moody’s, að
þau myndu færa lánshæfismat
markaðarins niður reynist lánabagginn of þungur.
Nasdaq gerði yfirtökutilboð í
annað sinn á árinu í LSE í síðustu
viku sem hljóðaði upp á ríflega
367 milljarða íslenskra króna.
Samhliða því jók markaðurinn
eign sína í LSE úr fimmtungshlut í
28,75 prósent.
Carla Furse, forstjóri LSE,
hafnaði tilboðinu og taldi það ekki
endurspegla virði markaðarins og
framtíðarmöguleika hans.
Robert Greifeld, forstjóri Nasdaq, sagðist hafa orðið fyrir vonbrigðum með að LSE tók ekki tilboðinu og lýsti því yfir að Nasdaq
myndi fara í óvinveitta yfirtöku á
LSE.
JAB

SAGÈI R¹ÈHERRANN OG HVATTI TIL AUKINNAR UMR¾ÈU
UM STÎÈU LANDBÒNAÈAR HÁR

¶JËÈIN STYÈUR LANDBÒNAÈINN
5M LEIÈ FAGNAÈI 'UÈNI GËÈUM FUNDI OG SAGÈIST
FULLVISS UM STUÈNING ÖJËÈARINNAR ALLRAR VIÈ
LANDBÒNAÈINN b¡G VEIT AÈ HÎFUÈBORGIN ER FULL
AF FËLKI SEM STYÈUR ÅSLENSKAN LANDBÒNAÈ ÖËTT
VATNIÈ SÁ ÖVÅ MIÈUR G¹RAÈ AF H¹V¾RUM MÎNN
UM SEM HALDA AÈ ÖEIR AFLI SÁR FYLGIS MEÈ ÖVÅ AÈ
TALA UM TOLLANA BURT OG AÈ LANDBÒNAÈURINN
EIGI EKKI RÁTT ¹ SÁRm 'UÈNI SEGIR LANDIÈ
GOTT LANDBÒNAÈARLAND JAFNVEL MUN
BETRA EN ÖJËÈIN HAFI GERT SÁR GREIN
FYRIR b.ËTTLAUS VORALDARVERÎLD ÖAR
SEM MARGT GOTT GERIST UNDIR SËL OG
REGNI ¥SLENSKA FJÎLSKYLDAN ER FR¹
B¾R FRAMLEIÈSLUEINING SEM BYGGIR
ÖETTA LAND OG ¥SLAND YRÈI F¹T¾KT
EF SVEITIRNAR FÁLLU Å EYÈI 4AKK FYRIR
FR¹B¾RAN FUND m SAGÈI 'UÈNI

-!2+!¨305.+4!2
"OGI .ILS "OGASON FRAMKV¾MDASTJËRI
FJ¹RM¹LA HJ¹ )CELANDIC 'ROUP HF HEFUR
¹KVEÈIÈ AÈ L¹TA AF STÎRFUM OG VERÈA
STARFSLOK HANS UM MIÈJAN DESEMBER
"OGI HEFUR GEGNT STARFINU FR¹ ÖVÅ Å JÒNÅ


'REINING 'LITNIS HEFUR H¾KKAÈ VERÈ
MATSGENGI ¹ "AKKAVÎR HEFUR VERIÈ ÒR
  Å  KRËNUR ¹ HLUT 6ERÈMATSGENGIÈ
ER JAFNT GENGI ¹ MARKAÈI %R FJ¹RFESTUM
R¹ÈLAGT AÈ HALDA BRÁFUM Å FÁLAGINU HORFT
TIL LANGS TÅMA

%FNAHAGS OG FRAMFARASTOFNUNIN /%#$
HEFUR LÕST YFIR ¹HYGGJUM VEGNA MIKILS
VAXTAR RÒSSNESKA RÅKISORKUFYRIRT¾KISINS
'AZPROM SEM SAGT ER HAFA EINOKUNAR
STÎÈU ¹ MARKAÈI FYRIR JARÈGAS Å !USTUR
%VRËPU

%IGUM EKKI AÈ BERA OKKUR
SAMAN VIÈ .ÕSJ¹LENDINGA
Landbúnaður á NýjaSjálandi og Íslandi er svo
ólíkur að ekki er hægt
að bera löndin saman.
Þar var ríkisstuðningur afnuminn fyrir um
aldarfjórðungi. Valdimar
Einarsson, sérfræðingur
frá Nýja-Sjálandi, gagnrýnir framseljanlegan
ríkisstuðning.
Landbúnaður hér kemur alltaf til
með að þurfa ríkisstuðning í einhverri mynd auk tollavarna að
mati Valdimars Einarssonar, sérfræðings í landbúnaðarmálum frá
Nýja-Sjálandi. Hann segir fyrirvaralaust afnám ríkisstuðnings
við landbúnað þar í landi hafa
verið um margt sársaukafullt ferli,
en hér telur hann að áhrifin yrðu
jafnvel enn meiri. Valdimar var
með erindi á fundi Bændasamtaka
Íslands í gærmorgun undir yfirskriftinni „Á að vera landbúnaður
á Íslandi?“
Valdimar telur fyrirvaralaust
afnám ríkisstyrkja hér í raun
myndu boða endalok landbúnaðar,
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BÒFR¾ÈINGUR SEM STARFAÈ HEFUR HJ¹
NÕSJ¹LENSKA LANDBÒNAÈARR¹ÈUNEYTINU
VERIÈ BANKASTJËRI HJ¹ ,ANDSBANKANUM
NÕSJ¹LENSKA EN STARFAR NÒ HJ¹ ALÖJËÈA
BANKANUM 2ABOBANK
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en segir Nýsjálendinga um leið
ekki sjá eftir breytingunni þar.
„Þar átti aldrei að taka upp ríkisstyrki,“ segir hann.
Valdimar bendir engu að síður
á að Nýsjálendingar verji sinn
landbúnað og séu líklega með
mestu innflutningstakmarkanir á
landbúnaðarvörum sem þekkist.
„Við getum lært af Nýsjálendingum og höfum gert það með því að
flytja inn þekkingu og reynslu
þeirra af sauðfjárrækt,“ segir
hann, en áréttar að stærðarhlutföll
og áherslur séu allt aðrar í landbúnaði þar en hér. „Nýsjálendingar eru útflutningsþjóð,“ segir hann

og bendir á að 90 prósent af framleiddu kindakjöti og 95 prósent
mjólkurframleiðslu
Nýsjálendinga sé til útflutnings. Hlutur
landsins í heimsviðskiptum nemur
55 prósentum í kindakjötinu og 33
prósentum í mjólkinni. Til að setja
stærðarhlutföll í samhengi bendir
hann á að 17 ára sonur hans vinni á
Nýja-Sjálandi við annan mann við
að mjólka um þúsund kýr tvisvar á
dag. „Á Íslandi öllu eru um 25.000
kýr. Á svæðinu sem ég starfa á
þarf ég ekki að keyra nema 15 til
20 kílómetra til að vera kominn
fram hjá allri íslensku hjörðinni.“
Valdimar telur að þegar komi að
mjólkurframleiðslu eigi Íslendingar að bera sig saman við Danmörku, ekki Nýja-Sjáland. „Danir
eru að gera það gott og þar er rétta
viðmiðunin.“ Í máli Valdimars kom
engu að síður fram að hér mætti
gera umbætur og var hann gagnrýninn á kvótakerfið sem hann
telur ávísun á skuldsett bú. „Framsal kvóta nýtist bara fyrstu kynslóðinni,“ segir hann. Þá telur hann
færa leið að setja nýtingarskyldu á
bújarðir, því verð þeirra hér verði
aldrei í samræmi við þær nytjar
sem hafa megi af landbúnaði á
þeim.
OLIKR FRETTABLADIDIS

Ekki minni halli í tólf mánuði
Halli á vöruskiptum við útlönd
hefur ekki mælst minni en nú síðastliðna tólf mánuði. Sjö milljarða
halli var á vöruskiptum í október
miðað við 6,4 milljarða í október
2005 á föstu gengi. Nýjar tölur
sem Hagstofan birti í gær sýna að
í október voru fluttar út vörur
fyrir 20 milljarða króna og inn
fyrir 27 milljarða.
Fyrstu tíu mánuði ársins voru
fluttar út vörur fyrir 193,2 milljarða króna en inn fyrir 302,4
milljarða. Nemur því hallinn

109,1 milljarði en á sama tíma
árið áður voru vöruskiptin óhagstæð um 81,8 milljarða á sama
gengi.
Verðmæti
vöruútflutnings
fyrstu tíu mánuði ársins var 12,5
milljörðum eða 6,9 prósentum
meira en á sama tíma árið áður. Í
Morgunkorni Glitnis segir að
álútflutningur hafi aukist um rúm
fjörutíu prósent frá sama tíma í
fyrra á föstu gengi. Útflutt magn
áls hafi þó aðeins aukist um rúm
fimm prósent svo hækkunin

kemur fyrst og fremst til af háu
heimsmarkaðsverð á áli.
Verðmæti
vöruinnflutnings
fyrstu tíu mánuði ársins var 39,8
milljörðum eða 15,2 prósentum
meira en árið áður. Rúman helming af þeirri aukningu, eða 20,8
milljarða, má rekja til aukins innflutnings á fjárfestingarvöru sem
náði hámarki í sumar og hefur
aukist um 35,1 prósent á tímabilinu. Úr þeim innflutningi hefur
hins vegar dregið verulega undanfarna mánuði.
HHS

Krónan kom mikið við sögu
Miklar sveifur á afkomu HB Granda á milli ársfjórðunga. Grunnrekstur batnar.
Hagnaður HB Granda var rúmur
1,5 milljarðar króna á þriðja ársfjórðungi og jókst um 160 prósent
frá sama tímabili í fyrra. Uppgjörið er gott að mati Greiningar Glitnis.
Þrátt fyrir bættan rekstur
félagsins og auknar tekjur á árinu,
sem markast af hærra afurðaverði og lægra gengi krónunnar,
veldur gengisfall krónunnar miklum fjármagnskostnaði og því er
félagið gert upp með eins milljarðs tapi á fyrstu níu mánuðum
ársins.
Tekjur félagsins á þriðja fjórðungi voru um 3,2 milljarðar króna
og jukust um 28 prósent. Fram-
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'RANDI HAGNAÈIST UM   MILLJARÈA KRËNA
¹  ¹RSFJËRÈUNGI  FYRSTU NÅU M¹NUÈUM
¹RSINS TAPAÈI FÁLAGIÈ EINUM MILLJARÈI

legð sem hlutfall af tekjum var
17,5 prósent eða 5,5 prósentustigum meira en árið áður.

Tekjur á fyrstu níu mánuðunum voru tæpir 10,9 milljarðar
króna og jukust um 26,7 prósent á
milli ára. Glitnir bendir á að tekjur þessa árs eru nú þegar orðnar
meiri en allt árið í fyrra.
Rekstrarhagnaður
fyrir
afskriftir (EBITDA) var 2,2 milljarðar á tímabilinu eða 20,3 prósent af rekstrartekjum samanborið við 1,5 milljarð, eða 17,6 prósent
af tekjum, á fyrstu níu mánuðunum 2005.
Eignir HB Granda voru 29,8
milljarðar króna í lok september
og eigið fé 9,1 milljarður. Eiginfjárhlutfall félagsins stóð í 30,7
prósentum.
EÖA



 NËVEMBER  &)--45$!'52

&2 $%') 4), $!'3
greinar@frettabladid.is

3AMBÒÈ RÅKIS OG KIRKJU TILHEYRIR LIÈNUM TÅMA

Kirkja sem er ekki
reist á kletti
*«. +!,$!, 3+2)&!2

F

yrir ekki svo mörgum árum gilti sú regla að þegar
safnaðarbörn í Fríkirkjunni í Reykjavík fluttu frá
höfuðborginni voru þau sjálfkrafa afskráð úr Fríkirkjusöfnuðinum og í þá þjóðkirkjusókn þar sem
þeirra nýja lögheimili var.
Um það bil aldarfjórðungi eftir að þessi regla var afnumin þykja svo róttæk afskipti ríkisins af trúarlífi landsmanna
algjörlega fráleit. Enn þann dag í dag búum við hins vegar við
þann veruleika að í landinu er ríkiskirkja sem nýtur mikilla
forréttinda.
Nýfallinn dómur Héraðsdóms Reykavíkur í máli Ásatrúarfélagsins gegn íslenska ríkinu beinir kastljósinu að þessu
lögverndaða misrétti sem þjóðkirkjan býr við umfram önnur
trúfélög.
Ásatrúarfélagið krafðist þess að njóta sama réttar og þjóðkirkjan og fá greidd sambærileg gjöld, miðað við höfðatölu
félagsmanna sinna, og greidd eru í kirkjumálasjóð og Jöfnunarsjóð sókna samkvæmt lögum.
Byggði Ásatrúarfélagið kröfu sína á jafnréttis- og trúfrelsisákvæðum stjórnarskrárinnar. Héraðsdómur hafnaði
kröfunni og vísaði meðal annars til þess að þjóðkirkjan nýtur
sérstakrar verndar samvæmt stjórnarskrá og lögum umfram
önnur trúfélög, en sú sérstaka vernd þjóðkirkjunnar færir
henni meðal annars um tvo milljarða á ári hverju umfram
önnur trúfélög.
Hilmar Örn Hilmarsson, allsherjargoði Ásatrúarfélagsins, vill ekki sætta sig við þetta misrétti og hefur gefið út að
dómnum verði áfrýjað til Hæstaréttar.
Hjörtur Magni Jóhannsson, fríkirkjuprestur í Reykjavík,
er annar forsvarsmaður trúfélags utan þjóðkirkjunnar sem
hefur hefur gagnrýnt óeðlileg forréttindi þjóðkirkjunnar. Í
útvarpspredikun þann 19. nóvember benti hann til dæmis á þá
undarlegu hugsun, sem er að baki samningi þjóðkirkjunnar og
ríkisins, að laun biskups, vígslubiskupa og presta séu greiðsla
ríkisins fyrir kirkjujarðir.
„Prestar þjóðkirkjunnar og starfsmenn Biskupsstofu eru
sem sagt einir og sér að taka út kirkjusögulegan arf allra
kristinna formæðra og forfeðra. Hvaða starfsmaður biskups
eða þjóðkirkjuprestur skyldi nú vera að taka út arf minna
forfeðra og formæðra, langt aftur í aldir? Hvaða þjóðkirkjustarfsmenn skyldu nú vera að taka út kirkjusögulegan arf
Hvítasunnumanna, aðventista og allra hinna?” spurði Hjörtur
Magni.
Hjörtur Magni hefur líka verið óþreytandi við að benda á
að ríkisstyrktar trúmálastofnanir eru hverfandi fyrirbæri á
heimsvísu og það hefði ekki í för með sér endalok kristni á
Íslandi þótt íslenska þjóðkirkjan yrði lögð niður.
Full ástæða er til að taka undir þau orð. Má reyndar ætla að
trúarlíf landsmanna gengi í gegnum ákveðna endurnýjun og
uppgang ef ríkið sleppti alfarið af því hendinni eins og hefur
orðið raunin á öðrum sviðum.
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3ÁRSTÎK STAÈA

-ARGRÁT FORMAÈUR

.Ò HEFUR «LAFUR (ANNIBALSSON UPP
LÕST AÈ SÅMI FÎÈUR HANS (ANNIBALS
6ALDIMARSSONAR VAR HLERAÈUR ¹RIÈ
 ¶¹ VAR (ANNIBAL ALÖINGISMAÈ
UR OG FORMAÈUR !LÖÕÈUSAMBANDS
¥SLANDS (LERUNIN FËR FRAM AÈ BEIÈNI
DËMSM¹LAR¹ÈUNEYTISINS Å R¹ÈHERRA
TÅÈ "JARNA "ENEDIKTSSONAR ¶¹ VAR
«LAFUR 4HORS FORS¾TISR¹ÈHERRA OG
FORMAÈUR 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS
.EMA HVAÈ «LAFUR 4HORS VAR
AFI 'UÈRÒNAR 0ÁTURSDËTTUR
MAKA «LAFS (ANNIBALSSONAR
OG "JARNI "ENEDIKTSSON VAR
FÎÈURBRËÈIR HENNAR 5MR¾ÈUR
UM HLERANIR ERU ÖVÅ LÅKLEGA
ELDFJÎRUGAR VIÈ ELDHÒS
ORÈIÈ ¹ ÖESSU STËRPËL
ITÅSKA HEIMILI «LAFS OG
'UÈRÒNAR

&RAMBJËÈENDUR Å FORVALI 6' ¹ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU ERU Å ÖEIRRI ËVENJULEGU
STÎÈU AÈ HAFA EKKI HUGMYND UM Å
HVAÈA KJÎRD¾MI ÖEIR VERÈA Å FRAMBOÈI
Å VOR 3Ò STAÈA ER REYNDAR ÖEKKT Å
SAMEIGINLEGUM PRËFKJÎRUM FLOKKA
Å 2EYKJAVÅKURKJÎRD¾MUNUM
EN HJ¹ 6' ER 3UÈVESTURKJÎR
D¾MI EINNIG UNDIR 2ËTGRË
INN 2EYKVÅKINGUR G¾TI ÖVÅ
ORÈIÈ ÖINGMANNSEFNI
+JËSARMANNA OG
(AFNFIRÈINGUR
AF LÅFI OG S¹L
G¾TI HAFNAÈ Å
FRAMBOÈI Å
2EYKJA
VÅK

-ENN ERU EKKI SAMM¹LA UM HVORT
&RJ¹LSLYNDI FLOKKURINN HAFI STYRKST EÈA
VEIKST Å UMR¾ÈUNNI UNDANFARNAR
VIKUR 3UMIR VORU BÒNIR AÈ GLEYMA
ÖESSU PËLITÅSKA AFLI Å ÅSLENSKUM STJËRN
M¹LUM SEM NÒ ER ¹ ALLRA VITORÈI
TÎK Å KRINGUM ENDURNÕJUN EFLIR
ÖË FRJ¹LSLYNDA LÅKLEGA TIL LENGRI
TÅMA 6ALDIMAR *ËHANNESSON SEGIR
Å GREIN Å &RÁTTABLAÈINU Å DAG AÈ
BÒIÈ HAFI VERIÈ AÈ TAKA ¹KVÎRÈUN
UM AÈ -ARGRÁT 3VERRISDËTTIR
T¾KI VIÈ FORYSTU Å FLOKKNUM AF
'UÈJËNI !RNARI +RISTJ¹NSSYNI
N¾ÈI FLOKKURINN EKKI AÈ AUKA
VIÈ FYLGI SITT 3Á ÖAÈ RÁTT ER
FORSENDAN FYRIR FORMANNSSKIPT
UM EKKI BROSTIN

ÓMISSANDI
SKÁLDSAGA
ÓMISSANDI SKÁLDSAGA FYRIR ALLA
ÞÁ SEM MÓTMÆLTU ÍRAKSSTRÍÐINU.
OG HINA SEM GERÐU ÞAÐ EKKI.

„Það óviðjafnanlega við bækur McEwans
er að þær uppfylla bæði flettiþörf og
þörfina fyrir að hugsa og finnast maður
hafa breyst, jafnvel þroskast, við lesturinn.“
– Silja Aðalsteinsdóttir, TMM
Þýðandi: Árni Óskarsson

BJORN FRETTABLADIDIS

Innflutningur vinnuafls: Taka tvö
E

ystrasaltslöndin eru næsti
bær við Norðurlönd og glíma
nú að sumu leyti við svipaða
vaxtarverki og Íslendingar.
Eistland, Lettland og Litháen hafa
haft hamskipti síðan 1991, þegar
þau losnuðu undan oki Sovétríkjanna og endurheimtu langþráð
frelsi og sjálfstæði. Umskiptin
hafa lyft lífskjörum Letta í nýjar
hæðir, en nýfengnu frelsi og
meðfylgjandi lífskjarabyltingu
fylgja ýmis vandamál svo sem við
var að búast. Hér segir frá því.
Hefjum leikinn í Lettlandi. Þar
búa rösklega tvær milljónir
manns, þar af þriðjungurinn í
höfuðborginni, Rigu. Landið er á
fleygiferð. Landsframleiðslan
hefur aukizt um tíu prósent í ár.
Fá lönd önnur en Kína geta státað
af svo örum vexti. Þriðjungur
íbúa Lettlands kann þó ekki
lettnesku. Flest þetta fólk er
Rússar. Forsagan er sú, að
Sovétstjórnin rak Letta á sínum
tíma tugþúsundum saman burt úr
eigin landi, suma í fangabúðir,
aðra í opinn dauðann, og sendi í
þeirra stað til Lettlands Rússa,
sem urðu ný yfirstétt í Lettlandi.
Margir aðrir Lettar flúðu land, ef
þeir gátu. Samsetning mannfjöldans gerbreyttist smám saman.
Þegar veldi Sovétríkjanna í
Lettlandi hrundi 1991, hafði
Rússum þar fjölgað svo, að þeir
voru orðnir tæpur helmingur
landsmanna. Rússneska var
aðalmálið í Rigu. Annað var eftir
því. Flestir Rússar höfðu ekki séð
ástæðu til að læra lettnesku, enda
voru Lettar kúguð undirstétt í
eigin landi. Þegar Lettar náðu
landi sínu á sitt vald á ný 1991 við
hrun Sovétríkjanna, tóku þeir til
óspilltra málanna. Þeir samþykktu strax ný lög þess efnis, að
atkvæðisréttur og kjörgengi gætu
ekki öðrum hlotnazt en þeim, sem
kunna lettnesku og kunna einnig

¶/26!,$52 '9,&!3/.
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viðhlítandi skil á sögu Lettlands.
Þetta þýðir í reynd, að rússneskir
íbúar Lettlands þurfa að þreyta
próf í lettnesku og sögu til að
öðlast sömu lýðréttindi og
innfæddir Lettar – og samt eru
þessir Rússar margir innfæddir
sjálfir, þeir eru afkomendur
Rússanna, sem byrjuðu að
flykkjast til Lettlands 1940, þegar
Sovétríkin sölsuðu landið undir
sig með ofbeldi. Rússarnir hafa
þó fæstir kosið að hverfa aftur til
Rússlands. Þeir virðast líta svo á,
að þeim sé nú betur borgið sem
hálfmállausri láglaunastétt í
Lettlandi en sem óbreyttum
borgurum í Rússlandi. Rússarnir
vinna ýmis störf, sem Lettar
kæra sig ekki um. Þeir eru eins
og nýbúar í landi, þar sem þeir
hafa þó flestir átt heima alla ævi.
Ríkisstjórnin í Kreml fylgist
gerla með afdrifum Rússa í
Lettlandi og hinum Eystrasaltsríkjunum tveim og lætur á sér
skiljast, að hún muni ekki láta
bjóða þeim hvað sem er. Lettar
óttast eins og gefur að skilja
grannann í austri. Sumir rússneskir íbúar landsins af eldri
kynslóðinni kæra sig ekki um að
læra lettnesku og segjast bíða
þess, að Rússar ráðist á ný inn í
landið. Þetta viðhorf er ekki til
þess fallið að treysta böndin milli
lettneska meiri hlutans og
rússneska minni hlutans. Aðrir

Rússar eru vinveittari Lettum og
lögðu þeim lið í baráttunni gegn
yfirráðum Sovétstjórnarinnar
fyrir 1991.
Lettar hafa látið hendur standa
fram úr ermum. Þeir gengu í
Atlantshafsbandalagið og
Evrópusambandið 2004 og bíða
þess með nokkurri óþreyju að fá
að taka upp evruna. Síðan 2004
hafa 100.000 Lettar – fjögur
prósent þjóðarinnar – neytt lags
og flutt af landi brott í leit að
betri lífskjörum í öðrum ESBlöndum. Við þetta myndaðist djúp
hola á lettneskum vinnumarkaði.
Hvað gerðu vinnuveitendur? Þeir
fluttu inn ódýrt vinnuafl – einkum
frá Rússlandi. Nú standa Lettar
frammi fyrir tveim kostum.
Annar kosturinn er að horfa aftur
í tímann og fara í ljósi hins liðna
hægt í innflutning á nýju rússnesku vinnuafli til að styrkja ekki
stöðu rússneska minni hlutans í
landinu og eiga það ekki á hættu
að ýfa upp ný átök um réttleysi
Rússa í landinu. Hinn kosturinn
er að horfa heldur fram á veginn
og færa sér í nyt ódýrt vinnuafl,
hvaðan sem það kemur, til að
fóstra hagvöxtinn, sem Lettar
þurfa svo mjög á að halda til að
bæta skaðann, sem kúgun
Sovétríkjanna bakaði þeim 19401991. Hér er úr vöndu að ráða.
Það er yfirleitt ekki heppilegt, að
íbúar lands séu klofnir í tvær
fylkingar eftir bæði þjóðerni og
efnahag. Það er púðurtunna.
Á Íslandi býr nú ört vaxandi
fjöldi erlendra verkamanna og
annarra innflytjenda. Sumt af
þessu fólki býr við húsakost og
kjör, sem innfæddir myndu
fæstir láta bjóða sér. Íslendingar
þurfa að búa í haginn fyrir nýbúa
og aðra, sem eru hingað komnir
til skemmri vinnudvalar, til að
jafna kjörin. Kennum þeim að
minnsta kosti íslenzku, og sögu.

Meinleg málsvörn borgarstjóra
Hápunktur umræðunnar var þó
þegar upplýst var að borgarstjóri
hefði orðið tvísaga í málinu. Í Fréttablaðinu 4. nóvember kannaðist hann
ekki við að minnisblað með verðmati
ftir snarpa fimm tíma rimmu í
upp á 91,2 milljarða væri til. Viku
borgarstjórn var samningur um
síðar byggði hann þó á sama minnissölu á hlut Reykjavíkurborgar í
blaði í svörum til borgarráðs. Í borgLandsvirkjun samþykktur. Það var
arstjórn bar borgarstjóri fram þær
sérkennilegur andi í salnum. Yngri
skýringar að hann hefði ekki kynnt
deildin í meirihlutanum gaf lítinn
sér minnisblaðið með útreikningunkost á augnsambandi undir umræðum fyrr en eftir að þetta verðmat
unum, brosti vandræðalega, beit á
kom til umfjöllunar í fjölmiðlum.
jaxlinn og greiddi atkvæði. BorgarMeð öðrum orðum: borgarstjóri
stjóri var skilinn einn eftir í andkynnti sér ekki lykilgögn um samnsvörum. Eina ræða Gísla Marteins $!'52 " %''%2433/.
ingsmarkmið borgarinnar fyrr en
var tveggja mínútna svar, flutt til að
fimm dögum eftir að hann skrifaði undir samning
koma því á framfæri að engu skipti þótt borgarum sölu Landsvirkjunar.
stjóri slægi úr og í um einkavæðingu LandsvirkjHvernig ætli færi fyrir nýjum forstjóra sem
unar, Gísli sjálfur og Geir Haarde væru báðir
færi á bak við stjórn við gerð risasamninga og
þeirrar skoðunar að einkavæðing skyldi verða!
verði hendur sínar í umræðunni með því að undirMálsvörn borgarstjóra var orðin býsna flóttastrika að hann hefði ekki kynnt sér lykilgögn áður
leg. Hann leitaði hvarvetna skjóls til að skauta
en hann skrifaði undir? Niðurstaðan endurspeglar
fram hjá kjarnanum: það sem skorti við samningsvanhæfni borgarstjóra: illa var haldið á hagsmunborðið var pólitískt afl til að knýja fram ásættanum Reykjavíkurborgar, verðið var of lágt og
lega niðurstöðu fyrir Reykvíkinga. Okkur lá ekkgreiðsluformið vont. Það sem eftir situr er vondur
ert á að selja og áttum ekki að verðlauna ríkið
samningur og sú tilfinning að enginn fulltrúi
fyrir óbilgirnina. Borgarstjóri gat heldur engu
meirihlutans hefði gengið að honum ef þeirra eigin
svarað um ástæður þess að hann gekk á bak skrifpeningar hefðu verið undir.
legu loforði til borgarráðs frá júlí sl. um að kynna
þar meginlínur í samningum þegar fyrir „liggi
Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar
atriði sem taka þarf afstöðu til“.
í borgarstjórn.
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Hver kemur til með að annast Flokkur í einkaeign?
Hannes Hólmstein?
5-2¨!.
6ELFERÈIN OG HAMINGJAN

H

annes Hólmsteinn Gissurarson spyr í Fréttablaðsgrein
10. nóvember síðastliðinn hvort
Rousseau sé kominn í stað Marx í
stjórnmál samtímans, rómantíkerinn í stað efnishyggjumannsins.
Báðir fá þeir Rousseau og Marx
slæma einkunn hjá háskólaprófessornum þótt hann virðist kunna
betur á bókhaldið en tilfinningarnar og eigi þar af leiðandi auðveldara með að skilja efnishyggjumanninn Marx.
Hannesi Hólmsteini er nokkur
vorkunn. Við lifum á tíma græðginnar. Öll andmæli heita öfund,
öll gagnrýni heitir að vera á móti!
Annnað hvort sem kommúnisti
eða sem rómantíker. Þess vegna
vísan í Rousseau og Marx. Sá
hópur fólks sem vill andæfa lífi í
græðgi hefur í dag „rangt fyrir
sér“. Þetta er samkvæmt boðendum
fagnaðarerindis
óheftrar
frjálshyggju „röng lífsskoðun“.
Getur lífsskoðun nokkurn tímann
verið „röng“? Þegar allt kemur til
alls snýst málið um hvernig lífi
við viljum lifa. Um einmitt það
snýst lífsskoðunin. Gryfjan sem
frjálshyggjumenn falla í er sú, að
þeir ganga út frá því að við lifum á
brauði einu saman. Að framfarir
séu eingöngu efnahagslegar. Að
lífshamingju sé aðeins hægt að
mæla í gulli. Ef við viljum lifa í
gleði og sæmilegum jöfnuði, viljum gæta fjölskyldu okkar, hafa
tíma fyrir börnin okkar, þá segja
hinir sókndjörfu forystumenn
græðginnar: Við höfum ekki tíma
fyrir þetta. Á sama hátt og lærisveinar Jesú æmtu þegar hann
bað þá að yfirgefa allt og fylgja
honum. En herra, sögðu þeir, við
viljum hlú að foreldrum okkar og
fjölskyldu, við getum ekki yfirgefið allt og alla. Þá sagði meistarinn: Það er meira virði að boða
fagnaðarerindið, allir sem það
geta eiga að ganga með mér, þeir
sem ekki geta það eru hvort eð er
dauðir. Látum hina dauðu grafa
hina dauðu. Og það er þetta sem
frjálshyggjumenn segja við málsvara hófsemi og mannræktar. Við
þá sem vilja fara varlega í nýtingu
auðlinda. Við þá sem vilja ekki

án samfélags en oft
bíða með að sinna öldruðsamfélag án auðstéttum, þangað til lífeyrisar.
sjóðirnir eru orðnir nógu
Í fyrrnefndri greinstórir. Við þá sem trúa
ingu Hannesar Hólmekki á sæluríki sem ávallt
steins í Fréttablaðinu
kemur seinna. Frjálsbendir hann á að stór
hyggjumennirnir segja:
hluti mannkynsins séu
Þið eruð á móti öllu. Þið
rómantíkerar. Og niðeruð dauð, þið verðið skilurstaða hans er sú að
in eftir. Látum hina dauðu
þessi hópur hafi með
grafa hina dauðu.
einhverjum
hætti
Fagnaðarerindi dagsrangt fyrir sér. Hann
ins er því miður ekki kærleikur,
jöfnuður
og ®'-5.$52 *«.!33/. tekur sitt uppáhalds
dæmi þar sem eignarbræðralag, heldur yfirrétturinn trónir á
taka á búlgarska símantoppnum: Það sem
um, Storebrand og Harallir eiga saman er eyðilagt (sbr.
rods. En hitt er í fullu gildi að
t.d. Kárahnjúkar?) en einkaeignin
aldraðir og sjúkir fá ekkert núna
er í góðu standi að mati Hannesar
en mikið seinna. Tökum öll þátt í
Hólmsteins (kvótakerfið?). Indsókninni, dönsum í kringum gulljánar Norður Ameríku eru – samkálfinn. Hefur einhver heyrt þetta
kvæmt greinarskrifinu – viskuáður? Er þetta kannski þúsund ára
lausir
og
samviskulausir
gömul saga?
eyðingarsinnar.
Hefur einhver velt því fyrir sér
Fagnaðarerindi dagsins er því
hvers vegna frjálshyggjan er
miður ekki kærleikur, jöfnuður fátæk af bókmenntum, söngvum,
gleði? Hún er hins vegar rík af
og bræðralag, heldur yfirtaka
harðmúlaðri, samanbitinni púrítá búlgarska símanum, Storeanískri vinnuhörku. Lífsgleðin er
vandfundin í hennar ranni. Nema
brand og Harrods.
sú sem er mæld á Gullvoginni.
Öðru máli gegnir um samfélagið.
Takmarkið með því að ganga inn í
Ég segi að hinir dauðu eru
samfélag er ekki að hámarka tekjmenn peninganna. Hinir dauðu
ur heldur hámarka lífsgleði og
eru þeir sem ekki sjá lífið í kringláta þúsund blóm blómstra. Leyfa
um sig. Hinir dauðu eru þeir sem
öllum að njóta sín. Félagshyggja
ekki vilja hjúkra þeim sem eru
er eins og Óskar Wilde orðaði það:
sjúkir núna. Þeir sem eru aldraðir
Einstaklingshyggja fyrir alla.
núna, fatlaðir núna, þurfandi núna.
Frjálshyggja í sinni öfgafullu
Hinir dauðu eru þeir sem ekki
mynd er eins konar grámunkaskilja vefnaðinn í samfélaginu.
regla sem vinnur að því dag og
Skilja ekki mikilvægi hvers og
nótt, árið um kring, að kreista
eins. Enginn þrífst án samfélags,
gleðisnauða hámarksnyt úr innallir eru einhvern tímann börn, öll
fluttu kúakyni. Eins konar Amisheldumst við og margir verða gamlregla græðginnar þar sem aðeins
ir. Allir geta lent í vanda. Hver
ein mælistika er til: Gullvogin.
sem er getur lent í að hús hans
Aðeins hún skiptir máli í málmbrennur. Allir þurfa að standa
kenndum heimi Hannesar Hólmsaman þegar vandi steðjar að.
steins; heimi þar sem enginn
Auðmaður með botnlangakast,
maður deyr og allir eru alltaf
frumkvöðull sem fer á hausinn,
ungir. En hver mun annast Hannes
listamaður sem þarf að mennta
Hólmstein þegar hann er orðinn
sig. Menn njóta hvers annars.
gamall maður? David Friedman?
Maður er manns gaman en ekki
Eða sjúkraliði á Landspítalanum?
þjónn hvers annars. Söngvari,
Hvað skyldi Hannes vilja sjálfur
læknir, íþróttaþjálfari, leiðsöguþegar á hólminn er komið?
maður, kennari og þannig mætti
áfram telja í samspili þjóðfélagsHöfundur er þingmaður vinstri
ins. Þarf að skýra út samfélag?
grænna.
Það hefur aldrei verið til auðstétt

Postulín sem gleður – Pillivuyt
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að engu. Hún sneri þá
við blaðinu og sagði í
viðtali við Fréttablaðið að hún vildi ekki
vera í framboði fyrir
tjórnmálaflokkur er
rasistaflokk eða flokk
félagsskapur fólks
þar sem sjónarmið
sem sameinast til að
Jóns Magnússonar í
koma fram málum. Til
málefnum
innflytjþess er mótuð stefna og
enda væri stefnan.
teknar ákvarðanir um
Hún hefði raunar
það hvernig framboðgetað sagt stefna þingum er hagað hvort heldflokksins sem Jón
ur er til embætta innan
Magnússon
hefur
flokks eða á opinberum 6!,$)-!2 (
tekið undir. Það hefði
vettvangi. Sumir líta *«(!..%33/.
verið sannleikanum
öðru vísi á málin og
samkvæmt.
þannig er þeim feðginEf hún taldi skoðanir þingum Sverri Hermannssyni og
flokksins og Jóns vera andstæðMargréti dóttur hans farið. Þau
ar sínum skoðunum af hverju
líta á Frjálslynda flokkinn sem
gerði hún þá ekki alvöru úr málsína einkaeign og að félagar þar
inu og fór. Af hverju að vera með
eru eigi að vera sporgöngumenn
þessar hótanir og beina því sérog þjónar þeirra.
staklega að manninum sem hún
Ég kom að stofnun Frjálshafði hælt opinberlega á fundi
lynda flokksins ásamt ýmsum
fyrir framgöngu í málinu?
vinum mínum og kunningjum.
Við áttum það sameiginlegt að
vera á móti gjafakvótakerfinu
Sú ákvörðun mun hafa verið
og vildum búa til pólitískan vetttekin af helstu forustumönnvang kvótaandstæðinga. Það
endaði með því að Sverrir Herum Frjálslynda flokksins í
mannsson varð formaður flokkssumar að Margrét Sverrisins. Þegar leið að alþingiskosningum fyrir tæpum 8 árum lagði
dóttir tæki við sem formaður
Sverrir áherslu á það að við
flokksins af Guðjóni Arnari
fengjum til liðs við okkur kraftKristjánssyni ef flokkurinn
mikla menn, eins og hann lýsti
þeim þá, Ellerti B. Schram, Guðfæri ekki að sýna betri stöðu í
mundi G. Þórarinssyni og Jóni
skoðanakönnunum en 2-4 %.
Magnússyni. Ítrekað lagði Sverrir áherslu á það hvílíkur fengur
Sverri Hermannssyni rann
væri í þeim.
blóðið til skyldunnar. Dóttirin
Sérkennilegt er að hlusta á
var í vanda og einkaeign þeirra,
Sverri Hermannsson núna finna
Frjálslyndi flokkurinn, var ef til
Jóni Magnússyni allt til foráttu
vill að ganga þeim úr greipum
en það á sínar eðlilegu skýringar.
sem gæti m.a. þýtt að Margrét
Sverrir og Margrét dóttir hans
fengi ekki lengur milljón krónur
eru hrædd við að það sem þau
í laun á mánuði frá flokknum.
telja sína einkaeign verði frá
Nú þurfti mikið við. Sverrir
þeim tekið.
hellti úr sér gífuryrðum í FréttaSú ákvörðun mun hafa verið
blaðinu og í þættinum Silfri Egils
tekin af helstu forystumönnum
og sparaði ekki stóru orðin gagnFrjálslynda flokksins í sumar að
vart Jóni Magnússyni, Magnúsi
Margrét Sverrisdóttir tæki við
Þór Hafsteinssyni og Guðjóni
sem formaður flokksins af GuðArnari Kristjánssyni.
jóni Arnari Kristjánssyni ef
Sverrir og Margrét eru í
flokkurinn færi ekki að sýna
stríði við forustu Frjálslynda
betri stöðu í skoðanakönnunum
flokksins. Margrét ætlar sér að
en 2-4 %. Þegar ég mætti á fyrsta
verða formaður með góðu eða
fundinn í Frjálslynda flokknum
illu og Sverrir sparar engin fúkeftir inngöngu mína í flokkinn
yrði til að koma því í kring.
aftur þá tók Margrét SverrisSennilega hafa kvótaeigendur
dóttir til máls og þakkaði Jóni
ekki fengið traustari bandamenn
Magnússyni fyrir skeleggan
en Sverri Hermannsson og Marmálflutning í málefnum innflytjgréti dóttur hans en ég mun víkja
enda og góða frammistöðu í
að því síðar. Varla hefur Guðjón
Kastljósþætti þar sem Jón atti
Arnar Kristjánsson, sá ágæti
kappi við Eirík Bergmann.
maður, unnið eins mikið óþurftÁ þeim tíma fannst Margréti
arverk gagnvart málsstaðnum
málflutningur þeirra Jóns Magneins og að bera pólitíska umrennússonar, Magnúsar Þórs Hafinginn Sverri Hermannsson á
steinssonar og Guðjóns Arnars
bakinu inn á Alþingi Íslendinga
Kristjánssonar vera góður og í
úthrópaðan fyrir spillingu og
samræmi við stefnu Frjálslynda
nýrekinn frá Landsbanka Íslands
flokksins.
með skömm.
Síðan kom skoðanakönnun
þar sem Frjálslyndi flokkurinn
Höfundur kom að stofnun
fimmfaldaði fylgi sitt og forFrjálslynda flokksins.
mannsdraumar Margrétar urðu
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3IGRÒN "JÎRK B¾JARSTJËRI
p +RISTJ¹N ¶ËR FORSETI
3TEF¹N &RIÈRIK 3TEF¹NSSON FJALLAR UM
HRËKERINGAR Å PËLITÅKINNI ¹ !KUR
EYRI
3IGRÒN "JÎRK *AKOBSDËTTIR FORSETI
B¾JARSTJËRNAR TEKUR VIÈ EMB¾TTI
B¾JARSTJËRA ¹ !KUREYRI FYRST KVENNA
ÖANN  JANÒAR  AF +RISTJ¹NI
¶ËR *ÒLÅUSSYNI
NÕKJÎRNUM
LEIÈTOGA 3J¹LF
ST¾ÈISFLOKKSINS I
.ORÈAUSTURKJÎR
D¾MI OG FR¹FAR
ANDI B¾JARSTJËRA
+RISTJ¹N ¶ËR MUN
¹FRAM SITJA Å B¾J
ARSTJËRN Å KJÎLFAR
ÖESS AÈ HANN
34%&. &2)¨2)+
L¾TUR AF EMB¾TTI
34%&.33/.
B¾JARSTJËRA Å ¹RS
BYRJUN EN VERÈUR ÖË EKKI ËBREYTTUR
B¾JARFULLTRÒI
-IKLA ATHYGLI STJËRNM¹LA¹HUGA
MANNA HÁR ¹ !KUREYRI OG ALMENNRA
FLOKKSMANNA VEKUR AÈ +RISTJ¹N ¶ËR

MUNI TAKA VIÈ EMB¾TTI FORSETA B¾JAR
STJËRNAR AF 3IGRÒNU "JÎRK OG VERÈUR ÖVÅ
FYRSTI B¾JARSTJËRINN Å SÎGU !KUREYRAR
KAUPSTAÈAR SEM ENNFREMUR ER FORSETI
B¾JARSTJËRNAR ²TILOKAR HANN EKKI AÈ
GEGNA EMB¾TTINU MEÈ ÖINGMENNSKU
(ANN MUN ÖVÅ ¹FRAM VERÈA VEIGAMIK
ILL HLUTI B¾JARSTJËRNARFUNDA OG HALDA
¹FRAM SÅNUM VERKUM FYRIR !KUREYRINGA
Å B¾JARM¹LUM ÒT KJÎRTÅMABIL SITT
-IKILL ORÈRËMUR HAFÈI VERIÈ UM
ÖAÈ AÈ +RISTJ¹N ¶ËR MYNDI YFIRGEFA
B¾JARM¹LIN OG HALDA ALFARIÈ TIL VERKA
Å LANDSM¹LUM 3KV ÖESSU ER LJËST AÈ
SVO VERÈUR EKKI OG HANN MUN SINNA
B¾JARM¹LUM MEÈ LANDSM¹LUNUM
MEÈ EFTIR ÖVÅ SEM ÖURFA ÖYKIR ¶AÈ ERU
MIKIL TÅÈINDI AÈ FR¹FARANDI B¾JARSTJËRI
VERÈI FORSETI B¾JARSTJËRNAR OG ER FLÁTTA
SEM F¹IR S¹U FYRIR
¶ETTA ÖÕÈIR AÈ +RISTJ¹NI ¶ËR ER FULL
ALVARA MEÈ AÈ EFNA LOFORÈ SÅN VIÈ
B¾JARBÒA FYRIR SÅÈUSTU SVEITARSTJËRNAR
KOSNINGAR UM AÈ SINNA B¾JARM¹LUN
UM AF KRAFTI EN MEÈ ÎÈRUM H¾TTI

Stefán skrifar á
www.stebbifr.blog.is
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.Ò ER ÒTI VEÈUR VOTT OG
ÖVÅ GOTT AÈ SKELLA SÁR Å
PEYSU &ALLEGAR PEYSUR
F¹ST VÅÈA UM ÖESSAR
MUNDIR

¥ UPPHAFI VORU JËLASVEINARNIR EKKI
BARA NÅU EÈA ÖRETT¹N 3VARTILJËTUR
,UNGNASLETTIR OG &LOTNÎS HAFA GLEYMST
MEÈ TÅMANUM
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Stóllinn
hennar Önnu

; 4¥3+! (%),3! (%)-),)
*«,). +/-! =
*ËGA ER FYRIRTAKS LEIÈ TIL AÈ N¹
ÒR SÁR STREITU OG JËLASTRESSI 
HEILSUR¾KTARSTÎÈVUM VÅÈA UM
LANDIÈ ER BOÈIÈ UPP ¹ JËGA
KENNSLU EN SVO M¹ EINNIG KAUPA
$6$ DISKA TD ¹ WWWAMAZON
COM

Framúrstefnulegur stóll úr basti hefur fylgt Önnu
Kristínu frá barnæsku.

,AUGARDAGINN  DESEMBER MUN
FARA FRAM UPPLESTUR ÒR JËLABËK
UM ¹ BËKASAFNI (AFNARFJARÈAR
OG ÖVÅ UM AÈ GERA AÈ SKELLA SÁR
ÖANGAÈ TIL AÈ SLAKA ¹ HLUSTA OG
AUÈGA ANDANN
5PPLESTURINN
HEFST KLUKKAN


Anna Kristín Þorsteinsdóttir bjó í Noregi alla sína barnæsku og þar festu foreldrar hennar kaup á forláta fínum
baststól.
„Þessi svokallaði ættarstóll var keyptur í einhvers konar
norskri línu í kringum 1980,“ segir Anna. „Þá var allt svona
í furu og basti og stóllinn þótti mjög nútímalegur. Hann
fylgdi mér svo í gegnum allan uppvöxtinn og hvert sem við
fluttum fór stóllinn með. Ég var alltaf mjög hrifin af þessum stól og því var hann alltaf kallaður „stóllinn hennar
Önnu“. Við bróðir minn rifumst reyndar gjarna um hver
mátti sitja í honum, en ég hafði alltaf betur þar sem ég var
bæði eldri og frekari. Þegar ég svo flutti að heiman þá varð
stóllinn eftir í foreldrahúsum í Noregi, en þegar þau fluttu
aftur heim til Íslands þá fékk ég blessaðan stólinn. Um það
leiti var ég að eignast eldri son minn og það vildi svo heppilega til að ég gat líka notað stólinn sem vöggu,“ segir Anna
Kristín hlæjandi og bætir því við að hún hafi síðar einnig
notað stólinn til að vagga dóttur sinni með.
„Svo þegar börnin mín urðu stærri þá tóku þau miklu
ástfóstri við þennan stól og líkt og við bróðir minn rifumst
um hver mætti sitja í honum þá gera börnin mín það í dag.
Þannig er þetta allt að endurtaka sig,“ segir Anna að lokum
glöð í bragði.
MH FRETTABLADIDIS

(ERÈASL¹R OG
TREFLAR MEÈ
¹FÎSTUM HETTUM
ERU B¾ÈI
ELEGANT OG HLÕJAR
FLÅKUR -JÎG FAL
LEGA HETTUTREFLA
ER TD H¾GT AÈ
KAUPA Å 3PAKS
MANNSSPJÎRUM
Å "ANKASTR¾TI EN
HETTUTREFLAR ERU
HLUTI AF NÕJUSTU LÅNU
ÖEIRRA
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¥ DAG ER FIMMTUDAGURINN
 NËVEMBER  DAGUR
¹RSINS 

3ËLARUPPR¹S (¹DEGI 3ËLARLAG
2EYKJAVÅK 


!KUREYRI 


(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is
¥ T¾PLEGA ÖRJ¹TÅU ¹RA GÎMLUM STËL FR¹ .OREGI HEFUR SAGAN ENDURTEKIÈ SIG
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Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics
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'YLLTI LITURINN ER HEITUR Å TÅSKUHEIMINUM
&LOTT ER AÈ TOPPA HEILDARÒTLITIÈ MEÈ FALLEGUM
GYLLTUM AUKAHLUT

NÝTT!!

Plokkari með ljósi

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

(NÁSÅÈ OG ËTRÒLEGA
MJÒK OG NOTALEG PEYSA
FR¹ 4OP 3HOP
%IN STËR OG GËÈ FR¹ :ÎRU
%NDIST EFLAUST Å NOKKRA
VETUR ÖESSI

&ALLEGA KËNGABL¹ PEYSA
MEÈ BANDI Å MITTIÈ OG
HNEPPTUM KRAGA &¾ST Å
$EBENHAMS

Notalegar peysur
Nú er úti veður vott og því gott að fara í peysu.
Ein eigulegasta flíkin í fataskápnum þessa dagana ætti
að vera stór og hlý peysa. Háir sokkar eru líka í tísku
þannig að stór, hnésíð peysa, háir sokkar og einhverjir góðir skór eru algerlega gjaldgengt „lúkk“ hvort
sem er í skólanum, vinnunni eða einhverju fjölskylduboði.
Peysur sem þessar fást víða og eru á mjög misjöfnu verði, en hæglega er hægt að fá fína peysu frá
2.500 krónum og upp úr, allt eftir því hvernig ástatt er
í buddunni hjá hverjum og einum. Nú svo má líka taka
sig til og reyna að rifja upp það sem kennt var í handavinnu hér um árið með því að prjóna yfir kvöldfréttunum.

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

2AUÈ MEÈ STËRUM VÅÈUM
KRAGA OG SKEMMTILEGA
RÎNDËTTU MUNSTRI 6ERO
-ODA

MHG FRETTABLADIDIS

!LLT ER V¾NT SEM VEL ER
GR¾NT "ENETTON

¶ETTA MUNSTUR HEFUR HVERGI
DALAÈ Å VINS¾LDUM FR¹ ¹RINU
 %NDA ALVEG SÁRLEGA FÅNT
"ENETTON

XSTREAM DESIGN AN 06 11 005

&LOTT PEYSA MEÈ LITLUM
SKRÅTNUM VÎSUM 2ETRO

Fjörður •AZ_gZkÛk÷b

565 7100

$ÒNMJÒK OG HLÕ PEYSA
MEÈ STËRUM OG NOTALEG
UM KRAGA $EBENHAMS
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.¹TTKJËLL Å FLÎSKU NÒMER FIMM
Vertíð ilmvatnsframleiðenda er
framundan. Jólin á næsta leiti og
víst að ekki er tilviljun að ilmvötn hafa streymt út á markaðinn að undanförnu. Þekkt lausn
fyrir þá sem eru í vandræðum
með gjafahugmyndir. Í það
minnsta eyðast ilmvötnin og von
til að það sem gefið var í fyrra sé
á þrotum.
Guerlain var lengi vel þekkt
fyrir hágæða ilmvötn en svo
keypti tískusamsteypan LVMH
Guerlain og arður vék fyrir
gæðum. Nú hafa stjórnendur
vaknað upp við vondan draum
og reyna að endurvinna glatað
traust viðskiptavina. Nýjasta
afurðin er Insolence. Hvert
fyrirtæki fær svo sína stjörnu í
auglýsingaherferðina til að selja
drauminn um fágun, kynþokka
og fegurð og hjá Guerlain er það
Óskarsverðlaunaleikkonan Hillary Swank sem auglýsir ilmvatnið
– ekki mjög franskt.
Givenchy sendir frá sér Ange
ou Demon (engill eða djöfull) og
fyrirsætan er Marie De Villepin
sem er andlit Givenchy, sem væri
ekki í frásögur færandi nema af
því að hún er dóttir forsætisráðherrans Dominique de Villepin. Hjá Yves Saint Laurent er það
svo kærasti Kylie Minogue, leikarinn Olivier Martinez sem kynnir
nýja herrailminn, L´Homme.
Ilmvatnið er eins konar tákn
hvers hönnuðar og kannski þess
vegna sem tískuhús Lanvin, sem
um nokkurt skeið hefur notið
mikillar velgegni eftir að Alber
Elbez tók við hönnuninni, hefur

skapað ilminn Rumeur eða
orðróm. Þannig er hægt að klæðast Elbez frá toppi til táar.
Það er orðin gömul hefð að
hvert tískuhús blandi sér sitt ilmvatn. Gabrielle Chanel var á
margan hátt brautryðjandi bæði
sem kona og tískuhönnuður. Hún
fleygði lífstykkinu og frelsaði
konur úr þessari spennutreyju,
notaði tauefni í handtöskur og
svo mætti áfram telja. Hún var
einnig fyrst til að búa til ilmvatn
og selja í tískuhúsi sínu.
Það var árið 1920 sem Coco
Chanel kynntist Ernest Beaux.
Hann var fransk-rússneskur
greifi sem blandaði ilmvötn
keisarafjölskyldunnar rússnesku
en flúði frá Rússlandi af því að
hann hafði tekið þátt í morðinu á
Raspútín. Mademoiselle Chanel
bað hann um að blanda ilmvatn
handa sér. Beaux blandaði saman
22 ilmum en flaska númer 5 var
sú sem heillaði Coco mest. Þannig
varð til hið fræga númer 5 sem í
fyrstu var aðeins fyrir Coco
sjálfa en viðskiptavinirnir vildu
allir fá að vita hvaðan hann kæmi
þessi einstaki ilmur. Þess vegna
byrjaði Coco að selja ilminn árið
1924 í tískuhúsinu. Enn í dag er
þetta mest selda ilmvatn í heimi,
85 árum eftir að það var skapað.
Ekki að ástæðulausu að Marilyn
Monroe notaði ilmvatn númer 5 í
staðinn fyrir náttkjól, enda ilmvatnið tákn kvenleika. Nær allir
tískuhönnuðir hafa síðan fylgt í
fótspor Mademoiselle Chanel og
skapað sitt eigið ilmvatn.

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

NÝJAR OG SPENNANDI
VÖRUR FYRIR JÓLIN.

BERGTHORBJARNASON WANADOOFR
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Jakkar
Ný sending
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Er þér kalt á
höndunum?
Úrval af ítölskum og
dönskum gæðahönskum
fyrir dömur og herra
6EGNA FYRIRS¾TUSTARFSINS FERÈAST 3¾VAR STUNDUM TIL 0ARÅSAR OG ÖAR FINNST HONUM SKEMMTILEGAST AÈ KAUPA SÁR FÎT

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

Best að versla í París
Sævar kynntist tískunni fyrst
fyrir alvöru þegar hann hóf
fyrirsætustörf.

mættu
mátaðu
upplifðu
Skóverslun
Rauðarárstíg 14
101 Reykjavík
www.trippen.is

Trippen-skór eru
handunnir og
litaðir með
náttúruvænum
jurtalitum.

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

Sævar Markús Óskarsson byrjaði
að starfa sem fyrirsæta fyrir
rúmum tveimur árum. Þá kviknaði
áhugi hans á tískunni fyrir alvöru,
en fram að þeim tíma hafði hann
haft minni áhuga á því sem gerðist
því sviði. Vegna fyrirsætustarfsins
ferðast Sævar stundum til Parísar,
en þar finnst honum skemmtilegast að kaupa sér föt og kóngabláu
kápuna sína keypti hann einmitt
þar, en næluna fékk hann í verslun
sem eitt sinn var við Laugaveg og
hét Lakkrís.
„Þessi næla er eftir tvær systur
sem starfa saman sem hönnuðir.
Þær kalla sig Yasbukey og hanna
hreinlega alls konar hluti úr alls
konar efnum, meðal annars töskur,
skartgripi, skó og fleira.“ Sævar
hefur setið fyrir í ýmsum blöðum
og tímaritum bæði hérlendis sem
erlendis, og má nefna að hann
hefur unnið fyrir Exit Magazine,
Standard, Ralph Simmons, Dior og
L‘Oreal. Hann hefur fremur sérstakan smekk en spurður að því
hvar hann kjósi helst að versla á
Íslandi nefnir hann verslanirnar
Kron Kron, Liborius og Fríðu
frænku. „Annars finnst mér alltaf
best að versla erlendis og þá sérstaklega í París.“
Næsta haust stefnir Sævar á að
læra fatahönnun í Belgíu, enda
búinn að finna sig á þessari hillu.
„Með því að vera fyrirsæta hefur
áhugi minn á tískunni vaknað.
Þetta byrjaði bara á því að einhver
erlendur ljósmyndari stoppaði mig
á götu og bað mig að sitja fyrir.
Síðan hefur þetta bara rúllað.“
MHG FRETTABLADIDIS

3¾VAR STARFAR B¾ÈI SEM BARÖJËNN OG MËDEL EN HANN STEFNIR ¹ N¹M Å FATAHÎNNUN Å
"ELGÅU

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

Nýjar
dragtir
Stærðir
36 - 48

Hlýjar
sokkabuxur
fyrir veturinn

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

Nýtt á Íslandi! NO STRESS

gæði og glæsileiki

Nýbýlavegi 12 • Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 10-16
Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.
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Föt fyrir káta
krakka

Hressir og glaðir krakkar
þurfa jafn mikið á góðum
klæðnaði að halda eins
og aðrir.

Þegar kemur að því að velja föt
fyrir yngstu kynslóðina skiptir mestu máli að hugsa um
gæðin. Margir eru nefnilega örlítið kærulausir
þegar kemur að þessum
málum, en auðvitað á
maður að vera góður við þá
sem manni þykir vænst um.
Ekki er hins vegar verra
þegar börnin hafa gaman af að
klæðast þeim fötum sem keypt
eru. Skemmtilegar persónur
sem eru í uppáhaldi hjá litlu
englunum geta bjargað deginum fyrir börnin og gert
það að verkum að þeim
líður betur.
Fyrst og fremst verður þó að hugsa um að
börnunum sé nógu hlýtt
og að fötin sem þau klæðist séu vönduð. Gott er
líka að spyrja börnin
sjálf álits. Ekki þarf
annað en að setja sig í
spor þeirra og hugsa:
„Væri ég til í að klæðast
einhverju sem mér líður ekki vel í?“

)CETREND

| Kringlunni | s. 517-3890

)CETREND

)CETREND
)CETREND

Gefðu íslenska jólagjöf
Landsins mesta úrval af íslensku handverki

Hafnarstræti 19 Sími 551 1122
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NEGLUR FYRIR
VINNANDI KONUR
fyrir vinnandi konur
Snyrtistofa • Laugavegi 66 • Símapantanir: 552 2460

RÝMINGARSALA

Skólavörðustíg 18
"RASILÅSKA OFURFYRIRS¾TAN )ZABEL 'OULARD SÁST HÁR MEÈ V¾NGI SEM MYNDU SËMA SÁR VEL ¹ HVAÈA BRIDS EÈA PËKERMËTI SEM ER ¥
ÖAÈ MINNSTA ¾TTI ÖESSI MÒNDERING AÈ DUGA ¹G¾TLEGA TIL AÈ RUGLA AÈRA LEIKMENN Å RÅMINU

Jólafötin komin!
)DOOHJI|WiÁotta krakka
1 mán til 9 ára

Leyndardómar Viktoríu
Himnesk fegurð og ógleymanleg undirföt.
Tískusýningar undirfatadrottninganna hjá Victoria´s Secret eru árlegur
viðburður sem laðar að milljónir áhorfenda af báðum kynjum, en sýningin fór síðast fram í Hollywood hinn 17. nóvember síðastliðinn. Fyrirsætur sem taka þátt í sýningum þessum eru engir amlóðar, en meðal
þeirra má t.d. nefna Tyru Banks, Gisele Bündchen, Naomi Campbell,
Evu Herzigova og Heidi Klum. Á síðasta ári seldi Victoria‘s Secret vörur
að andvirði 2,4 milljörðum bandaríkjadala, svo það er óhætt að fullyrða
að hér er á ferð stærsti undirfataframleiðandi heims og kannski á markaðssetningin þar einhvern hlut að máli?
MHG FRETTABLADIDIS

Flottir skór
fyrir jólin
3ILFURDROTTNING MEÈ ¹FÎSTU SËFABAKI

¹ÈUR 
NÒ 
9FIRN¹TTÒRULEGA SEXÅ OG S¾TT OG EINS OG VENJAN ER HJ¹ 6IKTORÅU OG ÅBURÈARMIKLIR V¾NGIR

¹ÈUR 
NÒ 

¹ÈUR 
NÒ 

Frábært úrval

Firði Hafnarfirði S: 555-4420

Opið. 10-18 á laugard. og 13-17 á sunnud.

Sendum í póstkröfu

(ÒN ER ANSI JËLALEG ÖESSI HN¹TA EN ÖË
MYNDUM VIÈ EKKI M¾LA MEÈ ÖESSU SEM
HEPPILEGUM KL¾ÈNAÈI ¹ JËLAHLAÈBORÈIÈ

&AGURT FIÈRILDI ¶AÈ FYLGIR EKKI SÎGUNNI
HVORT ÖESSIR V¾NGIR FYLGJA MEÈ Å KAUPUN
UM EN ÖEIR ERU ËNEITANLEGA FALLEGIR

2AUTT SVART HVÅTT OG SVOLÅTIÈ SEXTÅUOG
EITTHVAÈ (ÒN ER NÒ SVOLÅTIÈ KYNÖOKKAFULL
ÖESSI DAMA

&)--45$!'52  NËVEMBER 

4ALIÈ FLOTT AÈ VERA FLUG
MANNSLEGUR
3«,',%2!5'5 &2 .¥5.$! 2!
45'.5- '!.'! ¥ %.$52.µ*5.
,¥&$!'!
(¹RBL¹SARAR OG MARGS KONAR EFNI
SEM SETT ERU Å H¹RIÈ GETA GERT ÖAÈ
ÖURRT OG SLITIÈ

(¹R KREFST
UMHYGGJU
+5,$) /' &2/34 (2¶522+52
/' -!2'3 +/.!2 %&.) '%4!
6!,$)¨ (2).5 ,!')
%ITT AF ÖVÅ SEM FLEST H¹RSNYRTIFËLK
GETUR VERIÈ ALVEG SAMM¹LA UM ER
AÈ VÎNDUÈ SJAMPË OG H¹RN¾RING
GETA GERT G¾FUMUNINN TIL AÈ
HALDA H¹RINU FALLEGU
%INS OG STAÈAN ¹ TÅSKUNNI ER Å
DAG LITA FLESTAR KONUR ¹ SÁR H¹RIÈ
¶AÈ AÈ LITA H¹R GETUR LÅFGAÈ MIKIÈ
UPP ¹ ÖAÈ EN ANNAR KOSTURINN
VIÈ H¹RLITUN ER S¹ AÈ MEÈ ÖVÅ
AÈ LITA ÖAÈ GERUM VIÈ H¹RIÈ OFT
VIÈR¹ÈANLEGRA «KOSTIRNIR ERU
HINS VEGAR ÖEIR AÈ MEÈ ÖVÅ AÈ
BL¹SA H¹RIÈ BERA Å ÖAÈ ALLS KONAR
FROÈUR OG GEL TÒBERA OG TUSKA TIL
Ö¹ VERÈUR ÖAÈ FYRIR MEIRA ¹LAGI
OG ÖAR MEÈ SLITNAR ÖAÈ FYRR
4IL AÈ VEGA UPP ¹ MËTI ÖESSU ER
NAUÈSYNLEGT AÈ FJ¹RFESTA Å GËÈUM
SJAMPËUM OG H¹RN¾RINGU ¶AÈ
SKIPTIR MIKLU M¹LI HVERS KONAR
SJAMPË OG H¹RN¾RINGU VIÈ
NOTUM ÖVÅ OFTAR EN EKKI GETUR
ÖAÈ FARIÈ VERR MEÈ H¹RIÈ EN HITT
AÈ NOTAST VIÈ ËDÕR EFNI Å ÖESSUM
GEIRA
2ISASTËRIR BRÒSAR Å FJÎLSKYLDU
ST¾RÈ GANGA KANNSKI ¹G¾TLEGA
FYRIR STUTTH¾RÈA KARLA OG KRAKKA
EÈA Ö¹ SEM HAFA STUTT ËLITAÈ H¹R
EN FYRIR HINA FLESTAR KONUR SEM
DÒLLAST MEIRA Å H¹RINU ER NAUÈSYN
AÈ NOTAST VIÈ GËÈ EFNI
'ËÈ SJAMPË OG H¹RN¾RINGU
ER H¾GT AÈ F¹ MA ¹ H¹RSNYRTI
STOFUM EÈA Å APËTEKUM OG
SNYRTIVÎRUVERSLUNUM EN TIL AÈ
FINNA RÁTTU VÎRUNA ER GOTT AÈ
R¹ÈF¾RA SIG VIÈ H¹RSNYRTIFËLK
6ÎRURNAR FR¹ 3HISEIDO OG /RIGINS
HAFA TD REYNST MÎRGUM VEL EN
Ö¾R ER H¾GT AÈ F¹ MA Å ,YFJU OG
,YF OG HEILSU
%ÈAL
H¹RVÎRUR
FR¹ /RIGINS
SEM INNI
HALDA MA
APPELSÅNUR
OG VANILLU
(¹RIÈ ILMAR
OG VERÈUR
AUÈVELT
VIÈUREIGNAR ¹
EFTIR

(¹RÒÈI FR¹ 3HISEIDO
SEM STYRKIR OG LYFTIR
H¹RINU
*APANSKI SNYRTI
VÎRUFRAMLEIÈANDINN
3HISEIDO BÕÈUR
EINNIG UPP ¹ MARGS
KONAR H¹RVÎRUR
SEM EIGA MIKLUM
VINS¾LDUM AÈ FAGNA
VÅÈA UM HEIM

-ASKI FYRIR H¹RIÈ SEM ENDURUPP
BYGGIR OG GEFUR FALLEGAN GLJ¹A

3ËLGLERAUGU SEM MINNA ¹ FLUGMANNA
SËLGLERAUGU FR¹ BYRJUN NÅUNDA ¹RATUGARINS NJËTA NÒ MIK
ILLA VINS¾LDA ÖËTT VAFALAUST HVERGI MEIRI EN Å ,OS !NGELES
ÖAR SEM FËLK LEGGUR SIG FRAM VIÈ AÈ LEITA UPPI FRUMGERÈINA 0ORCHE 
¶VÅ BREGÈUR OFTAR VIÈ AÈ MENN S¾TTI SIG EKKI VIÈ EFTIRLÅKINGAR SEM HAFA FRAM
TIL ÖESSA VERIÈ EFTIRSËTTAR HELDUR VILJA ËSVIKNA FRUMGERÈ AF 0ORSCHE  %R
FËLK REIÈUBÒIÈ AÈ GREIÈA HIMINH¹AR UPPH¾ÈIR FYRIR ÖAU
.OKKRIR SLUNGNIR SM¹SÎLUAÈILAR HAFA KEYPT UPP ALLA GÎMLU LAGERANA MEÈ
ÖESSARI TEGUND SËLGLERAUGNA SEM VORU F¹ANLEG Å VERSLUNUM 0ORSCHE ¹
¹RUNUM   OG SELJA ÖAU NÒ ¹ UPPSPRENGDU VERÈI ¶ESS ERU D¾MI
AÈ SËLGLERAUGU HAFI VERIÈ SELD ¹ ALLT AÈ  KRËNUR
3M¹SÎLUAÈILARNIR HAFA RÁTTL¾TT KOSTNAÈINN MEÈAL ANNARS MEÈ ÖEIM RÎKUM
AÈ G¾ÈI 0ORCHE  SÁU ENGU LÅK VEGNA ÖEIRRAR VERKKUNN¹TTU SEM LIGGUR
AÈ BAKI GERÈ ÖEIRRA %FTIRLÅKINGAR STANDIST HREINLEGA ENGAN VEGINN SAMAN
BURÈINN
RVE
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ÓWFUVS
,ÁTTUR KJËLL
Å KLASSÅSK
UM STÅL
EFTIR +HOON
(OOI

0ANTAÈU
JËLAMYNDATÎKUNA
TÅMANLEGA

-9.$
(AFNARÙRÈI 3  
WWWLJOSMYNDIS

&ATAHÎNNUÈURINN
+WAN HANNAÈI ÖENN
AN SÁRST¾ÈA KJËL

Verslun, nýsmíði
viðgerðir

Justin - Nubuck leður.
Handsaumaður gúmmísóli
Stærðir 37-48
Verð kr. 10.835,-

Tipperary - Nubuck leður.
Handsaumaður gúmmísóli
Stærðir 37-48
Verð kr. 8.880,-

Clysdale - Nubuck leður.
Fóðraðir með ullarkembu
Stærðir 36-50
Verð kr. 9.420,-

Vertu þú sjálf - vertu Belladonna
/PIÈ M¹N FÎS  
LAUGARDAGA  

Tískuvikur eru nú haldnar um
heim allan.
Tískuvikan í Kúala Lúmpúr
er sameiginlegt átak dagblaðanna The Star og Utusan Malaysia. Tískuvikan
var styrkt af ferðamannaráði landsins. Um tíu þúsund innlendir og erlendir
gestir komu til að sjá það
helsta í tískuhönnun í landinu en megináherslan var
lögð á að sýna innlenda
hönnun.
Kúala Lúmpúr keppist
við að hafa allt sem glæsilegast enda er borgin í
harðri samkeppni við
nágrannaborgir eins og
Bangkok,
Jakarta
og
Singapore þar sem hefðin fyrir tískubransanum
er mun meiri.
¶ESSI KJËLL
ÒR SMIÈJU
+APAS
MINNIR
HELST ¹
¾VINTÕRA
LEGAN SJË
,ITRÅKT OG
LIFANDI
EFTIR
-ELINDA
,OOI

3KEIFAN D o 2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWBELLADONNAIS

Vertu
bella
donna
um jólin

Fegurð í Kúala
Lúmpúr

Dale - Hágæða glansleður
Stærðir 36-48
Verð kr. 9.220,-

Allar tegundir eru
framleiddar í Evrópu
Söðlasmiðurinn MOSÓ
Þverholti 2
Kjarna, Mosfellsbæ.
Sími: 566-7450
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2AKAKREM OG AUGNMASKI FR¹ #LINIQUE
2!+) %2 (²¨)..) .!5¨39. 3¡234!+,%'! ¶%'!2
+!,4 %2 ¥ 6%¨2)

Fágætar
gallabuxur
Einfaldar, ódýrar gallabuxur
eru eftirsóttar.
Fyrirtækið Kicking Mule Jeans
hefur markaðssett nýjar gallabuxur, 1950 Classics, en eins og heitið
gefur til kynna draga þær dám af
bláu, gallabuxunum sem nutu vinsælda á 6. áratugnum.
Nýju gallabuxurnar, sem verða
fáanlegar í Odin í New York og
Arlington í Virginiu, eru að sögn
eins forsvarsmanna Kicking Mule
Jeans handsaumaðar og -litaðar í
Japan.
Vegna þess hversu vel litaðar
gallabuxurnar eru upplitast þær
síður, en þess ber og að geta að
þær má ekki setja í þvottvél þar
sem þær eru úr afar viðkvæmu
efni.
Sumir telja reyndar ókost að
geta ekki þvegið þær í þvottavél
og finnst ekki bæta úr skák að
efnið skuli vera eins og sandpappír viðkomu við fyrstu notkun.
Forsvarsmenn Kicking Mule
Jeans telja aftur á móti að hluti
aðdráttarafls buxnanna felist einmitt í þessum „ókostum“, auk þess
sem margir eigi eftir að sætta sig
við þá vegna þess hversu sjaldgæfar handgerðar gallabuxur eru
orðnar. Fágæti buxnanna á líkast
til eftir að auka ennfremur
aðdráttaraflið, því aðeins verða
40 stykki fáanleg.
Ekki munu þó allir hafa efni á
að kaupa sér hinar nýju 1950
Classics gallabuxur, þar sem
stykkið kemur til með að kosta um
41.916 krónur.
RVE

+YNT¹KNIÈ -ARLON "RANDO KL¾DDIST
GJARNAN UPPBRETTUM ÖRÎNGUM GALLABUX
UM Å UPPHAF FERILSINS

Sept. 2006

.Ò ER KOMIÈ ¹ MARKAÈINN EINSTAKLEGA N¾RANDI
OG RAKAGEFANDI KREM FR¹ #LINIQUE +REMIÈ HEITIR
-OISTURE 3URGE %XTRA OG ER ¾TLAÈ KONUM SEM
HAFA ÖURRA HÒÈ +REMIÈ VEITIR GËÈA OG FERSKA TIL
FINNINGU OG GEFUR HÒÈINNI MJÎG MIKINN RAKA ÖEGAR
ÖÎRF KREFUR %INNIG ER H¾GT AÈ BERA ÖAÈ ¹ Å MIKLU
MAGNI OG L¹TA LIGGJA ¹ HÒÈINNI Å FIMM MÅNÒTUR EN
Ö¹ FER RAKINN BETUR INN Å HÒÈINA SEM ER OFT GOTT
ÖEGAR KALT ER Å VEÈRI -OISTURE 3URGE %XTRA ER H¾GT
!UGNMASKI
AÈ NOTA B¾ÈI UNDIR OG YFIR FARÈA EN AÈ SETJA RAKA
KREM YFIR FARÈA GETUR OFT GEFIST VEL ÖEGAR HÒÈIN ER MJÎG
ÖURR ¶AÈ KEMUR Ö¹ Å VEG FYRIR AÈ KLESSUR OG ÖURRKBLETTIR
-OISTURE 3URGE
MYNDIST ¹ HÒÈINNI
%XTRA RAKAKREMIÈ
%INNIG ER H¾GT AÈ F¹ SÁRSTAKAN AUGNMASKA FR¹ #LIN
VIRKAR B¾ÈI SEM MASKI OG
IQUE 3¹ KEMUR Å VÎNDUÈUM PAKKNINGUM ÖAR SEM HVER
UNDIR OG YFIR FARÈA EN AUGN
OG EINN bSKAMMTURm ER Å SÁRSTÎKU BRÁFI -ASKINN VEITIR
MASKANN ¹ AÈ NOTA EINU
SNÎGGA OG DJÒPA N¾RINGU YFIR AUGNSV¾ÈIÈ SEM GERIR ÖAÈ
SINNI EÈA TVISVAR Å VIKU TIL AÈ
STINNARA OG FERSKARA ¹ AUGABRAGÈI !ÈEINS ÖARF AÈ HAFA
N¹ H¹MARKS¹RANGRI

%LVIS 0RESLEY VAR EKKI ËVANUR ÖVÅ AÈ
HNYKKJA MJÎÈMUNUM Å UPPBRETTUM
GALLABUXUM ¹ MEÈAN HANN SÎNG OG
TRALLAÈI

afslát

MASKANN ¹ AUGUNUM Å TÅU MÅNÒTUR EN TIL AÈ N¹
H¹MARKS¹RANGRI ER GOTT AÈ NOTA -OISTURE
3URGE bREFRESHING EYE MASKm EINU SINNI TIL
TVISVAR Å VIKU

*

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

*Tilboðsverð 2006
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)NNISKË ER GOTT AÈ EIGA Å BUNKUM HEIMA ÖVÅ Ö¹ ER H¾GT
AÈ BJËÈA GESTUM AÈ SKELLA SÁR Å Ö¹

Úrval af gæða
sængurfatnaði fyrir
alla aldurshópa
Langur laugardagur

Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík

'AY "ED SËFI EFTIR 'EORGE .ELSON SEM VAR HANNAÈUR ¹RIÈ  .OGUCHI GLERBORÈ HANNAÈ  OG 0LYWOOD STËLL EFTIR #HARLES OG
2AY %AMES FR¹ ¹RINU  'ËLFMOTTA EFTIR 6ERNER 0ANTON HÎNNUÈ 
&2¡44!",!¨)¨'6!

Hágæðahönnun á Granda
6ATNSRÒMIN ERU KOMIN AFTUR ÚOTTARI OG BETRI ÖETTA ER ÖAÈ BESTA ¹
MARKAÈINUM Å DAG ÖÒ ¹TT ÖAÈ SKILIÈ AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA VEL Å RÒMINU
6AKNAR ÒT HVÅLDUR OG TEKUR BROSANDI ¹ VIÈ DAGINN 

 ¹RA ¹BYRGÈ ÖAÈ GERIST EKKI BETRA
WWWYOUIS
+¹RSNESBRAUT 
+¹RSNESBRAUT
oo3ÅMI
SÅMI
  



Saltfélagið á Grandagarði 2
hefur vakið töluverða athygli
fyrir flotta og framsækna hönnunarvöru. Verslunin opnaði
nýlega í húsnæði sem flestir
þekkja en þar var Ellingsen
áður til húsa.
„Við leggjum töluvert upp úr
hágæðahönnun, því allra nýjasta
og flottasta í húsgögnum, ljósum,
gjafavöru, bókum og tímaritum,“
útskýrir Ólöf Jakobína Ernudóttir, verslunarstjóri Saltfélagsins.
Hún bætir við að ekki séu teknar
inn heilar vörulínur frá fyrirtækjum heldur sé hver hlutur
valinn af kostgæfni.
Að sögn Ólafar er verslunin
uppfull af vörum frá þekktum og
virtum fyrirtækjum. Hlutir frá
hollenska vörumerkinu Moooi
eru meðal þess sem er á boðstólum og einkennist af tilraunakenndri hönnun Marcel Wanders
og hönnuða hans. Þá þykja vörur
frá Droog Design ekki síður flottar og fríkaðar.
„Vitra er aftur gamalgróið,
svissneskt fyrirtæki, sem hefur
nýlega sett á fót sérstaka heimilislínu en vörur úr henni verða
fáanlegar í versluninni,“ heldur
Ólöf áfram. „Einnig má geta Toms
Dixon, bresks hönnuðar sem hafði
starfað hjá fjölda fyrirtækja áður
en hann hóf nýverið framleiðslu á
eigin vörulínu. Er þá fátt upptalið.“
Auk góðs og vandaðs vöruúrvals er kaffihús í Saltfélaginu,
sem hefur að sögn Ólafar fallið í
kramið
hjá
Vesturbæingum.
„Þetta er náttúrulega eina kaffihúsið í vesturbænum að Kaffivagninum undanskildum,“ segir
hún. „Það á þátt í að ljá húsnæðinu skemmtilegan blæ, sem við
ákváðum að héldi hráu yfirbragðinu. Til marks um það gengum við
svo langt að banna málurunum að
sparsla í sprungurnar,“ bætir hún
hlæjandi við.
Þess má loks geta að Saltfélagið er í eigu fyrirtækjanna Pennans, Lumex og RDC (Reykjavík
Design Center).
ROALD FRETTABLADIDIS

¶ESSI GUTTI KANN VEL AÈ META PULLUR EFTIR (ELLA *ONGERIUS FR¹ 6ITRA

"¾KUR F¹ST Å GËÈU ÒRVALI Å VERSLUNINNI

3ËFI FR¹ -OOOI KL¾DDUR MEÈ HOLLENSKRI
G¾RU
&2¡44!",!¨)¨'6!

«LÎF *AKOBÅNA %RNUDËTTIR VERSLUNARSTJËRI
ER ¹N¾GÈ MEÈ Ö¾R GËÈU VIÈTÎKUR SEM
3ALTFÁLAGIÈ HEFUR HLOTIÈ

3ALTFÁLAGIÈ HEFUR EKKI SÅST VAKIÈ ATHYGLI FYRIR SKEMMTILEGA STAÈSETNINGU
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VEXTIR HANGANDI Å BORÈA ERU ALLS
STAÈAR TIL PRÕÈI

"ORÈLEGGJANDI
BORÈAR
&!,,%'52 "/2¨) '%452 6%2)¨
"¨) '!'.,%'52 /' 4),
02µ¨)
¶AÈ ER AUÈVELT AÈ LÅFGA UPP ¹
HEIMILIÈ MEÈ ÖVÅ AÈ NOTA FAL
LEGAN GJAFABORÈA TIL AÈ HENGJA
HLUTI UPP "ORÈANN M¹ HENGJA Å
GARDÅNUSTÎNG EÈA BARA ¹ VENJU
LEGAN NAGLA EN SÅÈAN ER H¾GT
AÈ HENGJA ÕMISLEGT Å HANN 4IL
D¾MIS FALLEGAN SPEGIL MYNDA
RAMMA EÈA VEGGPLATTA BORÈINN
GETUR VERIÈ HVÅTUR EÈA LITRÅKUR
OG ÖETTA ER KJÎRIN LEIÈ TIL AÈ
TENGJA SAMAN RÕMI MEÈ ÖVÅ AÈ
HAFA BORÈANN SAMLITAN BORÈDÒK
EÈA GARDÅNUM "ORÈAR ERU TIL AF
ÕMSUM BREIDDUM OG GERÈUM
OG F¹ST B¾ÈI TIL HANNYRÈA OG
SVO VENJULEGIR SKRAUTBORÈAR
UTAN UM GJAFIR  ÖESSUM ¹RS
TÅMA SEM NÒ GENGUR Å GARÈ ER
KJÎRIÈ AÈ NOTA FALLEGAN RAUÈAN
EÈA GR¾NAN BORÈA TIL AÈ HENGJA
UPP GREINAR EÈA ANNAÈ SKRAUT
TIL D¾MIS JËLAKÒLUR EÈA FALLEGA
¹VEXTI !LVEG BORÈLEGGJANDI

3VONA FALLEGUR BORÈI SETUR SVIP ¹
HEIMILIÈ
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"LAÈBEGËNÅUR
Begóníur tilheyra afar stórri og
fjölbreytilegri ættkvísl plantna
sem finna má í öllum hitabeltisskógum beggja vegna miðbaugs.
Fjölbreytileikinn er mestur í
regnskógum Mið- og Suður-Ameríku, en Afríka og Suðaustur-Asía
státa líka af fjölmörgum tegundum sem teknar hafa verið til
ræktunar. Alls munu vera til um
800 til 1000 sjálfstæðar tegundir
af begóníum. En tegundafjöldinn
hefur verið nokkuð á reiki, því
begóníur eiga vanda til að mynda blendinga sín á milli en þessir blendingar eru flestir langt frá því að vera frjótt upphaf nýrra tegunda.
Þetta hefur ruglað grasafræðinga töluvert í ríminu, því að þótt þeir
hafi talið sig finna „nýja begóníutegund“ sem þeir hafa svo lýst og
gefið latnesk vísindaheiti hefur oftast komið í ljós við nánari athugun,
að þær eru bara ófrjóir blendingar milli nærvaxandi tegunda.

&RANSKUR DIPLËMAT
Begóníur eru kenndar við franskan aðalsmann, Michel Bégon (16381710), sem var landstjóri Frakka í nýlendunni Santo Domingo, sem
nú er lýðveldið Haití. Bégon þessi styrkti og var verndari grasafræðileiðangra sem gerðir voru út til allra nýlendna franska ríkisins í lok
sautjándu aldar og í byrjun þeirrar átjándu. .
-ARGIR HËPAR
Begóníum er skipað í hópa eftir vaxtarlagi og ytri einkennum. Ýmsar
tegundirnar mynda eins til þriggja metra háa runna með teinréttum
stönglum sem minna á bambus. Aðrar eru skriðular og vaxa með jörð,
margar fremur blaðstórar og skarta af og til stórum blómskúfum.
Nokkrar eru hnúðjurtir, sem eru vinsæl sumarblóm. Haust- og vorbegóníurnar eru nettar blómjurtir sem fást næstum árið um kring í blómaverslununum. Líklega er langstærsti og fjölbreyttasti hópurinn „blaðbegóníur“. Til þeirra telst fjöldi tegunda sem skarta stórum
skrautlegum blöðum. Blöðin eru með ýmis mynstur í andstæðum
litum. Og þó að þær blómgist iðulega þá eru blöðin aðalatriðið.
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"LAÈBEGËNÅUR
Í þessum hópi eru margar tegundir. Sú algengasta, kóngabegónían,
Begonia x rex, sem ber höfuð og herðar yfir allar hinar, barst fyrst
sem laumufarþegi í brönugrasasendingu frá Indlandi. Í tróðinu sem
notað var til að búa um brönugrösin leyndist sproti sem byrjaður var
að slá út einu blaði. Það vakti athygli garðykjumannanna, sem sáu um
að taka á móti sendingunni, að þetta litla lauf var ólíkt öðru sem þeir
höfðu séð. Litirnir voru skærrrauðir og silfraðir og á milli sást í dökkar blaðæðar. Tegundin sem slík hefur aldrei fundist í náttúrunni en
plantan blómgaðist og bar fræ fyrir tilverknað sömu garðyrkjumanna.
Þegar fræjunum var sáð kom í ljós að engar tvær af fræplöntunnum
urðu eins, heldur birtist þarna urmull af margvíslega litum blöðum.
Ekki komust allar plönturnar á legg, en þær sem af þóttu bera voru
teknar til handargagns og eru formæður þeirra þúsunda kóngabegóníuyrkja sem ganga manna á milli vítt um heim.
2¾KTUN
Allar blaðbegóníur, hverju nafni sem þær nefnast, eiga það sameiginlegt að vilja vaxa í fremur lausum, loftríkum, frjóum og jafnrökum
jarðvegi. Grunn ílát og vikurblönduð pottamold hentar þeim prýðilega.
Þær dafna best við stofuhita og á stað þar sem góðrar birtu nýtur og er
laus við dragsúg. Þó þarf að verja þær gegn sterkasta sólskininu yfir
vor- og sumarmánuðina. Vökvið þær alltaf með volgu vatni og aldrei
meira en svo að moldin haldist hóflega rök. Gefið daufan áburðarskammt vikulega á sumrin. Plöntunum líður vel við háan loftraka og
njóta sín best ef þær fá að standa nokkrar saman.
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Einarður talsmaður Art Nouveau í Skotlandi
Mackintosh var þekktur fyrir sérstæðan hönnunarstíl.
Charles Rennie Mackintosh (7. júní 1868 - 10. desember 1928) var
skoskur arkitekt, hönnuður og vatnslitamálari. Hann var einn helsti
talsmaður Art Nouveau í Skotlandi.
Mackintosh fæddist í Glasgow. Hann þjáðist af fóta- og augnameini
og dvaldi lengstum í sveit sér til heilsubótar. Þar komst hann upp á
lagið með að teikna fallegt landslag Skotlands.
Sextán ára fór hann í læri hjá arkitektinum John Hutchinson þar
sem hann starfaði til ársins 1889 en varð árið 1901 meðeigandi í arkitektafyrirtækinu Honeyman and Keppie. Allan þennan tíma stundaði
hann kvöldnám við listaskóla Glasgow.
Í skólanum hitti hann eiginkonuefni sitt Margaret MacDonald, systur hennar Frances og Herbert MacNair. Voru þessir vinir kölluð „Fjórmenningarnir“ eða „The Four“ og héldu sýningar saman í Glasgow,
London og Vínarborg. Þessar sýningar urðu til að auka á hróður Mackintosh.
Hann þróaði sinn eigin stíl þar sem komu fram andstæður skarpra
horna og útflúraðs skrauts með mjúkum línum. Stólar Mackintosh eru
þekktir í heimi hönnunar en hér má sjá nokkra þeirra.

*ËN SINNIR VIÈGERÈUM OG ENDURNÕJ
UN ¹ DYRASÅMAKERFUM AUK ÖESS AÈ
LEGGJA NÕ
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b$YRASÅMAT¾KNIN ER ALLTAF AÈ
BREYTAST NÕ KERFI AÈ KOMA INN
OG ÎNNUR AÈ ÒRELDAST .Ò ERU
SJËNVARPS DYRASÅMAR AÈ N¹ VIN
S¾LDUM ENDA ORÈNIR MIKLU NETTARI
EN ÖEGAR ÖEIR KOMU ¹ MARKAÈ m
SEGIR *ËN *ËNSSON RAFVERKTAKI !UK
ÖESS AÈ F¹ST VIÈ RAFLAGNIR HËF HANN
AÈ LEGGJA DYRASÅMAKERFI Å HÒS ¹
NÅUNDA ¹RATUGNUM OG ER EINN AF
REYNDARI LANDSMÎNNUM Å ÖVÅ FAGI
(ANN SEGIR MIKILSVERT AÈ SKIPTA VIÈ
ÎRUGGA INNFLYTJENDUR ÖEGAR T¾KIN
ERU KEYPT TIL AÈ AUÈVELDARA SÁ AÈ
F¹ VARAHLUTI ÖVÅ SJ¹LFUR F¾ST HANN
LÅKA VIÈ ENDURNÕJUN OG VIÈGERÈIR
AUK NÕLAGNA b¶EIR SEM ERU ELSTIR Å
ÖVÅ AÈ FLYTJA INN ÖESSI T¾KI ERU 3
'UÈJËNSSON Å +ËPAVOGI OG 3MITH
OG .ORLAND Å .ËATÒNINU m SEGIR
HANN
$YRASÅMAR ERU ËMISSANDI
Å FJÎLBÕLISHÒSUM OG *ËN SEGIR
NOTKUN ÖEIRRA Å EINBÕLISHÒSUM OG
RAÈHÒSUM ALLTAF AÈ AUKAST b%LDRA
FËLK FAGNAR ÖVÅ AÈ F¹ DYRASÅMA OG
ÖURFA EKKI AÈ HLAUPA LANGT ÖEGAR
BJALLAN HRINGIR OG HIÈ SAMA GILDIR
UM FJÎLSKYLDUFËLK 3TUNDUM ERU
KRAKKAR EINIR HEIMA OG ÖAÈ GETUR
VERIÈ ÎRUGGARA FYRIR ÖAU AÈ ÖURFA
EKKI AÈ OPNA ÒTIDYRNAR EF EINHVER
ËKUNNUGUR KNÕR DYRAm
GUN

b'JÎRÈU SVO VEL OG GAKKTU Å B¾INNm

)NGRAM STËLLINN VAR HANNAÈUR ¹RIÈ 
(ANN VAR BÒINN TIL FYRIR 4ESTOFU FRÎKEN
#RANSTON Å )NGRAM 3TREET Å 'LASGOW

!RGYLE ER
EINN AF FYRSTU
STËLUNUM MEÈ
H¹U BAKI SEM
-ACKINTOSH
GERÈI (ANN
ER HANNAÈUR
¹RIÈ  FYRIR
4ESTOFUNA Å
!RGYLE 3TREET
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¶ESSI -ACKINTOSH STËLL ER SJALDG¾FT
EINTAK AF HÒSGAGNI ÒR LÅNU HÎNNUÈARINS
ENDA HANDSMÅÈAÈUR
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Magnaða moppuskaftið
Dagar gömlu skúringarfötunar eru taldir

• Skúringafatan úr sögunni
• Alltaf tilbúið til notkunar
• Gólﬁn þorna á augabragði
• Fljótlegt og þægilegt

Sölustaðir: Húsasmiðjan
Byko - Pottar og prik Akureyri
Áfangar Keﬂavík - Brimnes Vestmannaeyjum
Fjarðarkaup - Litabúðin Ólafsvík - Parket og gólf - Rými
SR bygginagarörur Sigluﬁrði - Rafsjá Sauðárkróki - Skipavík
Stykkishólmi - Nesbakki Neskaupstað. Heildsöludreiﬁng: Ræstivörur ehf.

Lifandi búð með saumaklúbbsstemningu
Kvenlegar listir er nafn á
nýrri verslun í Hlíðasmára
15 í Kópavogi. Þar er úrval af
flestu því sem þarf til útsaums
og annarra hannyrða.
Útsaumsvörur,
prjónagarn
og
spennandi nýjungar í þrykki er
meðal þess sem hin nýja verslun
Kvenlegar listir hefur á boðstólum.
Eigandi hennar er Halldóra Arnórsdóttir og með henni innanbúðar er
Erla Hrönn Sigurðardóttir textílkennari. Prjónagarnið í versluninni
er danskt með merkinu Isager eftir
þekktan danskan hönnuð Marianne
Isager sem hannar litina. „Þetta er
gæðagarn sem gaman er að prjóna
úr,“ fullyrðir Halldóra.
Það vekur athygli að útsaumsvörurnar eru nokkuð annarrar gerðar en þær sem áður hafa sést hér á
landi. Upprunalandið er Ástralía og
blöð og bækur með hugmyndum og
mynstrum eru líka þaðan.
„Við kappkostum að vera með
vandaðan efnivið. Það gerir eftirleikinn svo miklu auðveldari því öll
sköpun úr þeim efniviði verður svo
skemmtileg,”
segir
Halldóra.
„Konur í Ástralíu hafa setið árum
saman á söfnum við að rannsaka
hvernig handavinna var gerð fyrir
langa, langa löngu og margt af því
sem hér sést í útsaumsmynstrum er
árangur þeirrar vinnu. Eins og sjá
má er þetta allt upphleyptur saumur,“ segir hún og vekur athygli á
rósum, vínberjaklösum og jarðarberjum sem allt er eins og nýsprottið í náttúrunni. Sumar rósirnar eru
jafnvel aðeins festar með fínlegum
gullvír við efnið. En kann nokkur
með þetta að fara hér á landi?
„Við kennum aðferðirnar ef með
þarf,“ segir Erla Hrönn. „Hér verða
sett upp námskeið í útsaum, prjóni
og þrykki enda góð vinnuaðstaða í
búðinni. Síðan verður hægt að
kaupa sér tímakort sem við klippum á fyrir hvern byrjaðan klukkutíma og þá er hægt að koma hingað,
sitja hér og sauma.“
Halldóra hlær þegar haft er orð
á að eflaust muni skapast notaleg
stemning í Kvenlegum listum þegar
þar verður kominn hálfgerður
saumaklúbbur og búið verður að
renna á könnuna. „Já, þannig viljum við hafa það,“ segir Halldóra.
„Þetta á að verða lifandi búð þar
sem alltaf er eitthvað að gerast.“
GUN FRETTABLADIDIS

%RLA (RÎNN OG (ALLDËRA ERU HANNYRÈAKONUR SEM ERU TILBÒNAR AÈ LEIÈBEINA VIÈSKIPTA
VINUM Å KVENLEGUM LISTUM
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0RJËNAGARNIÈ ER DANSKT G¾ÈAGARN
MEÈ MERKINU )SAGER EFTIR HINUM
ÖEKKTA DANSKA HÎNNUÈI -ARIANNE
)SAGER SEM HANNAR LITINA

%FNI TIL
ÒTSAUMS ER
MEÈ ÕMSU MËTI
¶ESSI TASKA ER
D¾MI UM ÖAÈ

¥ +VENLEGUM LISTUM ER ÒTSAUMSGARN ÒR
BËMULL ULL OG SILKI

"ARNATEPPI MEÈ BLËMUM

&ÅNLEGUR PÒÈI SEM GAMAN
V¾RI AÈ GERA

&ALLEG HANN
YRÈABLÎÈ VEITA INNBL¹STUR
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3YKURSÕKI p FARALDUR  ALDAR
Á undanförnum árum hefur sykursýki greinst í
síauknum mæli meðal almennings. Með núverandi
lifnaðarháttum og þar með talið offituvanda í heiminum, má reikna með að sykursjúkum muni enn fara
fjölgandi.
Sykursýki er langvinnur sjúkdómur sem einkennist af því að líkami okkar verður ófær um að
stjórna blóðsykri en sykur er eitt þeirra orkuforma
sem líkaminn nýtir sér í dagsins önn. Ákveðin
hormón, þ.m.t. insúlín sem framleitt er í briskirtli,
stjórna sykurmagni í blóði líkamans en briskirtillinn er lítið líffæri staðsett rétt neðan magans og
tengist bæði meltingarvegi og blóðrás. Briskirtillinn losar annars vegar meltingarensím út í meltingarveginn svo við getum tekið upp þau næringarefni
sem við þurfum á að halda og hins vegar insúlín og
önnur hormón út í blóðrásina sem hjálpa líkamanum
að vinna sykur úr fæðunni.
Skipta má sykursýki í tvo aðalflokka, sykursýki
tegundir 1 og 2. Tegund 1 sykursýki getur greinst á
hvaða aldri sem er, þó er algengast að hún greinist
hjá börnum og unglingum, og einkennist af því að
briskirtill líkamans hættir að framleiða insúlín eða
framleiðir of lítið af því. Tegund 2 sykursýki hefur,
þangað til á undanförnum árum, helst greinst hjá
einstaklingum sem eru komnir yfir miðjan aldur en
vegna offituvanda er greining að færast neðar í
aldri. Þessi tegund sykursýki tengist svokölluðu insúlínþoli þar sem líkaminn nýtir verr það insúlín
sem til er. Briskirtillinn bregst við fyrst í stað með
því að framleiða og losa meira insúlín en smám
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'ËÈ KREM GETA N¾RT OG B¾TT HÒÈINA OG GERT HANA

saman gefst hann upp og framleiðslan fer dvínandi.
Sterk erfðafræðileg tengsl eru við sykursýki 2 en
aðrir áhættuþættir eru aldur, ofþyngd, saga um
meðgöngusykursýki, hár blóðþrýstingur, háar blóðfitur o.fl. Sykursýki 1 er talin vera sjálfsofnæmissjúkdómur þar sem ónæmiskerfið ræðst á og eyðileggur getu briskirtils til insúlínframleiðslu.
Einkenni sykursýki eru þorsti, tíð þvaglát, þreyta,
svengd og stundum megrun. Einnig getur komið fram
pirringur í fótum og sjóntruflanir. Sjúklingar sem
greinast með sykursýki 2 hafa yfirleitt aðra sjúkdóma
til staðar við greiningu, eins og hjarta- og æðasjúkdóma, og yfirleitt er sjúkdómurinn búinn að malla í
mun lengri tíma en hjá sjúklingum með sykursýki 1.
Meðferð við sykursýki 1 er óhjákvæmileg insúlíngjöf þar sem þessir sjúklingar framleiða ekki
nægjanlegt eigið insúlín og geta ekki lifað án þess.
Hjá sjúklingum með sykursýki 2 er fyrst reynd
megrun og líkamsrækt. Ef það gengur ekki eru gefin
lyf sem hjálpa til við stjórnun blóðsykurs og með
tímanum má reikna með að margir sjúklingar þurfi
á insúlíngjöf að halda.
Líklega verður aldrei hægt að uppræta sykursýki
en með því að vera vakandi fyrir einkennum sjúkdómsins og sporna við ofþyngd verður töluverður
ávinningur í baráttunni, a.m.k. gegn sykursýki af
tegund 2.
Unnið í samvinnu
við skrifstofu kennslu,
vísinda og þróunar á LSH.

Ný húð
á aðeins
5 dögum!
Ótrúlegur árangur!
ÁRANGUR Í 35 ÁR
VEGNA MEÐFERÐAR Á:
Óhreinni húð
Stækkun svitahola
Ótímabærrar öldrunar á húð
Hrukkum
Örum
Húðslits
Appelsínuhúð
Minnkandi sveigjanleika
húðar á maga, upphandleggjum og lærum
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0IPARKÎKUBAKSTUR ER BR¹ÈSKEMMTILEGUR OG NÒ ER EINMITT RÁTTI TÅMINN TIL AÈ
HNOÈA DEIGIÈ

Ekki bara einn og átta
Upphaflega voru jólasveinarnir ekki bara níu eða þrettán.
Svartiljótur, Lungnaslettir og
Flotnös eru nú flestum gleymdir.
Í gamla daga gengu sögur af mun
fleiri jólasveinum en þeim sem
sungið er um í vísunni eftir
Jóhannes úr Kötlum. Af einhverjum ástæðum heltust þó ansi margir úr lestinni. Svo margir að í dag
tölum við einatt um jólasveinana
einn og átta, eða þrettán, eftir því
sem við á. Ástæðan að baki því að
svo margir heltust úr lestinni er
m.a. talin vera þessi vísa Jóhannesar sem hefur með tímanum
orðið sígild en einnig hafa erlend
áhrif komið við sögu. Í Evrópu og
Bandaríkjunum er aðeins um einn
jólasvein að ræða en á Norðurlöndunum eru einnig svokallaðir
jólanissar, eða álfar á ferð.
Íslensku jólasveinarnir eru
einskonar blanda af gömlu
hrekkjalómunum sem gerðu víðreist um landið fyrr á öldum,
dönskum jólanissum og hinum
búsældarlega Santa Klás sem upphaflega kom frá Hollandi.
Eins og við vitum hafa nöfn
jólasveinanna eitthvað að gera
með það hvernig þeir hegða sér.
Því þarf ekki mikið ímyndunarafl
til að sjá fyrir sér hegðun eða útlit
Lungnaslettis,
Lummusníkis,
Svartaljóts og Reykjasvelgs. Í
raun má telja að þessir jólasveinar hafi verið öllu verri og ofbeldishneigðari en þeir sem við höldum
eftir í dag, í það minnsta voru sögurnar af þeim ekki fagrar. Lungnaslettir gekk t.d. með lungun framan á sér og ef illa lá á honum,
hikaði hann ekki við að slá fólk
með lungunum. Flotnös tók flot í
nefið þegar fólk leit af öskunum
sínum. Það er því um að gera að
draga sængina upp fyrir haus og
láta sem maður sé ekki á svæðinu
ef slík vera birtist á glugganum
eitthvert kvöldið fram að jólum.

.ÎFN NOKKURRA TÕNDRA JËLASVEINA
Ausa, Baggalútur, Baggi, Bandaleysir, Bitahængir, Bjálfansbarnið, Bóla, Bjálfinn, Bjálminn sjálfur, Drumbur fyrir alla, Dúðadurtur,
Efridrumbur, Faldafeykir, Flauta-

Tífall og Tútur,
Baggi og Hnútur,
Rauður og Redda,
Steingrímur og Sledda,
sjálfur Bjálfinn og Bjálfans barnið,
Bitahængir, Froðusleikir,
Gluggagægir og Syrjusleikir

TLI ÖESSI HEITI &LOTGLEYPIR %ÈA KANNSKI +ATTARVALI

þyrill, Flotnös, Flaska, Flotgleypir, Flórsleikir, Froðusleikir, Gangagægir, Guttormur, Hlöðustrangi,
Hrútur eða Hnútur, Kattarvali,
Kleinusníkir, Klettaskora, Lampaskuggi, Litlipungur, Lummusníkir,
Lungnaslettir, Lútur, Lækjarrægir, Moðbingur, Móamangi, Pönnu-

skuggi, Rauður, Redda, Reykjasvelgur,
Skefill,
Sledda,
Smjörhákur, Steingrímur, Syrjusleikir, Strympa, Svartiljótur,
Svellabrjótur, Tífall, Tífill, Tígull,
Tútur og Þambarskelfir, Þorlákur
og Örvadrumbur.
MHG FRETTABLADIDIS

ECC Bolholti 4
Sími 511 1001

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Rómantískt og róandi
Hönnun Lene Bjerre er glæsileg og rómantísk eins og
sést vel á jólaskrautinu hennar.
Lene Bjerre er kona á besta aldri sem á áttunda áratugnum hóf að hanna lampaskerma úr veggfóðursafgöngum
og er nú einn þekktasti og vinsælasti hönnuður Danmerkur. Hönnun hennar er mjög rómantísk og það sést vel á
jólaskrautinu hennar sem er einstaklega glæsilegt.
Skrautið er bæði kúlulaga og í ýmsum öðrum formum og
gert úr gleri með gylltu munstri eða litað og blásið.
Undanfarin ár hafa verið framleiddar nýjar gerðir af jólakúlum en það fer allt eftir því hvað Lene sjálfri hugnast að
gera hvað verður á markaðnum. Vonandi verða kúlurnar
fleiri. Gegnsæju glerkúlurnar stafa frá sér einföldum hreinleika og það getur verið afar róandi að stara inn í þær og
gleyma stund og stað um hríð.
Þetta skraut fæst eingöngu í Lene Bjerre, Bæjarlind.

jólakort }

Þýðandinn, Þorbjörg Daníelsdóttir,
les úr Barnabiblíunni fyrir barnabörn sín.

(IMINBL¹MI EFTIR 3VANBORGU -ATTHÅAS
DËTTUR

3KËGR¾KTAR
FÁLAG ¥SLANDS
%)44 +/24 p %)44 42¡

*ËLAKORT 3KËGR¾KTARFÁLAGS ¥SLANDS
¹RIÈ  ER KOMIÈ ÒT  KORT
INU ER MYND AF GL¾SILEGU LISTA
VERKI LISTAKONUNNAR 3VANBORGAR
-ATTHÅASDËTTUR SEM HEITIR b(IMIN
BL¹MIn ¶ESSI MYND PRÕÈIR EINNIG
FORSÅÈU 3KËGR¾KTARRITSINS
3ÁRSTÎK HVATNING ER ¹ KORTINU ÖAR
SEM FRAM KEMUR AÈ FYRIR HVERT SELT
JËLAKORT GRËÈURSETUR FÁLAGIÈ EITT TRÁ
*ËLAKORTIN ERU SELD TÅU SAMAN Å
PAKKA MEÈ UMSLAGI OG KOSTAR PAKK
INN  KRËNUR ÖAÈ ER  KRËNUR
KORTIÈ %F PÎNTUÈ ERU  KORT EÈA
FLEIRI ER VEITTUR  PRËSENTA AFSL¹TTUR
(¾GT ER AÈ N¹LGAST KORTIN ¹ SKRIF
STOFU 3KËGR¾KTARFÁLAGS ¥SLANDS Å
3KÒLATÒNI  ¹ MËTI 2¾SISHÒSINU
 H¾È ¶¹ ER EINNIG H¾GT AÈ PANTA
KORTIN SÅMLEIÈIS EÈA MEÈ TÎLVUPËSTI
OG F¹ ÖAU PËSTSEND EN Ö¹ B¾TIST VIÈ
 KR AFGREIÈSLUGJALD SÅMINN ER
 NETFANG SKOG SKOGIS

9RSA 3IGURÈARDËTTIR VERÈUR ¹ GL¾PA
KVÎLDI ¹ 'RAND ROKKI

 DÎFINNI
(®&5.$!2 %$$5 ²4'&5 ,%3!
500 ²2 .µ*5- "«+5-  3²&)34!.
5- ,!5'!6%')  +, 

¶EIR HÎFUNDAR SEM LESA UPP ¹
3ÒFISTANUM ERU 3IGRÒN %LDJ¹RN
(ÁÈINN "JÎRNSSON 2EYNIR 4RAUSTA
SON OG !UÈUR *ËNSDËTTIR
'L¾PAKVÎLD (INS ÅSLENSKA GL¾PA
FÁLAGS HEFST ¹ 'RAND ROKKI KL
 (ÎFUNDAR FIMM NÕÒTKOM
INNA GL¾PASAGNA ÖAU VAR ®RN
*ËSEPSSON 9RSA 3IGURÈARDËTTIR 0¹LL
+RISTINN 0¹LSSON 3TEINAR "RAGI OG
3TEF¹N -¹NI LESA UPP ÒR VERKUM
SÅNUM VIÈ UNDIRLEIK DAUÈAK¹NTRÅ
SVEITARINNAR 3VIÈIN *ÎRÈ

Lesum fyrir börnin
Barnabiblía er góður kostur til að kynnast
boðskap Biblíunnar og fylgja sögunni þar
sem Guð talar við allar kynslóðir, þær sem
lifðu söguna og þær sem komu á eftir.
Hún kemur sér vel í biblíulestri fullorðinna,
fermingarbarna og allra barna og þeirra
sem vilja lesa fyrir þau hina dýrmætu
kristnu trú.
Sr. Auður Eir Vilhjálmsdóttir.

Að þekkja efni Biblíunnar er lykill að skilningi á kristnum trúar- og menningararfi.
Þessi bók er fengur fyrir þá foreldra sem
vilja leggja alúð við þennan þátt í uppeldi
og menningu barna sinna, að ekki sé talað
um þá foreldra sem auk þess vilja leggja
alúð við trúarlegt uppeldi barna sinna.
Sr. Sigurður Pálsson, fyrrv. námsstjóri í kristnum fræðum.

Símar: 660 4753 • 534 6250
www.tindur.is •
tindur@internet.is • tindur@tindur.is
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/PEL #ORSA # ) 6 #OMFORT RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
 GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

/0%, #/23! " 6 RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR

/0%, !342! ' ## ', %#/4%# RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN 
GÅRAR 6ERÈ  2NR

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

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

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

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

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

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

.)33!. 02)-%2! 3,8 RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  2NR

.)33!. 02)-%2! ," '8 RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  2NR

.)33!. 02)-%2! ," '8 RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  2NR

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

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

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

.)33!. !,-%2! 3$ '8 RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  2NR

.)33!. !,-%2! (" '8 RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  2NR

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

-6 !'534! & RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ
 2NR

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

--# 0!*%2/ "%.3¥. 6 3454452
RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
KNÒINN  GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ
 2NR

--# #!2)3-! ',8) (" RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  2NR

-%2#529 -934)15% RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  4ILBOÈ
 2NR

-!:$! 28  #(!,,%.'% RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN  GÅRAR
6ERÈ  2NR

-AZDA " LÅNAN  #!" 0,53 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
 GÅRAR 6ERÈ  4ILBOÈ 
2NR

-"%.: - -, RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR

-"%.: - -, RGERÈ  EKINN
 ÖMÅLUR "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈ  2NR

- "ENZ % RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN KNÒINN 6ERÈ 
2NR

,EXUS '3 RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

,EXUS '3 RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN KNÒINN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ
 2NR

,AND 2OVER $ISCOVERY 3ERIES )) RGERÈ
 EKINN  ÖKM $ÅSEL KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

+IA 'RAND 3PORTAGE RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN KNÒINN 6ERÈ 
2NR

*EEP 7RANGLER 30/24 RGERÈ 
EKINN  ÖMÅLUR "ENSÅN KNÒINN 
GÅRAR 6ERÈ  2NR

*EEP ,IBERTY 3PORT 8 RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒ
INN 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  4ILBOÈ
 2NR

4OYOTA 0REVIA  MANNA RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN
3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR

4OYOTA 2AV LANGUR 7$ RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN KNÒINN SJ¹LF
SKIPTUR 6ERÈ  2NR
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4" 3UBARU ,EGACY ( NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


:9 3UBARU )MPREZA ', NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


35 3UBARU &ORESTER #3 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


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  

&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  

3, .ISSAN !LMERA #OMFORT
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

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


94 3UBARU ,EGACY /UTBACK
NÕSKR SSK %KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NAMÎGU
LEIKAR SÅMI  

,( .ISSAN 0ATHFINDER ,% )4
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

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

3+ /PEL :AFIRA #OMFORT 
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ !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  

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


2( .ISSAN $OUBLE #AB % m
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

5/ 3UBARU ,EGACY 3EDAN ',
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

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

5, /PEL :AFIRA #$4I NÕSKR
SSK %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  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

0* (YUNDAI !CCENT NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

%' 0EUGEOT  NÕSKR BS
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

.( 6OLVO 6 NÕSKR BS %K
ÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

0) "-7  LÅNAN NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/" -ITSUBISHI /UTLANDER 4URBO
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

9, 4OYOTA !VENSIS  NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

*% &ORD %SCAPE NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

4" $ODGE #ARAVAN  NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/( .ISSAN 8 4RAIL %LEGANCE
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

2, .ISSAN -URANO NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

03 2ENAULT -EGANE #LASSIC
NÕSKR
SSKEKÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

&4 /PEL !STRA ', NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

2! 3UBARU ,EGACY 7AGON
NÕSKR
SSKEKÖÒSKM
6ERÈ4ILBOÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

2" -ITSUBISHI , NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

20 (ONDA (2 6 NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


66 .ISSAN 4ERRANO 3PORT NÕSKR
BS EKÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

.6 .ISSAN !LMERA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

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

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

35 3UBARU &ORESTER #3 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 
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"ÅLAR TIL SÎLU

4OYOTA !VENSIS NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¾NN EKINN
 Ö 6ERÈ 

3   4 RG  %KINN  Ö
"ÅLL FR¹ BRIMBORG FLOTT EINTAK ER ¹ STAÈN
UM 6ERÈ  Ö HV  Ö

4OYOTA ,AND #RUISER  ,8 NÕSKR
 EKINN  Ö KM m BREYTTUR
TOPPLÒGA FILMUR KRËKUR VARADEKKS
HLÅF HUDDHLÅF VERÈ  ATH
SKIPTI FREKARI UPPLÕSINGAR HJ¹ 4OYOTA
2EYKJANESB¾  

67 0OLO  ¹RG  EK  ÖKM
BENSÅN  GÅRAR XDEKK 6ERÈ  Ö

4OYOTASALURINN
3ÅMI 

- RG  %KINN  Ö BÅLL Å
TOPP STANDI ER ¹ STAÈNUM 6ERÈ 
Ö HV  Ö

*EEP 'RAN #HEROKEE ,IMITED $IESEL
RG  EK  ÖKM DÅSEL SJ¹LFSKIPT
UR LEÈUR LÒGA 6ERÈ  Ö 4ILBOÈ
 Ö HV Ö  ¹ M¹N S 
 BILALIFIS

"ÅLASALA ¥SLANDS
3KËGARHLÅÈ   2VK
3ÅMI  
WWWBILASALAISLANDSIS

"ÅLALÅF
+LETTH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILALIFIS

'ULLMOLI GOTT VERÈ

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

  ÖÒS

4IL SÎLU 3UBARU )MPRESA ¹RG  ',
  WD  GÅRA  DYRA EKINN  Ö KM
¹SETT VERÈ  TILBOÈ KR 
3  

4OYOTA ,ANDCRUISER  68 ¹RG 
EK  ÖÒSKM BENSÅN 6ERÈ ÖÒS
KR

&/2$ %3#!0% 8,4 8 RGERÈ 
%KINN  ÖKM ÖÒSUND KM 6ERÈ KR




+L¹R FYRIR VETURINN

( !CCENT k EK  Ö .ÕSK NÕYFIRF
¹ NÕJUM NEGLDUM V DEKKJUM 3 


0EUGEOT  k EKINN 
$)%3%, EINN MEÈ ÎLLU MA ,EÈRI "ÅLL Å
ALGJÎRUM SÁRFLOKKI 3  

"¥,!2 4), 3®,5

   
    

4IL SÎLU /PEL !STRA ¹RG k TOPPBÅLL SK
 GÅRA EK  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  
-"ENZ %  +OMPRESSOR .ÕSKR¹ÈUR
 %KINN  ÖÒS KM 6EL BÒINN
BÅLL .Õ -ICHELIN VETRARDEKK 3TGR  
MILJ 3  

(YUNDAI !CCENT NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

 Ö FYRIR MJÎG GËÈAN BÅL  VÁL
 GÅRA KEYRÈUR  ÖÒS k ¹RG 4VEGGJA
¹RA TÅMAREIM !LLUR NÕLEGA TEKINN Å GEGN
S   %LÅ

(ÎFÈAHÎLLIN
+LETTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWHOFDAHOLLINIS

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

#ADILAC %SCALADE ¹RG k %K  Ö 
MANNA %INN MEÈ ALGERLEGA ÎLLU HV
 Ö SETT  Ö 3KOÈA SKIPTI
5PPL Å S  
4IL SÎLU ER (ONDA #IVIC ¹RG k )
3J¹LFSKIPTUR %KINN  ÖÒS 6ERÈ 
ÖÒS 3  
9ARIS k EK  Ö SMURBËK VEL MEÈ
FARINN  DYRA 6  ÖÒS 3  

  ÖÒS
4OYOTA !VENSIS  ¹RG 
BEINSK EK  ÖÒS SK k NAGLADEKK
NÕTT LAKK HV L¹N  ÖÒS  ÖÒS
¹ M¹N ¹SETT VERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

# !"A8. ,2055 "#! "A8. 
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.ÕR  -AZDA #X  'RAND 4OURING
X
3VARTUR SVART LEÈUR TOPPLÒGA
3J¹LFSKIPTUR ALLT RAFKNÒIÈ 8ENON "OSE
HLJËMKERFI OFL TIL SÕNIS ¹ STAÈNUM
/KKAR VERÈ  ÖÒS

3KODA /CTAVIA 23 4URBO ¹RG  EK
 ÖKM SETT  Ö 4ILBOÈ  Ö
VÅLANDI  Ö !FBORGANIR  ÖÒS ¹
M¹NUÈI ,EÈUR TOPPLÒGA OG m FELGUR
'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3
 

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

67 GOLF  EK AÈEINS  Ö BENSÅN 
GÅRA .Õ KOMIN ÒR ÖRIFI S  

$ODGE 2AM  (EMI ¹RG k EK 
ÖÒS KM SK k m FELGUR GANGBRETTI
FILMUR 'L¾SILEGUR BÅLL HV L¹N 
ÖÒS  ÖÒS ¹ M¹N ¹SETT VERÈ 
SKOÈA SKIPTI 5PPL Å S  

¶ 0R M¹NUÈ &YRIR
&ALLEGAN 3TATION 

6!2!(,54)2

&ORD &OCUS ¹RG k EK  Ö  GÅRA SK
k !BS &¾ST ¹  ,¹NI  Ö 
Ö 0R M¹N  
'-# 3IERRA  ($ ¹RG k EK 
ÖÒS m BREYTTUR SK k %INN MEÈ
ÎLLU LOK OG HÒÈAÈUR PALLUR 5PPL Å S
 

3¾TISHITARI Å ÚESTAR GERÈIR BÅLA
2AFMAGNIÈ TENGIST Å  VOLTA
TENGIÈ «MISSANDI ÖEGAR ÖAÈ FER
AÈ KËLNA KR FYRIR  S¾TI

3NILLDAR BËN ¹ FELGURNAR
.Ò ER RÁTTI TÅMINN TIL AÈ HUGSA AÈ
UMHIRÈU FELGNANNA %F ÖÒ NOTAR
7EELWAX Ö¹ SKOLAR ÖÒ ËHREININD
UNUM AF KR

!!" !$ A8.  %++09,3A8. *3A
<B58);?;83,?;86.3E.)-B5<,:8)8+,22 .8=55:<B30:;891A3-9207:;8<,:8)8+,22
E:<)876.9,.;3*)5+3+055D-?05.0 /D82;*B33A/<B3)5+0 
$,8?:03*6? >E9B9328C5;8

  MILLJËNIR

X 3UBARU )MPREZA ¹RG k SSK EK
 ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS L¹N 
ÖÒS  ÖÒS 3  

4IL SÎLU (YUNDAI 3ANTA &E ¹RG 
"EINSK  VÁL EK  ÖÒS GULLFALLEGUR
BÅLL 6ERÈ  ¹KV L¹N Ö ÖÒS
PR M¹N !TH ÕMIS SKIPTI YFIRTAKA 5PPL
Å SÅMA  

"LUETOOTH FYRIR ÚESTA GERÈIR "LUE
TOOTH SÅMA %NDIST Å  TÅMA Å TALI
OG  TÅMA Å BIÈ 'OTT AÈ LOSNA
VIÈ SNÒRUFARGANIÈ SEM FYLGIR OFT
HANDFRJ¹LSUM BÒNAÈI KR

,OKSINS LOKSINS KOMINN AFTUR
3PENNUBREYTIR Å BÅLA TENGIST Å
 VOLTA TENGIÈ 'EFUR FR¹ SÁR
6OLT (: OG 7 VIÈ
STÎÈUGA NOTKUN KR

4IL SÎLU .ISSAN -AXIMA k SJ¹LFSK EK
 Ö 6ERÈTILBOÈ 3  

  ÖÒS

!LGJÎR 'ULLMOLI 

.ISSAN -ICRA ¹RG k EK  Ö  GÅRA
!BS #D SK k ¹SETT Ö  L¹N
 Ö  

&#! & ! " A8.  !( A8. 
,2055 >E924903-;8.8A8A/<B3)5+0
903-;830:;841D.-)33,.;8*B336.<,3
$,8?:03*6?
/)3+055$,8? 

"ÅLL Å SÁRFLOKKI 

4IL SÎLU 67 'OLF ¹RG k 6ERÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

3UBARU )MPREZA '8 ¹RG k EK  Ö
  SSK SK k SETT  Ö MÎGU
LEIKI ¹ L¹NI  
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&ELLIHÕSI

(YUNDAI 4UCSON ,58 6  CC 
&ALLEGUR REYKLAUS BÅLL EKINN  ÖÒS
SETT  ÖÒS .Ò  ÖÒS 3ÅMI
 

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR ËDÕRUM BÅL ¹ VERÈBILINU  
ÖÒS 5PPL Å S  

6ÎRUBÅLAR

«SKA EFTIR BÅL ¹ CA  ÖÒS 5PPL Å S
 

2ISA TILBOÈ ¹ ÎRF¹UM
6IKING FELLIHÕSUM %PIC
 6ERÈ AÈEINS
 VERÈ ¹ÈUR


6IKING %PIC  .ÕSKR¹È 
"JËÈUM UPP ¹ 6ÅSA L¹N TIL  ¹RA %NGIN
ÒTBORGUN FYRSTA GREIÈSLA  FEB +EYPTU
NÒNA 6IÈ GEYMUM VAGNINN FYRIR ÖIG TIL
VORS (OBBYHÒSIÈ EHF $UGGUVOGI  3
  WWWHOBBYHUSIDIS

*EPPAR

6INNUVÁLAR

&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

#!)(/   3*!% 0)!.++,)
  !$ 1$&!)2  

3NJËPLËGAR OG SNJËKEÈJUR

²TVEGUM MEÈ STUTTUM FYRIRVARA SNJËP
LËGA OG SNJËKEÈJUR ¹ TRAKTORSGRÎFUR
HJËLASKËFLUR OG VÎRUBÅLA 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & 2EYKJAVÅK GENGIÈ INN FR¹
*¹RNH¹LSI  3ÅMI   OG .JARÈARNESI
  !KUREYRI 3ÅMI   3KOÈIÈ
EINNIG ÒRVALIÈ ¹ VELABORGIS
4OYOTA ,ANDCRUSER  RG k %K 
ÖÒS   4$ 3J¹LFSSK m BREYTTUR 6
MILLJ HV ÖÒS 5PPL Å S 


4IL SÎLU 4OYOTA 2AV k EK  ÖÒS NÕ
HEILS¹RSDEKK SETT VERÈ  ÖÒS 
HVÅLANDI L¹N CA  ÖÒS 5PPL SÅMI
 

¶ PR -¹N 3J¹LFSKIPTUR
&OCUS 

&ORD &OCUS ¹RG k EK  Ö SSK SK
k LF 6 DEKK  &¾ST ¹  ,¹NI
Ö  

"**'+)(%  3*!% 0)!.++,)
 !$ 1$&!)2  

-ËTORHJËL
*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

2ANGE 2OVER  ¹RG  , 6 (LAÈINN
BÒNAÈI LEÈUR TOPPLÒGA HITI Å S¾TUM
OG FL 6ERÈ  - ¹HV UM - AFB UM
ÖÒS ¹ M¹NUÈI 3  

 MILLJËNIR

/ /   3*!% 0)!.++,)
 !$ 1$&!)2 

6ANTAR ÚEIRI BÅLA ¹ SKR¹
OG ¹ STAÈINN

(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  

4OYOTA ,AND#RUSER  68 #OMMONRAIL
 3J¹LFSK EKIN  KM
KASTARAR KASTARAGRIND m BREYTING
5PPLÕSINGAR Å S  

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

(.(+"%,-/   3*!% 0)!.++,)
  !$ 1$&!)2 

,AND #RUISER  TEMS ¹RG k EK 
ÖÒS 6EL VIÈ HALDIÈ Å ALLA STAÈI  EIGEND
UR 6ERÈ   M 3  

0ALLBÅLAR

(.(+' ),"*!)/  3*!% '4)!.++,)
   !$ 1$&!)2 

4IL SÎLU 3UZUKI '38 &  RGERÈ k %R
Å FÅNU STANDI ÖARFNAST BARA SM¹V¾GILEGA
VIÈGERÈA SEM HVER SEM ER GETUR GERT
6ERÈ KR  EÈA TILBOÈ 5PPL Å
SÅMA  

&JËRHJËL

"OBCAT JARÈVEGSÖJÎPPUR

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


(.(+' ),"*!)/   3*!%
  !$ 1$&!)2  

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

- "ENZ #  ¹RG k EK  ÖÒS SETT
VERÈ  ÖÒS F¾ST ¹  ÖÒS 5PPL
Å S  

0OLARIS 3PORTSMAN  X ¹RG k
(ITI I HANDFÎNGUM SPIL OG HANDHLÅFAR
HV  Ö &¾ST ¹  Ö OG YFIRTAKA
L¹NS %NGIN SKIPTI OG EKKERT PRÒTT 5PPL
Å S  

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

.ORDIC LJËS FYRIR VINNU
VÁLAR

4IL SÎLU 3UMOTO  FJËRHJËL ËNOTAÈ
¹RG k VAR NOTAÈ Å RÒMLEGA KLST UM
VERSLUNARMANNAHELGINA 6ERÈ AÈEINS
 ÖÒS STGR 5PPL Å S  

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

4ÎLVUR

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

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     
,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR LYFTU
BORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR OG
ÕMIS LÁTTIT¾KI 6ANDAÈAR VÎRUR GËÈ VERÈ
ÎFLUG VIÈGERÈA OG VARAHLUTAÖJËNUSTA
,ÁTTIT¾KNI EHF 3TËRHÎFÈA  S 
 !LLAR UPPLÕSINGAR ¹ WWWLETT
ITAEKNIIS

"ÅLAÖJËNUSTA
3%!4 VINNUVÁLAS¾TI

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

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

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

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

/PUB§BSUÚMWVSPHGM
IUUQUPMWVSWPSUFYJT
,ZOOUV¢ÏSTKØO
WBSQZGJS"%4-IKÈ
)SJOHJ§VOOJ4ÓNJ


*ËLATILBOÈ

 AFSL¹TTUR AF NÕJUM VÎRUM TIL
DESEMBER ¹SAMT ÎÈRUM TILBOÈ
UM 6ELKOMIN Å VERSLUN OKKAR AÈ
2EYKJAVÅKURVEGI  Å (AFNARFIRÈI 3ÅMI
  OPIÈ M¹N FÎS   LAU 
 WWWCLAMALIS

µMISLEGT

 VARAHLUTI Å JA DYRA 3UNNY ¹RG k
,EGACY k !CCENT k  STK DEKK 
2 ¹  Ö 3  

6IÈGERÈIR
!UKAHLUTIR Å BÅLA
"L¾JA ¹ *EEP 7RANGLER   .Õ
OG ËNOTUÈ BRÒN ¹ LITINN 5PPLÕSINGAR Å
S  
.ÕJAR TÎLVUR Å HVERRI VIKU GËÈ VERÈ
"-3 4ÎLVULAUSNIR 3UÈURLANDSBRAUT 
3ÅMI  

(JËLBARÈAR

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

4IL SÎLU  LÅTIÈ SLITIN NAGLADEKK ¹ FELGUM
UNDAN 67 0ASSAT k ST¾RÈ 
2 6ERÈ KR  ÖÒS 5PPL Å S 


WWWSNJOKEDJURIS

6ARAHLUTIR

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

&YRIRT¾KI OG STOFNANIR

!LMENNAR VIÈGERÈIR HJËLASTILLINGAR
BREMSUVIÈGERÈIR +APLAHRAUNI  3 


3TUBBASTRUMPAR 6ILTU LOSNA VIÈ
SÅGARETTUSTUBBA OG TYGGJËKLESS
UR %INNIG TIL MINNI STUBBAR TIL
AÈ FESTA ¹ VEGG &RAMLEIÈANDI
WWWSKRAPPIS
0ÎNTUNARSÅMAR    


!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

6ÁLAR OG VERKF¾RI

,YFTARAR

4IL SÎLU
&ELDER TRÁSMÅÈAVÁLAR SBORG 3MIÈJUVEGI
 3ÅMI  

4IL BYGGINGA

*OHN $EERE H¹G¾ÈAOLÅUR

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

6ÎRUFLUTNINGAR
"ÒSLËÈ TIL SÎLU VFLUTNINGA TD TVEIR -ÅRU
SK¹PAR BORSTOFUBORÈ STËLAR  SËFABORÈ
OG HJËNARÒM 3  

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

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö ST¹LÅSSK¹PUR ¹ Ö ÅSSK¹PUR MEÈ
KLAKAVÁL ¹  Ö UPPÖVOTTAVÁL ¹  Ö
FRYSTISK¹PUR ¹  Ö ALVÎRU DR¹TTARTAUGAR
¹  LÅMTRÁSSTIGI  CM ¹  Ö
AIRCONDITION ¹  Ö ÖVOTTAVÁL ¹  Ö
LEÈURSTËLL ¹  Ö &LOTT FLÒORLOFTLJËS ¹ Ö
STK  STK DEKK m ¹  Ö  STK
 2 ¹  Ö 5PPL Å S  

#OMET IÈNAÈARRYKSUGUR

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


(REINGERNINGAR

(LJËÈF¾RI
6ERSLUN

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

"ÅLAPARTASALAN S

²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM ST¾RÈUM
OG GERÈUM AUK FYLGIHLUTA ËLARPOKAR
HARMONIKUNËTUR HARMONIKU GEISLA
DISKAR -JÎG HAGST¾È VERÈ %' TËNAR
3ÅMI !KUREYRI   
SÅMI 2EYKJAVÅK    
(ARMONIKUKENSLA FYRIR BYRJENDUR

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

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

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

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

%R VINNUDAGURINN OF STUTT
UR

%R VINNUDAGURINN OF STUTTUR )2
,JËSATURNAR LENGJA VINNUDAGINN X
 WATTA HALIDE KASTARAR  METRA
LJËSAMASTUR ÖOLIR VINDSTYRK ALLT AÈ 
KMKLST (LJËÈL¹T OG SPARNEYTIN DÅSELVÁL
KNÕR RAFALINN 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  3ÅMI 


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

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

(REINGERNINGAÖJËNUSTA

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

4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM FLUTN
INGSÖRIF OG HREINGERNINGAR VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ &ÎST VERÈTILBOÈ 2AKEL S
 
%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
,¹TTU MIG UM PÒLIÈ .ÕBYGGINGAR FLUTN
INGSÖRIF OG FYRIRT¾KI %INNIG JËLAÖRIF &ÎST
VERÈTILBOÈ 3  
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"ËKHALD

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

WWWTAROTIS

3NYRTING

4AROTSPIL
LAGNIR
DULSPEKIFR¾ÈSLA
'JAFABRÁF FRÅ DRAUMT¹KN 4¹KN LITANNA
4AROT OG 4ALNASPEKIN¹MSKEIÈ
FJAR
N¹MBRÁFASKËLI 3KR¹N ¹ VEF EÈA S
 

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

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

-ÒRARAR
-ÒRVIÈGERÈIR

(ÒSAVIÈHALD

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

.EGLUR

.EGLUR

.EGLUR

¥SLANDSMEISTARI Å SKRAUTGEL
NÎGLUM 3ILVÅA 7OJTKOW HEFUR
HAFIÈ STÎRF HJ¹ OKKUR %IGUM
HEITUSTU LITINA Å GELI )"$ "IO
SCULPTURE #!, '%, OG LÎKKUM
3NYRTIMIÈSTÎÈIN ,ANCOME
+RINGLUNNI  (ÒS VERSLUN
ARINNAR 3ÅMI   /PIÈ
  VIRKAR DAGA  
,AUGARDAGA

¶ARFTU AÈ BREYTA

-ÒRARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
&AGLEG ÖJËNUSTA OG VÎNDUÈ VINNUBRÎGÈ
5PPL Å S  

2AFVIRKJUN

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

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

&LUGELDAHR¾ÈSLA

(ELD FR¾ÈSLUERINDI UM FLUGELDAHR¾ÈSLU
HJ¹ HUNDUM OG KÎTTUM Å KVÎLD KL
 HJ¹ )CE0HARMA ,YNGH¹LSI  
2EYKJAVÅK !ÈGANGSEYRIR  KR 3IF
4RAUSTADËTTIR DÕRAL¾KNIR

(EIMILIST¾KI

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

3P¹DËMAR

'UFUSTRAUBORÈ FYRIR KRÎFU
HARÈA 

®KUKENNSLA

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

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

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

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

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

4RÁSMÅÈI

2¹ÈGJÎF

3"$ 4RÁSMÅÈI

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

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


'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  

$ÕRAHALD

-AGNHÒS EHF

!LHLIÈA MÒR OG M¹LNINGAVERKTAKAR
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM INNAN
OG UTANHÒSS 3     
(ÒSASMIÈUR AUGLÕSIR ¶ARF AÈ SKIPTA UM
RENNUR OPNANLEG FÎG GLERJA 4ILBOÈ
TÅMAVINNA 3  

$ÕRAB¾R

(EILSUVÎRUR

3TÅFLUÖJËNUSTA

0LASTBÒR FYRIR ALLAR ST¾RÈIR HUNDA
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND OG (LÅÈASM¹RA 
+ËP

-¹LARAR

"ARNAVÎRUR

-¹LNINGARVINNA

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

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

®RLAGALÅNAN   
 

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

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

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

'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING

"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

(EIMASÅÈUR¹ÈGJÎF WWWIS

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

3ËLBAÈSSTOFUR

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

%NGLALJËS TIL ÖÅN  
6ISA-ASTER

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

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

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

,AUFEY 3   6ISA
%URO

/PNUM NÕJA SËLBAÈSSTOFU

.Õ 3ËLBAÈSSTOFA OPNAR Å 'RAFARVOGI
DESEMBER 3PENNANDI OPNUNARTILBOÈ
FYRIR  FYRSTU VIÈSKIPATVININA 3$ 3ËLAR
(VERAFOLD   2VK 3  

%RTU FORVITINN UM FRAMTÅÈINA
&J¹RM¹L
&YRIRT¾KIÈ
(EILSAN
STARM¹LIN
6INNAN
-IÈLUN
3ÅMASP¹ 4AROTLESTUR %R VIÈ ALLA
DAGA TIL  EFTIR MIÈN¾TTI  KR
MÅN !TH HEF LAGT NIÈUR   

%NGLISH 3PRINGER 3PANIEL HVOLPAR TIL SÎLU
5PPLÕSINGAR Å S  

,ABRADOR

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

4IL SÎLU HREINR¾KTAÈIR ,ABRADOR HVOLP
AR TILBÒNIR TIL AFHENDINGA UM MIÈJAN
DESEMBER 5PPL Å S  

'L¾SILEGIR SKÅRNARKJËLAR OG FYLGIHLUTIR
6ERSLUNIN 3KÅRN ,ISTHÒSINU 3  

4), 3®,5
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µMISLEGT

4IL LEIGU  FERMETRA ÅBÒÈ Å FJËRBÕLI Å
&ROSTAFOLDI 3ÁR INNGANGUR 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

%INKAM¹L
+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND

-JÎG GËÈ  HERB FM ÅBÒÈ TIL LEIGU
Å BRYGGJUHVERFINU 'RAFARVOGI FR¹  JAN
NK "ÅLAST¾ÈI Å BÅLAKJALLARA FYLGIR MEÈ
,EIGUTÅMI  M¹N EÈA LENGUR 6ERÈ 
ÖÒS MEÈ HÒSSJËÈ 5PPL Å S  
  

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

,EIGJANDI ËSKAST FR¹ OG MEÈ  DES 5PPL
Å S  

!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  

4IL LEIGU  FM EINSTÅB Å &OSSVOGSHV
,AUS  DES ,EIGIST MÅSSK¹P  ÖVOTTAV
,EIGUV KR  Ö KR MHÒSSJ HUGASAMIR
SENDI UPPL ¹ SNAELAND HOTMAILCOM
(AUST TILBOÈ ¹ HEITUM POTTUM %IGUM
ÎRF¹A "EACHCOMBER HEITA POTTA EFTIR
&IMM ¹RA ¹BYRGÈ &RÅ HEIMSENDING
HVERT ¹ LAND SEM ER 3ENDUM B¾KLINGA
SAMD¾GURS «SKUM HUNDRUÈUM NÕRRA
POTTAEIGENDA ¹ ¥SLANDI TIL HAMINGJU MEÈ
POTTINN SINN -EÈ VON UM AÈ ÖIÈ NJËTIÈ
VEL OG TAKK FYRIR VIÈSKIPTIN /PIÈ ALLA
DAGA FR¹  TIL  !LLAR N¹NARI UPPL Å
S   EÈA MVEHF HIVEIS

 HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å 3EL¹SHVERFI 
5PPL SENDIST TIL HRDKRZ YAHOOCOM

!MERICAN 3TYLE

(ERBERGI TIL LEIGU Å .JARÈVÅK MAÈGANGI
AÈ ELDHÒSI ÖVOTTAVÁL !$3, OG SJËN
VARPI 5PPL Å S     
 FM ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹ 'RETTISGÎTU 5PPL
Å S  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

(ÒSGÎGN AF (ËTEL +%! TIL SÎLU
&ATASK¹PAR N¹TTBORÈ SKRIFBORÈ LAMPAR
SPEGLAR OG STËLAR 5PPLÕSINGAR VEITIR 0¹LL
PLS KEAHOTELSIS S  

3/3

6EGNA ËVIÈR¹ÈANLEGARA AÈST¾ÈNA LEIT
AR UNGT PAR SÁR AÈ ÅBÒÈ FYRIR  DES
GREIÈSLUGETA ALLT AÈ  ÖÒS 3KILVÅSUM
GREIÈSLUM OG REGLUSEMI ALGJÎRLEGA HEIT
IÈ ALLAR N¹NARI UPPL Å SÅMA  

,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

.OTALEGT NUDD 5PPL Å S  

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

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
KVÎLD OG HELGARVINNU
HUGASAMIR GETA LAGT INN
UMSËKN INN ¹ WWWNINGSIS
UNDIR ATVINNUUMSËKNIR EÈA Å
SÅMUM   EÈA  
6IÈ TÎKUM VEL ¹ MËTI ÖÁR

3UMARBÒSTAÈIR
2ÕMINGARSALA  TIL
 AFSL¹TTUR
!F ALLRI GLERLIST EFTIR %LLU
2ËSINKRANS /PIÈ Å DES ALLA
DAGA FR¹   OG UM HELGAR
3ÒÈARVOG   2EYKJAVÅK
/PIÈ ¹ 3TOKKSEYRI EFTIR SAM
KOMULAGI
&REKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA OG
SÁRPANTANIR Å S  

!TVINNA 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
 

!TVINNUHÒSN¾ÈI
"YSSUR
&ÁLAGSMENN Å 3KOTVÅS
.Ò UM HELGINA FER FRAM SKOÈ
ANAKÎNNUN UM RJÒUPNAVEIÈI
HAUSTSINS MEÈAL
FÁLAGSMANNA %RU ÖEIR FÁLAGS
MENN SEM SAMBAND VERÈUR HAFT
VIÈ HVATTIR TIL
AÈ VEITA GREINARGËÈ SVÎR
+ÎNNUNIN ER Å OKKAR Ö¹GU
3TJËRN 3KOTVEIÈIFÁLAGS ¥SLANDS

4IL LEIGU

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK
(RAFNISTA 2EYKJAVÅK
3UNDLAUGARVÎRÈUR
3UNDLAUGARVÎRÈUR ËSKAST VIÈ
%NDURH¾FINGARDEILD (RAFNISTU
2EYKJAVÅK 5M ER AÈ R¾ÈA 
STARF6IÈKOMANDI VERÈUR AÈ
STANDAST KRÎFUR SUNDLAUGARVARÈ
ARPRËFS %INNIG ER GËÈ ÅSLENSKU
KUNN¹TTA SKILYRÈI

+OKKARNIR VEISLUÖJËN
USTA
6IÈ LEITUM EFTIR MANNESKJU Å
AFGREIÈSLU Å /STA OG S¾LKERA
BORÈIÈ Å (AGKAUPUM +RINGLUNNI
%INNING VANTAR OKKUR MANN
ESKU Å /STA OG 3¾LKERABORÈIÈ
Å (AGKAUPUM 3M¹RALIND TIL
AFGREIÈSLU /KKUR VANTAR LÅKA
AUKAFËLK SEINNIPART VIKU Å
B¾ÈI BORÈIN .AUÈSYNLEGT ER
AÈ UMS¾KJENDUR HAFI MIKINN
¹HUGA ¹ MAT OG MATARGERÈ
HUGASAMIR SENDIÈ TÎLVUPËST
¹ KOKKARNIR KOKKARNIRIS EÈA
HRINGIÈ Å SÅMA   MILLI KL
 OG 
&URÈUFISKAR EHF

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK &ÁLAGSSTARF

4IL LEIGU  FM VERSLUNARPL¹SS Å LÅTILLI
VERLSUNARMIÈSTÎÈ Å KËPAVOGI HENTAR VEL
FYRIR TD KÅRËPRAKTOR EÈA VERSLUN 5PPL Å
S  

&ISKISLËÈ A

3TARFSMANN ËSKAST Å FÁLAGSSTARF
5M ER AÈ R¾ÈA  STARF
6INNUTÅMI ER &R¹  

4IL LEIGU FM GOTT SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI
¹ .ÕBÕLAVEGI  ¹ JARÈH¾È 5PPL Å S
 

 2EYKJAVÅK

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK "ORÈSALUR

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

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

&YRIR VEIÈIMENN

3TARFSMANN ËSKAST Å BORÈSAL5M
ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF
(RAFNISTA 2EYKJAVÅK 5MÎNNUN
3TARFSFËLK ËSKAST Å AÈHLYNNINGU
¹ MORGUN KVÎLD OG HELGARVAKTIR
3TARFSHLUTFALL OG VINNUTÅMI SAM
KOMULAG
5PPLÕSINGAR UM STÎRFIN GEFUR
-AGNEA Å S   .ETFANG
MAGNEA HRAFNISTAIS

6EITINGAHÒS Å +ËPAVOGI
¥SLENSKUM¾LANDI STARFSFËLK
ËSKAST Å KVÎLD OG HELGARVINNU
SKILEGUR ALDUR  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

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

4), 3®,5

4), 3®,5

&ELLIHÕSI OG TJALDVAGNAR UPPHITAÈ MJÎG
GOTT HÒSN¾ÈI Å  2EYKJAVÅK 5PPL ¹
HORDURP MIIS S  

(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  
3TUDIOÅBÒÈIR Å (AFNARFIRÈI TIL LEIGU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   MILLI KL
 OG 

'UESTHOUSE

$OUBLE BEDROOM ALL INCL 0RICE FROM
ÖÒS PER MONTH 'SM  

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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


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

,OFTORKA 2EYKJAVÅK
«SKAR EFTIR VÎNUM VERKST¾ÈIS
MANNI MEÈ RÁTTINDI ¹ VERKST¾ÈI
OKKAR -IÈHRAUNI  'ARÈAB¾
'ËÈ VINNU AÈSTAÈA -ATUR Å
H¹DEGINU OG HEIMKEYRSLA
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

3UPERMAN
ËSKAST Å ALMENNA JARÈVEGSVINNU
ÖARF AÈ GETA UNNIÈ SJ¹LFST¾TT
'OTT STARFSUMHVERFI
5PPL GEFUR 'ÅSLI Å S  

,EIKSKËLINN 'ULLBORG
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA LEIÈBEIN
ANDA ¹ ,EIKSKËLANN 'ULLBORG
VIÈ 2EKAGRANDA 
5PPLÕSINGAR VEITIR LEIKSKËLA
STJËRI Å S     

:ARA 3M¹RALIND

3KEMMTILEG OG L¾RDËMS
RÅK STÎRF

3V¾ÈISSKRIFSTOFA 2EYKJANESS LEITAR AÈ
STARFSFËLKI µMSAR STARFSPRËSENTUR 5PPL
Å SÅMA   OG ¹ WWWSMFRIS

6ANTAR HRESST OG DUGLEGT STARFSFËLK
4VÅSKIPTAR VAKTIR %INNIG LAUS STÎRF
UM HELGAR HENTAR VEL SKËLAFËLKI
3KEMMTILEGT OG LIFANDI STARF 5PPLÕSINGAR
GEFUR 3VANHILDUR Å SÅMA   OG
EINNIG LIGGJA UMSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹
STAÈNUM

,2 ¥SLAND (EILSA
&EGURÈ 4¾KIF¾RI
(EILSA %NGAR KVAÈIR EÈA SKYLDUR ERU
LAGÈAR ¹ HERÈAR Ö¹TTTAKENDA EN MEÈ
MARKVISSRI VINNU M¹ HAFA GËÈAR TEKJUR Å
,2 5PPLÕSINGAR Å NETFANGIÈ FRETTIR SIM
NETIS

'¾ÈABAKSTUR EHF ËSKAR AÈ R¹ÈA RÎSKAN
BAKARA TIL STARFA ¹ N¾TURVAKT SEM FYRST
5NNIÈ ER  DAGA OG  DAGAR FRÅ %INNIG
VANTAR VANAN STARFSMANN Å BAKARÅ ¹
SÎMU VAKTIR 5PPL GEFUR 6ILHJ¹LMUR Å S
 

6ANTAR VANA MENN Å J¹RNABINDINGAR
MIKIL VINNA M¾LING 5PPL RMANN SÅMI
 

(UGMYNDARÅKUR OG FRJË
SAMUR EINSTAKLINGUR ËSK
AST Å BLËMAVERSLUN

3ÎLUBÎRN ËSKAST TIL AÈ SELJA JËLAKORT F
&ÁLAGSST ¶ROSKAHEFTRA 'ËÈ SÎLULAUN
3  

/KKUR VANTAR ÖIG Å LIÈ MEÈ
OKKUR Å JËLAÎSINNI %F ÖÒ ERT
AÈ L¾RA HÎNNUN ÒTSTILLINGAR
EÈA BLËMASKREYTINGAR G¾TIR ÖÒ
HENTAÈ OKKUR
HUGASAMIR SENDI PËST ¹
SKREYTING INTERNETIS

*UMBO SANDWISHES

7ANTS TO HIRE PEOPLE ON DAY SHIFTS
)NFORMATION GIVEN AT +¹RSNESBRAUT 
+ËPAVOGUR OR TEL  

3TARFSFËLK ËSKAST

.¾STI BAR AUGLÕSIR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL
%INNIG VANTAR BARÖJËNA OG FËLK Å GLASAT
ÅNSLU HENTAR VEL MEÈ SKËLA %KKI YNGRI
EN  ¹RA 5PPL Å S   E KL


6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI

-ATVÎRUVERSLUN ÒTI ¹
LANDI TIL LEIGU
2EKSTUR ¹ MATVÎRUVERLSUN SEM
STAÈSETT ER Å NORÈVESTURKJÎR
D¾MI ER TIL LEIGU
RSVELTA ER CA  MILLJËNIR
HUGASAMIR SENDI FYRIRSPURN
¹ NETFANGIÈ SMAAR FRETTIS
MERKT bVERSLUN TIL LEIGUm

3TÕRIMANN OG MATSVEIN VANTAR ¹ T¾P
LEGA  TONNA NETAB¹T SEM GERÈUR
ER ÒT FR¹ 3UÈURNESJUM 3   
 

3ELENA UNDIRFATAVERSLUN
FRAMTÅÈARSTARF

!ÈALSKIPULAG !KUREYRAR  
"¾JARSTJËRN !KUREYRAR SAMÖYKKTI ÖANN  SEPTEMBER
 TILLÎGU AÈ !ÈALSKIPULAGI
!KUREYRAR   4ILLAGAN VAR FYRST AUGLÕST  FEBRÒAR
 OG RANN ATHUGASEMDAFRESTUR ÒT ÖANN  MARS 
6EGNA ATHUGASEMDA SEM B¹RUST VIÈ TILLÎGUNA VORU GERÈAR
BREYTINGAR ¹ HENNI OG HÒN AUGLÕST AÈ NÕJU ÖANN  MAÅ
 MEÈ ATHUGASEMDAFRESTI TIL  JÒNÅ  !THUGA
SEMDIR B¾ÈI VIÈ FYRRI OG SÅÈARI AUGLÕSINGU VÎRÈUÈU EINK
UM TENGIBRAUTIR VIÈ ,UNDARHVERÙ !KUREYRARVÎLL ÖÁTTINGU
BYGGÈAR MIÈB¾INN OG /DDEYRI "¾JARSTJËRN HEFUR AFGREITT
ATHUGASEMDIRNAR OG SENT ÖEIM SEM Ö¾R GERÈU UMSÎGN
SÅNA !ÈALSKIPULAGSTILLAGAN VAR SAMÖYKKT ËBREYTT FR¹ SÅÈARI
AUGLÕSINGU
!ÈALSKIPULAGIÈ HEFUR VERIÈ SENT 3KIPULAGSSTOFNUN SEM GER
IR TILLÎGU TIL UMHVERÙSR¹ÈHERRA

3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL
AFGREIÈSLUSTARFA Å FULLT STARF EÈA
HLUTASTARF
5MSËKNIR ¹SAMT FERILSKR¹ BER
IST ¹ SELENA SELENAIS

UM LOKAAFGREIÈSLU ¶EIR SEM ËSKA N¹NARI UPPLÕSINGA UM
AÈALSKIPULAGIÈ OG NIÈURSTÎÈU B¾JARSTJËRNAR GETA SNÒIÈ SÁR
TIL SKIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒA !KUREYRARB¾JAR 2¹È
HÒSI !KUREYRAR 'EISLAGÎTU  &REKARI UPPLÕSINGAR ER EINNIG
AÈ ÙNNA ¹ HEIMASÅÈU !KUREYRARB¾JAR WWWAKUREYRIIS

,AUS STÎRF Å 3M¹RANUM
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VAKTSTJËRA
¹ DAGVAKTIR SEM OG STARFSMANN
Å AFGREIÈSLU ¹ N¾TURVAKTIR ¹
3ELECTSTÎÈINA VIÈ (AGASM¹RA
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA 
 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ M¹
N¹LGAST ¹ HEIMASÅÈU 3KELJUNGS
WWWSKELJUNGURIS EÈA ¹
N¾STU 3HELLSTÎÈ

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

0ÁTUR "OLLI *ËHANNESSON

-¹LNINGARÖJËNUSTA *2*
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA M¹LARA EÈA
MENN VANA M¹LNINGARVINNU
5PPL GEFUR *ËN 0¹LMI Å S 


3KIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒI !KUREYRAR
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3KIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒI
(REPPSNEFND +JËSARHREPPS AUGLÕSIR STARF BYGGINGARFULLTRÒA
Å +JËSARHREPPI LAUST TIL UMSËKNAR SAMK LÎGUM NR
5M ER AÈ R¾ÈA UÖB  STARF MEÈ STARFSAÈSTÎÈU Å
+JËSARHREPPI

       
   

5MSËKNUM SKAL SKILA ¹ SKRIFSTOFU HREPPSINS SGARÈI 
-OSFELLSB¾ FYRIR  DESEMBER 

$EILISKIPULAG Å LANDI 3TËRU 3ANDVÅKUR
3AMKV¾MT SKIPULAGS OG BYGGINGARLÎGUM NR
 MEÈ SÅÈARI BREYTINGUM AUGLÕSIR B¾JARSTJËRN
3VEITARFÁLAGSINS RBORGAR TILLÎGU AÈ DEILISKIPULAGI ¹
EINBÕLISHÒSABYGGÈ Å LANDI 3TËRU 3ANDVÅKUR Å
3VEITARFÁLAGINU RBORG
$EILISKIPULAGSSV¾ÈIÈ N¾R YFIR NYRSTA HLUTA
SVONEFNDS 3TROKKHËLSTÒNS VESTUR AF %YRARBAKKAVEGI OG
SUNNAN VIÈ +ALDAÈARNESVEG $EILISKIPULAGSSV¾ÈIÈ ER
UM   HA AÈ ST¾RÈ
 SV¾ÈINU ER GERT R¹È FYRIR  LËÈUM  EIN
BÕLISHÒSALËÈUM  TIL  M AÈ ST¾RÈ OG TVEIM
PARHÒSALËÈUM  OG  M AÈ ST¾RÈ
.ÕTINGARHLUTFALL EINBÕLISHÒSALËÈA SKAL VERA
 EN PARHÒSALËÈA  !ÈKOMA AÈ SV¾ÈINU ER FR¹
+ALDAÈARNESVEGI
4EIKNINGAR OG GREINARGERÈ MUN LIGGJA FRAMMI
¹ SKRIFSTOFU FRAMKV¾MDA OG VEITUSVIÈS RBORGAR AÈ
!USTURVEGI  ¹ 3ELFOSSI FR¹ OG MEÈ  NËVEMBER
TIL OG MEÈ  DESEMBER 

5PPLÕSINGAR VEITIR ODDVITI +JËSARHREPPS Å SÅMA  

"'   &
      '
%(   
)## &
&     
$      
"'#%(
 "  $  & 

¶EIR SEM TELJA SIG EIGA HAGSMUNA AÈ G¾TA ER
GEFINN KOSTUR ¹ AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA
&RESTUR TIL AÈ SKILA INN ATHUGASEMDUM RENNUR ÒT 
JANÒAR  OG SKAL ÖEIM SKILAÈ SKRIFLEGA TIL SKIPU
LAGS OG BYGGINGARFULLTRÒA ¹ SKRIFSTOFU FRAMKV¾MDA OG
VEITUSVIÈS !USTURVEGI   3ELFOSSI
 SAMA TÅMA ER TEIKNING OG GREINAGERÈ TIL KYNNINGAR
¹ HEIMASÅÈU RBORGAR HTTPWWWARBORGIS ÖAR SEM
H¾GT ER AÈ SKOÈA TILLÎGUNA OG SENDA ATHUGASEMDIR
TIL SKIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒA Å NETFANGI
SKIPULAG ARBORGIS
¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA INNAN
OFANGREINDS FRESTS TELJAST SAMÖYKKJA HANA
3ELFOSSI  NËVEMBER 
"¹RÈUR 'UÈMUNDSSON SKIPULAGS OG
BYGGINGARFULLTRÒI RBORGAR
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 AÈ ROPINN SEM DRUNDI ÒR "RET
ANUM 0AUL (UNN Å HÎFUÈSTÎÈVUM
'UINNESS Å ,ONDON  JÒLÅ 
M¾LDIST   DB H¹V¾RARI EN
FALLHAMAR Å  M FJARL¾GÈ OG ÖVÅ S¹
H¹V¾RASTI SEM M¾LST HEFUR 2OPINN
VAR H¹VAÈAM¾LDUR ÒR   M FJARL¾GÈ
OG EINS METRA H¾È MEÈ LÎGGILTUM
HLJËÈM¾LI AF BESTU GERÈ
 AÈ MESTA SNJËKOMA SEM UM GETUR
VARÈ ÖEGAR  MM AF SNJË FÁLLU
VIÈ VEÈURATHUGUNARSTÎÈINA 0ARADISE
¹ 2AINIER FJALLI Å 7ASHINGTON Å "ANDA
RÅKJUNUM ¹ ¹RUNUM  
 AÈ "ANDARÅKJAMAÈURINN 2AY
2OMANO VAR H¾ST LAUNAÈI SJËNVARPS
LEIKARINN VETURINN   FYRIR
LEIK Å Ö¹TTUNUM %VERYBODY ,OVES
2AYMOND &ÁKK HANN  MILLJËNIR
FYRIR HVERN Ö¹TT
 AÈ MESTA SNJËDÕPT SEM M¾LST
HEFUR ER   M ¶¹ SKAFLA VAR AÈ
FINNA Å 4AMARAC Å +ALIFORNÅU Å "ANDA
RÅKJUNUM Å MARS 
 AÈ "RETINN 4ERRY b4ÒRBËm "URROWS ¹
METIÈ Å HRAÈASTA GLUGGAÖVOTTI (ANN
ÖVOÈI ÖRJ¹ GLUGGA SEM HVER VAR  
M ¹ H¾È OG BREIDD ¹   SEK Å
.ATIONAL %XHIBITION #ENTRE Å "IRM
INGHAM ¹ "RETLANDI  MARS 
"URROWS NOTAÈI  CM BREIÈA SKÎFU
OG NÅU LÅTRA AF VATNI
 AÈ ENGIN KONA SL¾R HINNI BRESKU
*ANET 0ALFREYMAN VIÈ Å GLUGGAÖVOTTI
(ÒN ÖREIF ÖRJ¹ GLUGGA AF SÎMU
ST¾RÈ OG MEÈ SAMS KONAR BÒNAÈI
OG SAGT VAR FR¹ HÁR AÈ OFAN ¹  
SEKÒNDUM Å (INKLEY Å ,EICESTERSKÅRI
"RETLANDI  APRÅL 
 AÈ NÅU LEIKMENN 7ESTERN "ULLDOG
OG 3T +ILDA VORU SEKTAÈIR UM ALLS
  MILLJËNIR KRËNA EFTIR AÈ UPP ÒR
SAUÈ Å DEILDARLEIK  MAÅ  SEM
ER H¾STA SEKT SEM UM GETUR VEGNA
AGABROTA Å LEIK Å AFLDEILDINNI !ÈEINS
EINN VAR ÖË D¾MDUR Å LEIKBANN
2YAN (ARGRAVE SEM FÁKK ÖRIGGJA
LEIKJA BANN FYRIR AÈ SPARKA Å ANDLIT
(EATHS "LACK LEIKMANNS 3T +ILDA Å
SLAGSM¹LUNUM
 AÈ +ANADAMAÈURINN 3EAN
3HANNON SLË MET ÖEGAR HANN FËR
MEÈ EINR¾ÈU (AMLETS p AÈ VERA EÈA
EKKI VERA p SEM ER  ORÈ ¹  
SEK  ORÈ ¹ MÅNÒTU Å %DINBORG
3KOTLANDI  ¹GÒST 
 AÈ ST¾RSTI KVISTUR SEM M¾LST HEFUR
VAR ÒR NEÈSTA HLUTA STOFNS  ¹RS
GAMALS SITKAGRENIS Å 0ORT -C.EILL Å
"RESKU +ËLUMBÅU Å +ANADA +VIST
URINN VË  KG OG VAR   M Å
ÖVERM¹L ÖAR SEM HANN VAR BREIÈASTUR
ÖEGAR HANN VAR SKORINN ÒR TRÁNU ¹RIÈ

 AÈ %CHO  STUNDUM KALLAÈUR %CHO
! ER FYRSTI FJARSKIPTAHNÎTTURINN
(ONUM VAR SKOTIÈ ¹ LOFT  JÒLÅ 
FR¹ #ANAVERAL HÎFÈA Å &LËRÅDA (ANN
VAR Å RAUNINNI ¹LHÒÈAÈUR LOFTBELGUR
ÖRJ¹TÅU METRAR Å ÖVERM¹L EN UM
HANN M¹TTI ENDURVARPA ÒTVARPS OG
SJËNVARPSMERKJUM TIL JARÈAR (ANN
VAR TEKINN ÒR NOTKUN  MAÅ 
 AÈ Å APRÅL  FÁKK HIN BANDARÅSKA
%MILY #ANELLOS 3IMMS LJËÈABËKINA
$AGAR OG D¹ÈIR L¹NAÈA ¹ +EW
ANNE B¾JARBËKASAFNINU Å )LLINOIS Å
"ANDARÅKJUNUM OG SKILAÈI HENNI EKKI
FYRR EN  ¹RUM SÅÈAR (ÒN SKILAÈI
BËKINNI AFTUR MEÈ  KRËNA
¹VÅSUN VEGNA DAGSEKTA
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Umsátrið um Frjálslynda flokkinn
5-2¨!.
&RJ¹LSLYNDI FLOKKURINN

I

nnreið Jóns Magnússonar og
félaga úr Nýju afli í Frjálslynda
flokkin vekur athygli. Lengi hefur
Jón langað á þing og svo lengi sem
elstu menn muna hefur hann tekið
þátt í þjóðmálaumræðu. Flokkur
hans, Nýtt afl hefur þó aldrei náð
mælingu. Honum er staðan ljós.
Verkið er vonlaust.
Eina leiðin er að ná olnbogarými annars staðar. Hann valdi
Frjálslynda flokkinn. Til að ná þar
fótfestu hefur hann tryggt sér vinfengi og stuðning þingmanna
flokksins sem hann hælir á hvert
reipi.
Gangur mála er sá, að Jón
kemur í Frjálslynda flokkinn án
þess að Nýtt afl hafi verið lagt
niður. Nýtt afl er þjóðmálafélag
sem getur boðið fram til Alþingis.
Sem formaður ræður Jón þar öllu
og heldur þeim möguleika opnum,
þyki honum móttökur kaldar í
Frjáslynda flokknum. Hann er í
tveim flokkum sem er andstætt
reglum stjórnmálaflokka. Hann
er því ekki löglegur félagi. Hann
leikur tveim skjöldum.
Þetta er eins og skipsrán. Hann
fer þá óvenjulegu leið að véla yfirmennina á sitt band. Hann skuli
sigla með þeim á ný og betri mið,
þar muni aflast meira. Er nú stefnunni breytt og farið með löndum.
Hásetarnir vita ekki hvert stefnir,
en þykir sjórinn gruggugur. Þeir
segja ekkert. Þora það ekki af ótta
við að vera kjöldregnir, jafnvel
hent fyrir borð. Útgerðarstjórinn
skilur hvorki upp né niður og
þegar hann lýsir áhyggjum sínum

!& .%4).5
(UGLEIÈINGAR UM JAFNAÈAR
HUGSJËNINA
%GILL (ELGASON VELTIR FYRIR SÁR AÈGERÈ
UM TIL AÈ JAFNA LÅFSKJÎR ¹ ¥SLANDI
*AFNAÈARHUGSJËNIN ER MJÎG RÅK Å SAM
TÅMANUM EN ÖVÅ MIÈUR ER EKKI H¾GT
AÈ JAFNA ALLT SVO VEL SÁ 4IL D¾MIS
VILJA ÅÖRËTTA¹HUGAMENN FREKAR HORFA
¹ KARLA EN KONUR SPILA FËTBOLTA p OG
ÖARAFLEIÈANDI F¹ KARLAR H¾RRI LAUN
FYRIR AÈ IÈKA ÖESSA Å ÖRËTT EN KONUR
.ÕLEGA SPRATT SAMT UPP UMR¾ÈA UM
AÈ JAFNA ÖYRFTI ÖENNAN MUN  MËTI
ER ÖYKIR FLESTUM SKEMMTILEGRA AÈ SJ¹
KONUR IÈKA FIMLEIKA EN KARLA OG HIÈ
SAMA GILDIR UM TENNIS OG JAFNVEL UM
HANDBOLTA
¶AÈ ER EKKI H¾GT AÈ KOMA ÖVÅ TIL
LEIÈAR AÈ KARLMAÈUR GETI KARLI BARN
EÈA KONA KONU ¶ARNA ER ¹KVEÈIÈ
ËJAFNR¾ÈI SEM HEFUR FARIÈ AÈ SVÅÈA
S¹RT ¹ TÅMA AUKINS KYNFRELSIS ¶AÈ ERU
FARNAR FLËKNAR LEIÈIR TIL AÈ LEIÈRÁTTA
ÖENNAN ËJÎFNUÈ Å N¹TTÒRUNNI 6IÈ HIN
GETUM NOTAÈ GÎMLU AÈFERÈINA SEM ER
TILTÎLULEGA EINFÎLD ÖE EF MAÈUR BÕR
VIÈ ÖANN JÎFNUÈ AÈ EINHVER VILL GERA
ÖAÈ MEÈ MANNI 3VO ER ALLS EKKI UM
ALLA
3VIPAÈ GILDIR UM LÎG UM F¾ÈINGAR
ORLOF ¶AÈ ER EKKERT LAUNUNGARM¹L AÈ
ÖAU ERU EKKI SAMIN MEÈ HAGSMUNI
BARNA Å HUGA HELDUR TIL AÈ JAFNA MILLI
KARLA OG KVENNA ¶VÅ ÖAÈ ER STAÈREYND
AÈ N¹TTÒRUNNAR VEGNA ÖARF KARLMAÈUR
EKKI AÈ MISSA ÒR EINN EINASTA VINNU
DAG VEGNA BARNSF¾ÈINGAR ¶AÈ ÖARF AÈ
LOKKA KARLANA BURT MEÈ PENINGUM Å
NAFNI JAFNR¾ÈISINS
¥ SKËLUNUM ER LÅKA TALIN NAUÈSYN
AÈ JAFNA ENDA ER ALLT SEM TENGIST
ELÅTISMA BANNORÈ NÒORÈIÈ 3AMT ER
STAÈREYND AÈ SUMIR GETA EKKI L¾RT
VEGNA ÖESS AÈ ÖEIR VILJA ÖAÈ EKKI
VEGNA HEIMSKU EÈA VEGNA ÖESS AÈ
ÖEIR NENNA ÖVÅ EKKI 3AMT SKAL BLAND
AÈ Å BEKKI MEÈ ÖEIM AFLEIÈINGUM
AÈ HELST ENGINN L¾RIR NEITT !ÈFERÈIN
ER EINFALDLEGA AÈ DRAGA NIÈUR BESTU
NEMENDURNA ¶ANNIG ER AFTUR JAFNAÈ
AÈ OFAN
¥ NAFNI JÎFNUÈAR M¹ HELDUR EKKI
RUKKA INN SKËLAGJÎLD !FLEIÈINGIN AF ÖVÅ
ER JÎFNUÈUR SEM FELST Å ÖVÅ AÈ ALLIR SKËL
AR VERÈA JAFNLÁLEGIR ¥ HEILBRIGÈISKERFINU
¹ LÅKA AÈ RÅKJA JAFNR¾ÈI OG BIRTIST Å ÖVÅ
AÈ FËLKI SEM ¹ PENINGA ER BANNAÈ AÈ
NOTA Ö¹ TIL AÈ KAUPA L¾KNISÖJËNUSTU
ÖAÈ M¹ KAUPA BÅLA OG ALLS KYNS SKRAN
EN HELST EKKI HEILSU ¶ARNA ER LÅKA
JAFNAÈ AÈ OFAN OG NIÈUR
3ILFUR %GILS ER ¹ 6ISIRIS UNDIR
UMR¾ÈAN

hann aftur beðinn afsökyfir að skipinu hafi
unar. Þetta er alveg
verið rænt, er honum
kostulegt.
sagt að vera ekki með
Jón Magnússon ætlar
neitt múður, það sé mokinn á Alþingi hvað sem
afli, fiskurinn vænn og
það kostar. Þetta er síðekkert brottkast. Jón er
asti séns. Hann hefur
umsvifalaust
beðinn
tryggt sér vinfengi og
afsökunar.
stuðning sitjandi þingAflinn úr innflytjmannanna Frjálslynda
endaumræðunni kemur
flokksins og mun tryggja
í ljós á landsþinginu í
þeim þau atkvæði sem
janúar. Þá sjáum við
honum eru tiltæk til
hver fengurinn verður
endurkjörs. Hann á
og hvaða yfirbragð -5.$) ,/&433/.
vísan stuðning þeirra á
kemst á flokkinn. Hvort
móti. Komist þeir inn á Alþingi
rasistastimpillinn er kominn til að
verða þeir Jóni auðveldir viðvera. Þangað til segja margir fátt.
fangs. Forsmekkur þess blasir við
Á meðan hefur Jón Frjálslynda
allra augum. Hann mun ríkja yfir
flokkinn í herkví. Ef fundið er að
hópnum eins og Napóleon.
því, er það móðgun við Jón og

Jón Magnússon ætlar inná
Alþingi hvað sem það kostar.
Þetta er síðasti séns. Hann hefur tryggt sér vinfengi og stuðning sitjandi þingmannanna
Frjálslynda flokksins og mun
tryggja þeim þau atkvæði sem
honum eru tiltæk til endurkjörs.
Hér hangir fleira á spýtunnim.
Með væntanlegum reglum um
fjármögnun á stjórnmálastarfsemi í landinu á Nýtt afl enga
möguleika.
Innganga Jóns og
félaga snýst því einnig um aðgang

að fjármunum og eignum Frjálslynda flokksins.
Landsþingið verður það nærri
kosningum að menn munu reyna
allt til að halda friðinn. Það gefur
Jóni svigrúm. Það vinnur með
honum. Hann á hægar með að
tryggja sér fylgi, kemst lengra
með sínar áherslur. Þetta veit
hann. Þetta er hinn grái leikur
Jóns Magnússonar. Hann er klókari en tófan.
Nái Jón Magnússon völdum í
Frjálslynda flokknum eins og
hann stefnir að, er flokkurinn úr
sögunni sem frjálslynt umbótaafl
og næsta víst að hann verði til sölu
á pólitískum uppboðsmarkaði eftir
kosningar þar sem stefnumál hans
fara endanlega lönd og leið.
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Færi að losna undan EES
5-2¨!.
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ú virðist vera komið tækifæri
til þess að losna undan EESsamningnum eða að minnsta kosti
að láta reyna á undanþágumöguleikana frá hinum allt óaðgengilegri valdboðum ESB.
Þær fregnir berast nú frá Noregi að menn þar séu farnir að átta
sig á að EES-samningurinn er ekki
í þágu Norðmanna nema undanþágur fáist frá tilskipunum ESB
sem bæði Noregur, Ísland og
Liechtenstein eru nauðbeygð til
þess að gegna. Aðstæður í Noregi,
reyndar líka á Íslandi, eru allt
aðrar en í ESB-kjarnalöndum og
reglugerðir ESB henta því oft afar
illa. EES-samningurinn fól í sér
framsal á fullveldi ríkjanna
þriggja og þar með afsal á óskoruðum rétti þeirra til þess að setja
sjálf lög og reglur í sínum þjóðlöndum. Það sem kveikti í Norðmönnum núna er þjónustutilskipunin svokallaða sem greinilega á
að útvíkka markað ESB-þjónustufyrirtækja, hún er þó líklega í
raun með svipuðum tilgangi og
stór hluti tilskipana ESB: miðstýra
heilum atvinnugreinum frá Brussel, gefa stórfyrirtækjum í ESB
forskot en gera staðbundinni
atvinnustarfsemi, sérstaklega litlum fyrirtækjum, erfiðara fyrir og
hamla nýliðun. Ein afleiðing þjónustutilskipunarinnar gæti orðið
undirboð sem íslensk fyrirtæki,
sem eru vön að hlýta hér reglum

og mannasiðum, geta
kostnaðurinn við það vex
ekki keppt við og
stöðugt, grónar og góðar
neyðast kannske til
íslenskar stofnanir eru
þess að leggja upp
að kaffærast í smámunalaupana. Norðmenn
semi evrópskrar skrifbenda á að ekki hafi
finnsku. Sveitarfélögin
enn reynt á undanverða óþyrmilega fyrir
þáguákvæði í EESbarðinu á tilskipununum
samningnum,
með
og ráða illa við kostnaðöðrum orðum hafa
araukann sem af því
Noregur, Ísland og
hlýst,
skattgreiðendur
Liechtenstein
ekki
finna það. Og íslensk fyrþorað að neita að
irtæki þurfa að bera
&2)¨2)+ $!.¥%,33/.
hlýða ESB hingað til.
sívaxandi kostnað af
Nú er greinilega komleyfisveitingakerfum,
inn tími til þess að láta á þetta
reglugerðum og kvöðum. Íslensk
reyna.
stjórnvöld geta orðið trauðla sett
landslýð lög eða reglur lengur án
$ÕPKANDI FEN
þess að fletta þurfi upp í tilskipanafeni EES-samningsins og gá
Valdboð ESB vegna EES-samnhvort mönnum leyfist að stjórna
ingsins eru líklega orðin um 3000
landinu í samræmi við vilja og
(fáir í íslenska stjórnkefinu virðaðstæður landsmanna.
ast vita nákvæma tölu) sem þýðir

Íslenska stjórnkerfið hefur
bólgnað út, kostnaðurinn við
það vex stöðugt, grónar og
góðar íslenskar stofnanir eru
að kaffærast í smámunasemi
evrópskrar skriffinnsku.

að Íslendingar hafa fengið í grófum dráttum eitt valdboð á hverjum virkum degi síðan samningurinn reið yfir þjóðina með samþykkt
Alþingis 1993. Ekki sér fyrir endann á flóði tilskipana. Íslenska
stjórnkerfið hefur bólgnað út,

3TJËRN ATVINNUSTARFSEMINNAR AÈ
FARA ÒT
Íslensk stjórnvöld hafa þegar í
raun misst stjórnina á starfsumhverfi atvinnustarfseminnar, viðskiptunum við útlönd, innstreymi
útlendinga og brýnum menningarlegum málum. Vinnumarkaðstilskipanirnar, samkeppnisreglurnar eða uhverfistilskipanirnar eru
ekki settar í samræmi við íslenska
þörf heldur vegna þess að þær
samræmast aðstæðum og vilja
stjórnenda ESB. Viðskiptahindranir EES við lönd utan hins margjaplaða „innra markaðs“ eru ekki
í þágu Íslands heldur ESB. Rekstrarumhverfi atvinnunnar hér er að

þróast í átt að evrópsku umhverfi,
þar sem ósveigjanleiki, ofstjórn
hins opinbera og allt of miklar og
kostnaðarsamar kvaðir eru búnar,
þegar á heildina er litið, að reka
atvinnulífið í ESB í hatrammlega
stöðnun sem enginn sér leið út úr,
þrátt fyrir stöðuga útþenslustefnu. Lífvænleg nýliðun i vissum hlutum íslensks atvinnulífs er
nú líka farið að hraka og ekki víst
að erlend stórfyrirtæki geti hlaupið í skarðið endalaust.

3KREF Å RÁTTA ¹TT
Það væri stórt skref í rétta átt ef
Norðmenn gætu fengið undanþágu frá kvöðum EES-samningsins, við Íslendingar þurfum að
styðja þá í því. En endanleg lausn
á fullveldismálinu fæst ekki nema
að EES-samningnum verði sagt
upp og Íslendingar, og mögulega
Norðmenn líka, taki upp tvíhliða
viðskiptasamninga við ESB eins
og stærsta landið í EFTA, Sviss,
gerði á sínum tíma þegar Svisslendingar höfnuðu EES-samningnum. Það hefur gefist þeim afar
vel, þeir halda sínu sjálfstæði og
hafa notið meiri velgegngni en
ESB-ríkin. EFTA (Sviss, Noregur,
Liechtenstein og Ísland) er góður
vettvangur til þess að koma Íslandi
(og mögulega Noregi og Liechtenstein) undan tilskipanavaldi ESB
og til þess að styðja Norðmenn,
EFTA hefur reynst okkur farsællega og sækir fram á heimsvísu en
ekki bara á þröngu svæði Evrópu.
Höfundur er verkfræðingur.

Orðheldni skiptir máli
5-2¨!.
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ennarar í skólum borgarinnar
hafa á undanförnum vikum
ályktað og sent frá sér yfirlýsingar þar sem þeir lýsa óánægu sinni
með að ekki hefur fengist niðurstaða í hvort endurskoðunarákvæði í samningum þeirra komi
þeim til góða.
Á undanförnum dögum hafa
sveitarstjórnarmenn tjáð sig í fjölmiðlum um með hvaða hætti þeir
sjá fyrir sér samninga við kennara
í framtíðinni. Þeir leggja til að
aðskilja þurfi annars vegar samninga um launakjör og hins vegar
samninga um innra skólastarf. Það
sé í höndum sveitarstjórnarmanna
að útfæra það.
Því ber að fagna að sveitarstjórnarmenn tjái sig um grunnskólann. Grunnskólinn er stærsta
og mikilvægasta verkefni sveitarfélaga og hornsteinn íslensks þjóðfélags. Góð grunnmenntun þjóðarinnar er forsenda þess að við
getum talist til sjálfstæðrar þjóðar.
Sveitarfélögin hafa gríðarlega

Kennarar hafa í gegnum
hagsmuni af því að efla
tíðina lagt áherslu á að
traust samfélagsins til
samningar þeirra innisamningagerðar
við
haldi ákvæði sem gera
grunnskólakennara
þeim kleift að vinna af
áður en næsta samnfagmennsku.
Þessir
ingalota hefst. Koma
kjaraliðir hafa ekki skilþarf í veg fyrir að starf
að þeim betri launum í
í grunnskólum verði
krónum talið en hins
fyrir viðlíka uppnámi
vegar betri skóla og þar
og í samningalotunni
með starfsumhverfi.
árið 2004.
Kennarar hafa talið
En hvað ber þá að
mjög
mikilvægt
að
varast
í
þessari
¶/2'%2¨52
,!5&%9
tryggja faglega kennslu
umræðu?
$)¨2)+3$«44)2
í grunnskólum um allt
Kjarasamningar
land. Þetta endurspeglkennara hafa verið tvíast í könnunum sem gerðar hafa
hliða. Annars vegar samningar um
kaup og kjör og hins vegar fjalla
þeir um gæði kennslu. Í drögum
Sveitarfélögin hafa gríðarlega
um kjarastefnu Félags grunnhagsmuni af því að efla traust
skólakennara er tvennt sem sérstaklega miðar að því að bæta
samfélagsins til samningagerðskólastarfs. Í fyrsta lagi sveigjanar við grunnskólakennara áður
leg kennsluskylda; ekki á að vera
lágmark á kennsluskyldu en það á
en næsta samningalota hefst.
að vera hámark. Í öðru lagi nemendafjöldi í bekk/námshóp, til þess
verið á skólastarfi og árangri nemað hægt sé að tryggja að nemendaenda í samræmdum prófum, s.s
hópar verði aldrei stærri en svo að
PISA. Ekki er merkjanlegur munur
unnt sé að sinna hverjum nemanda
á skólum hér á landi, ólíkt því sem
með þeim hætti sem grunnskólagerist annars staðar í heiminum.
lög og aðalnámskrá kveða á um.

Ísland skipar sér í fyrsta sætið
hvað þetta varðar og Norðurlönd
koma strax á hæla okkar enda hafa
samningar kennara á Norðurlöndum gengið út á það sama: Að
tryggja faglega og góða kennslu,
bæði í gegnum kjarasamninga og
aðalnámskrá.
Hefjast þarf strax handa ef
byggja á upp traust tímanlega
fyrir næstu samninga um að nægilegt fjármagn sé tryggt til að allir
nemendur njóti lögbundinnar
kennslu í framtíðinni.
Ef takast á að fylkja kennurum
að baki þeirri samningagerð sem
framundan er verða sveitarstjórnarmenn að sýna að þeir séu traustsins verðir með því að bregðast
strax við endurskoðunarákvæði
samningsins, þ.e. skoða hug sinn
til þeirra samninga sem þegar hafa
verið undirritaðir. Orðheldni skiptir miklu máli í samningagerð.
Öll viljum við jú að allir nemendur njóti lögbundinnar kennslu í
framtíðinni og nægt fjármagn sé
tryggt til að standa straum af
kostnaði við hana.
Höfundur er formaður Kennarafélags Reykjavíkur.

Grafarþögn
Vinstri
grænna
5MR¾ÈAN
0ÁTUR 3IGURÈSSON SKRIFAR UM
UMHVERFISM¹L
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AÐ virðist hafa farið framhjá
mörgum að ein meginástæðan
fyrir mengun og gróðurhúsalofttegundum er jarðvegseyðing, hér
á landi sem annars staðar. Þegar
gróðurinn hverfur hættir hann að
binda koltvísýring og þá tekur
rotnun lífrænna leyfa við. Úr jarðveginum streymir því koltvísýringur og metan úr uppþurrkuðum
mýrum.
Öll viljum við draga úr mengun
en hefur fólk áttað sig á því að
mengun frá bílum hér á landi,
skipum og verksmiðjum er lítil
miðað við þá mengun, sem jarðvegseyðingin, þessi niðurgreidda
niðurlæging, gefur frá sér? Nú er
talað um vakningu í umhverfismálum og því ber að fagna en
hvernig má það vera að um þetta
er ekkert talað, þessar manngerðu
auðnir og eyðimerkur? Það er beitin, lausagangan, sem kemur í veg
fyrir að unnt sé að snúa dæminu
við, klæða landið nýjum gróðri og
loka þannig mestu mengunaruppsprettunni.
Í vakningunni sem um er talað
vekur mesta athygli afstaða
Vinstri grænna. Þeir gefa sig út
fyrir að vera umhverfisverndarfólk og þess umkomnir að lesa
öðrum pistilinn en eru síðan sammála bændasamtökunum um að
beita skuli auðnirnar og ekki komi
til mála að friða þær.
Hvaða orð á að velja því fólki,
„umhverfisverndarfólki“,
sem
lætur sem því komi ekki við ömurlegt ástand hinnar lifandi náttúru,
undirstöðu alls lífs á jörðinni?
Hræsnarar er eina orðið sem á við
Vinstri græna eða Vinstri svarta
eins og margir eru farnir að kalla
þá.
Að lokum vil ég hvetja alla til
að lesa greinina „Að grafa sér
gröf“, sem birtist í Lesbók Morgunblaðsins um síðustu helgi. Hún
er holl hugvekja. Ef við tökum
okkur ekki á er viðbúið að ósannindin um „óspillt“ land og „sjálfbæran búskap“ verði rekin öfug
ofan í okkur. Það gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir orðstír
lands og þjóðar og hugsanlega
spillt fyrir okkur á erlendum
markaði.
Höfundur er járnsmiður.

Öll viljum við draga úr mengun
en hefur fólk áttað sig á því að
mengun frá bílum hér á landi,
skipum og verksmiðjum er
lítil miðað við þá mengun sem
jarðvegseyðingin gefur frá sér?

Nemur eyrað það
sem augað sér ?
Fáðu enn kröftugri hljómburð úr stóra flatskjánum þínum með Yamaha
heimabíómagnara. Með Yamaha magnara og réttu hátölurunum verða
heildaráhrifin af myndinni og upplifunin öll sterkari, hljómurinn kemur úr
öllum áttum í rýminu og þér finnst eins og það sé bíó heima hjá þér.
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(EY ÖETTA ER GRAS
2ËBERT -ARSHALL FJALLAR UM UPPGÎTV
UN 'UÈNA GÒSTSSONAR
b3KOPTEIKNARINN 'ARY ,ARSON HEFUR
UM ¹RABIL TEIKNAÈ MYNDIR Å FLOKKI
SEM HANN KALLAR 4ALES FROM THE FAR
SIDE ¥ DAG DATT MÁR Å HUG MYND SEM
ÁG S¹ EFTIR HANN FYRIR MÎRGUM ¹RUM
"ELJUHËPUR STENDUR ¹ BEIT ¹ GRÎSUGRI
H¾È ÖEGAR EIN ÖEIRRA LYFTIR HÎFÈI OG
SEGIR HEY ÖETTA ER GRAS 6IÈ ERUM
BÒNAR AÈ VERA ÁTA GRAS
¡G VAR SUMSÁ AÈ LESA VIÈTAL VIÈ
'UÈNA GÒSTSSON LANDBÒNAÈARR¹È
HERRA ÖAR SEM HANN SALTILLUR SEGIR
"USH "ANDARÅKJAFORSETA SKULDA
ÅSLENSKU ÖJËÈINNI AFSÎKUNARBEIÈNI
FYRIR AÈ BLEKKJA SIG TIL FYLGILAGS VIÈ
INNR¹SINA Å ¥RAKm
!F WWWMARSHALLIS

/RKUVEITAN H¾KKAR
«MAR 2 6ALDIMARSSON FJALLAR UM
ORKUVERÈ Å KULDAKASTI
b¶AÈ ER EKKERT SVO LANGT SÅÈAN AÈ
'ULLFR AFSAKIÈ !LFREÈ ¶ORSTEINSSON
TILKYNNTI 2EYKVÅKINGUM AÈ H¾KKA
ÖYRFTI REIKNINGA /RKUVEITUNNAR ÖAR
SEM AÈ bHLÕINDI HEFÈU DREGIÈ ÒR
HEITA VATNS NOTKUN OG ÖAR AF LEIÈ
ANDI TEKJUM /RKUVEITUNNARm
.Ò VAR HELVÅTI KALT HÁRNA UM DAGINN
OG ÁG BOTNAÈI ALLA OFNA OG HAFÈI ÎLL
LJËS KVEIKT Å NOKKRA DAGA ¡G GERI ÖVÅ
FASTLEGA R¹È FYRIR AÈ HEITA VATNIÈ OG
RAFMAGNIÈ L¾KKI UM N¾STU M¹NAÈ
ARMËT %ÈA HVAÈ
¶ETTA MEÈ AÈ RAFORKUVERÈ /RKUVEITU
2EYKJAVÅKUR SÁ AÈ FARA H¾KKA UM
¹RAMËTIN HLÕTUR EIGINLEGA BARA AÈ
VERA EINHVER MISSKILNINGUR %R ÖAÈ
bSVONA SEM /RKUVEITAN VILL HAFA
ÖAÈmm
!F WWWOMARRBLOGIS

2²6 ENN ¹ NÕ
' 0ÁTUR -ATTHÅASSON SKRIFAR UM
2²6 FRUMVARPIÈ
b¶AÈ ER EINKENNILEGT HVERSU MARGIR
VIRÈAST HALDA AÈ 2ÅKISÒTVARPIÈ VERÈI
¹KAFLEGA RÅKT VIÈ ÖAÈ AÈ BREYTAST Å
OHF +EPPINAUTARNIR KEPPAST VIÈ AÈ
HALDA ÖESSU FRAM OG TALA UM HVERSU
ERFITT VERÈI AÈ KEPPA VIÈ 2²6 EFTIR
BREYTINGUNA
¡G SÁ EKKI ÖESSA PENINGA Å FRUM
VARPINU SEM NÒ LIGGUR FYRIR !LÖINGI
«HEILLASKATTURINN SEM LEGGJA ¹ ¹
HVERT NEF OG ER UPPHAFIÈ AÈ ENDA
LOKUM ALMANNAÒTVARPS Å ÖJËÈAR
Ö¹GU ¹ AÈ SKILA SÎMU TEKJUM OG
2ÅKISÒTVARPIÈ HEFUR NÒ AF AFNOTAGJÎLD
UM -IÈAÈ VIÈ UPPH¾ÈINA EINSOG
HÒN ER Å FURMVARPINU ER JAFNVEL
H¾PIÈ AÈ ÖAÈ N¹IST ¶ESS UTAN ER
UPPH¾ÈIN F¾RÈ Å LÎG ÖANNIG AÈ
ÖEGAR NEFSKATTURINN KEMST Å GAGNIÈ
 Ö¹ HEFUR UPPH¾ÈIÈ L¾KKAÈ UM
SEM NEMUR VERÈBËLGUNNI +ANNSKI
  PRËSENT
¶INGMENN G¾TU Ö¹ ÖURFT AÈ SAM
ÖYKKJA NÕ LÎG UM H¾KKUN NEFSKATTS
INS ¹ÈUR ER INNHEIMTA HANS HEFST
,EGGJA ÖARF FRAM FRUMVARP SEM
M¾LA ÖARF FYRIR SENDA TIL NEFNDAR
F¹ UMSAGNIR OG ALLT ÖAÈ OG R¾ÈA Å
ÖREMUR UMFERÈUM Å SÎLUM !LÖINGIS
%R ÖETTA NÒ SKYNSAMLEGTm
!F WWWGPETURBLOGSPOTCOM

PI PAR
•

SÍA
•

60531

YAMAHA RX-V659

YAMAHA RX-V1700

7 x 150 W, 4 ohms, 1kHz, 0,7%THD
EISA verðlaunamagnari 2007
Verð: 69.995 kr.

7 x 180W, 4 ohms, 1kHz, 0,7% THD
Möguleiki á 1080p í gegnum HDMI
Verð: 129.995 kr.

Komdu í Hátækni og heyrðu betur það sem við höfum að segja um Yamaha heimabíómagnara.

Ármúli 26 / Sími 522 3000 / www.hataekni.is
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 +YN KENNARA ¹ FRAMHALDSSKËLASTIGI ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU  

Fræðsluþörf í stað skólaskyldu

+!2,!2

+/.52


nám, fróðleikur og vísindi

3ÎLVI 3VEINSSON SKËLASTJËRI 6ERZLUNAR
SKËLA ¥SLANDS HÁLT ERINDI ¹ M¹LÖINGI UM
FRAMTÅÈARSÕN GRUNNSKËLA SÅÈASTLIÈINN
LAUGARDAG ÖAR SEM HANN LEIDDI AÈ ÖVÅ RÎK
AÈ SKILNINGUR SAMFÁLAGSINS ¹ HUGTÎKUNUM
SKËLA OG FR¾ÈSLUSKYLDA HAFI BREYST b
PRËSENT BARNA SEM ERU TVEGGJA ¹RA OG ELDRI
ERU Å LEIKSKËLA OG  PRËSENT NEMENDA
BYRJA Å FRAMHALDSSKËLA EFTIR GRUNNSKËLA OG
MEIRA EN HELMINGUR ÖEIRRA ER FRAM YFIR TVÅ
TUGT Å N¹MI &R¾ÈSLUSKYLDA EÈA FR¾ÈSLUÖÎRF
HEFUR ÖVÅ LEYST SKËLASKYLDU AF HËLMI .EM
ENDUR ERU ALMENNT MIKLU LENGUR Å N¹MI EN
SKËLASKYLDA KVEÈUR ¹ UM m SEGIR 3ÎLVI
 M¹LÖINGINU F¾RÈI 3ÎLVI EINNIG RÎK FYRIR
ÖVÅ AÈ AUKA ¾TTI FL¾ÈI ¹ MILLI SKËLASTIGA
¥ ÖVÅ FELST AÈ NEMENDUR GETI FARIÈ ¹ MILLI
SKËLASTIGA ¹N ÖESS AÈ HAFA N¹È TILSKILDUM
ALDRI EF ÖEIR HAFA GETU TIL ÖESS b!F HVERJU

N 3KËLINN

,AUGARNESSKËLI
,AUGARNESSKËLI ER ÖRIÈJI ELSTI GRUNNSKËLINN Å 2EYKJAVÅK EN SKËLASTARF HËFST Å
HONUM ¹RIÈ  ¥ SKËLANUM ER KENNSLA YNGSTU BEKKJA GRUNNSKËLANS FR¹ FYRSTA
UPP Å SJÎTTA BEKK EN ¹ÈUR VAR KENNT Å SKËLANUM UPP Å SJÎUNDA BEKK %IN HELSTA
SÁRSTAÈA ,AUGARNESSKËLA ER ST¾RSTA N¹TTÒRGRIPASAFN GRUNNSKËLA ¹ ¥SLANDI -ARK
MIÈ SKËLANS ER AÈ LEITAST VIÈ
AÈ VERA Å FARARBRODDI BARNA
SKËLA OG VEITA BÎRNUM ALHLIÈA
MENNTUN OG ÖROSKA MEÈ
MANNR¾KT OG MANNG¾SKU AÈ
LEIÈARLJËSI 3KËLASTJËRI ,AUGAR
NESSKËLA ER 'UÈMUNDUR ¶ËR
!NDRÁSSON

N &YRIRLESTUR

4UNGUM¹L OG ATVINNULÅFIÈ
2ËBERT 3TEF¹NSSON MARKAÈSSTJËRI HJ¹ )NFOTEC OG (ANNES (ÎGNI 6ILHJ¹LMSSON
HJ¹ (¹SKËLANUM Å 2EYKJAVÅK HALDA FYRIRLESTRA Å FYRIRLESTRARSAL ¶JËÈMINJASAFNSINS Å
DAG KLUKKAN 
&YRIRLESTUR 2ËBERTS KALLAST ¶ÕÈINGAR MEÈ AÈSTOÈ GSM SÅMA EN Å HONUM VERÈUR
SAGT FR¹ STARFI ÒTG¹FUFÁLAGSINS )NFOTEC SEM HEFUR UNNIÈ AÈ ÖVÅ Å SAMVINNU VIÈ
/G6ODAFONE AÈ SETJA INNIHALD SETNINGAHAND
BËKAR ¹ STAFR¾NT FORM
&YRIRLESTUR (ANNESAR (ÎGNA HEITIR ,IFANDI
M¹L OG MENNING EN Å HONUM VERÈUR LÕST
KERFI SEM (¹SKËLINN Å 2EYKJAVÅK ER AÈ ÖRËA Å
SAMSTARFI VIÈ
3UÈURKALIFORNÅUH¹SKËLA 53# OG FYRIRT¾KIÈ
!LELO )NC TIL KENNSLU ¹ TUNGUM¹LUM OG
SIÈUM FRAMANDI ÖJËÈA

N &YRIRLESTUR

4UNGUT¾KNI Å (¥
4UNGUT¾KNISETUR ¹FORMAR AÈ STANDA FYRIR M¹NAÈARLEGUM FYRIRLESTRUM UM
TUNGUT¾KNI M¹LT¾KNI FRAM ¹ VOR &YRSTI FYRIRLESTURINN VERÈUR HALDINN Å
STOFU  Å RNAGARÈI ÖRIÈJUDAGINN  DESEMBER OG HEFST KLUKKAN TËLF
&YRIRLESARI ER 3TEF¹N "RIEM EÈLISFR¾ÈINGUR OG NEFNIST ERINDI HANS b6ÁLR¾NAR
ÖÕÈINGAR MILLI TUNGUM¹LAm 3TEF¹N MUN FJALLA UM HELSTU Ö¾TTINA Å ÖRËUN
VÁLR¾NNA ÖÕÈINGA (ANN HEFUR FENGIST VIÈ RANNSËKNIR OG ÖRËUN ¹ ÖESSU SVIÈI Å
ALDARFJËRÈUNG OG MUN SEGJA FR¹ ÖVÅ ¶¹ MUN HANN R¾ÈA SÁRSTAKLEGA UM VÁLR¾N
AR ÖÕÈINGAR AF ÅSLENSKU ¹ ÎNNUR TUNGUM¹L

N 6ERÈLAUN

5PPÒR SKÒFFUNUM 
+RISTÅN )NGËLFSDËTTIR REKTOR (¹SKËLA ¥SLANDS AFHENDIR
VERÈLAUN FYRIR SAMKEPPNINA b5PPÒR SKÒFFUNUM 
p (AGNÕTINGARVERÈLAUN (¹SKËLA ¥SLANDSn VIÈ H¹TÅÈLEGA
ATHÎFN ¹ MORGUN FÎSTUDAGINN  DESEMBER KLUKKAN
FJÎGUR Å 4¾KNIGARÈI !LLIR H¹SKËLABORGARAR HJARTANLEGA
VELKOMNIR "OÈIÈ ER UPP ¹ LÁTTAR VEITINGAR OG LJÒFA
TËNA OG ÖESS EINNIG MINNST AÈ Å ¹R ER 2ANNSËKNA
ÖJËNUSTAN  ¹RA

MEGA EKKI SEX ¹RA BÎRN SEM ERU SEINÖROSKA
EKKI VERA LENGUR Å LEIKSKËLA OG AF HVERJU
MEGA BÎRN Å NÅUNDA BEKK EKKI FARA UPP
Å FRAMHALDSSKËLA m SEGIR 3ÎLVI EN HANN
HEFUR FENGIÈ LEYFI TIL ÖESS FR¹ MENNTAM¹LA
R¹ÈUNEYTINU AÈ TAKA ÖRJ¹TÅU NEMENDUR ÒR
NÅUNDA BEKK INN Å 6ERZLUNARSKËLANN ¹ KOM
ANDI ÎNN ¶ETTA HEFUR VERIÈ GERT ¹ !KUREYRI Å
NOKKURN TÅMA AÈ SÎGN 3ÎLVA
¶ESSARI HUGMYND 3ÎLVA FYLGIR GAGNRÕNI
¹ SAMR¾MDU PRËFIN Å TÅUNDA BEKK ÖVÅ ÖAU
DRAGA ÒR ÖESSU FL¾ÈI (ANN SEGIR SAM
R¾MDU PRËFIN OF STÕRANDI OG AÈ ÖAU GETI
GRAFIÈ UNDAN VERKN¹MI ÖVÅ Ö¾R GREINAR F¹I
ENGA ¹HERSLU Å PRËFUNUM b!LLT ÅSLENSKA
SKËLAKERFIÈ ER OF PRËFAMIÈAÈ EN ÖAÈ FYRIR
KOMULAG GREFUR UNDAN EINSTAKLINGSMIÈUÈU
N¹MI ¶AÈ ÖARF AÈ KOMA ¹ MEIRI FJÎLBREYTNI
Å N¹MSMATIm

Gagngerar breytingar
á skipulagi háskólans
Skipulagi Háskóla Íslands
mun líklega verða breytt
á næsta ári. Í stað ellefu
deilda munu líklega koma
fimm til sjö skólar. Ólafur
Þ. Harðarson, prófessor í
stjórnmálafræði, er formaður nefndar háskólaráðs sem
vinnur að breytingunum.
Fyrstu hugmyndir nefndarinnar
um væntanlegar breytingar voru
kynntar á háskólafundi þann sautjánda nóvember síðastliðinn.
Ólafur segir að ein hugmyndin
sé að í stað þeirra ellefu deilda
sem nú eru í Háskóla Íslands komi
fimm til sjö skólar: heilbrigðisvísindaskóli, félagsvísindaskóli, hugvísindaskóli, verkfræði- og raunvísindaskóli,
og
mögulega
uppeldisvísindaskóli. Ef verður af
sameiningu Háskóla Íslands og
Kennaraháskólans, sem Ólafur
telur afar líklega, muni uppeldisvísindaskólinn
líklega
verða
byggður upp í kringum Kennaraháskólann.
Að sögn Ólafs eru breytingarnar fyrst og fremst fyrirhugaðar
vegna þess að í úttektum sem Ríkisendurskoðun
og
Evrópsku
háskólasamtökin
framkvæmdu
voru gerðar athugasemdir við
núverandi deildaskiptingu í skólanum.
Ástæðan fyrir þessum athugasemdum er gríðarlegur stærðarmunur á deildum skólans. „Munurinn á fjölda nemenda í deildum
skólans er mikill. Í fámennustu
deildunum eru hundrað til tvöhundruð nemendur en í þeim fjölmennustu um 2.500. Við erum að
tala um fimmtánfaldan mun á
milli fámennustu og fjölmennustu

«,!&52 ¶ (!2¨!23/. 3TÕRIR NEFND ¹ VEGUM H¹SKËLAR¹ÈS SEM LAGT HEFUR FRAM HUG
MYNDIR UM BREYTINGAR ¹ SKIPULAGI (¹SKËLA ¥SLANDS
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deildanna. Önnur ástæða er sú að
mönnum hefur þótt of mikið að
vera með ellefu deildir,“ segir
Ólafur og bætir því við að önnur
orsök breytinganna sé mikil aukning nemenda í skólanum.
Næstu skref verða þau að nefnd
háskólaráðs mun ýta undir að
þessar breytingar verði ræddar í
deildum og skorum skólans á
næstu vikum og mánuðum. „Við

viljum að það fari í gang mjög
öflug grasrótarumræða í skólanum um þessar hugmyndir, þannig
að háskólasamfélagið fái gott
tækifæri til að ræða þær.
Vonandi verður komin niðurstaða um breytingarnar næsta
vor,“ segir Ólafur og bætir því við
að breytingarnar séu liður í því
markmiði að efla Háskóla Íslands
til muna.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

N $OKTORSVÎRN

(UGMYNDIR BARNA UM LÅKAMANN
¶RIÈJUDAGINN  NËVEMBER FËR FRAM DOKTORSVÎRN Å UPPELDIS OG MENNTUNAR
FR¾ÈI FR¹ FÁLAGSVÅSINDADEILD (¹SKËLA ¥SLANDS ¶¹ VARÈI 'UNNHILDUR «SKARSDËTTIR
KENNSLUFR¾ÈINGUR OG LEKTOR VIÈ +ENNARAH¹SKËLA ¥SLANDS DOKTORSRITGERÈ SÅNA 4HE
DEVELOPMENT OF CHILDRENlS IDEAS ABOUT THE BODY (OW THESE IDEAS CHANGE IN
A TEACHING ENVIRONMENT EÈA (UGMYNDIR BARNA UM MANNSLÅKAMANN (VERNIG
KENNSLA HEFUR ¹HRIF ¹ ÖRËUN HUGMYNDANNA
!ÈALLEIÈBEINENDUR Å VERKEFNINU VORU PRËFESSORARNIR *ËN 4ORFI *ËNASSON OG
-ICHAEL 2EISS
!NDM¾LENDUR VORU 'USTAV (ELLDÁN PRËFESSOR VIÈ H¹SKËLANN Å +RISTIANSTAD Å
3VÅÖJËÈ SÁRFR¾ÈINGUR Å KENNSLUFR¾ÈI N¹TTÒRUFR¾ÈIGREINA OG 2OBERT ,OCK DËSENT
VIÈ "IRMINGHAM H¹SKËLANN Å %NGLANDI SÁRFR¾ÈINGUR Å KENNSLUFR¾ÈI N¹TTÒRU
FR¾ÈIGREINA

N $OKTORSVÎRN

¥SLENSKT LEIKHÒS
,AUGARDAGINN  NËVEMBER VARÈI 3VEINN %INARSSON LEIKSTJËRI RITGERÈ SÅNA !
0EOPLES 4HEATRE #OMES OF !GE ! 3TUDY OF THE )CELANDIC 4HEATRE   VIÈ
HUGVÅSINDADEILD (¹SKËLA ¥SLANDS !NDM¾LENDUR VORU DR 3VEINN )NGVI %GILSSON
DR 4RAUSTI «LAFSSON OG DR 3TEVE 7ILMAR FR¹ 4RINITY #OLLEGE Å $UBLIN !THÎFNINNI
STÕRÈI /DDNÕ ' 3VERRISDËTTIR FORSETI HUGVÅSINDADEILDAR
-EGINKENNING 3VEINS Å ÖESSARI RITGERÈ ER SÒ AÈ ÅSLENSKT LEIKHÒS HAFI KOMIST
MIKLU FYRR TIL LISTR¾NS ÖROSKA ATVINNUMENNSKUNNAR EN ALMENNT HEFUR VERIÈ
TALIÈ (ANN SKOÈAR HUGTÎK EINS OG ¹HUGALEIKLIST OG ATVINNULEIKLIST OG KANNAR
HVAÈA MERKINGU SVIPUÈ HUGTÎK ¹ ÎÈRUM TUNGUM¹LUM FELA Å SÁR ¥ KJÎLFAR ÖESS
SETUR HANN UPP NOKKUR VIÈMIÈUNARMÎRK SEM SÕNA AÈ ÅSLENSK LEIKLIST VARÈ EKKI
ATVINNULEIKHÒS ¹ EINNI NËTTU ÖEGAR LEIKARAR OG AÈRIR LEIKHÒSMENN FLUTTU INN Å
¶JËÈLEIKHÒSIÈ ¹RIÈ  OG BYRJUÈU AÈ SÕNA ÖAR

(ELSTU ¹LITAM¹LIN VORU TEKIN FYRIR ¹  MANNA M¹LÖINGI UM SÅÈUSTU HELGI

Grunnskólalög í endurskoðun
Grunnskólalögunum verður hugsanlega breytt á næsta ári. 25. nóvember síðastliðinn var haldið málþing á Hótel Nordica þar sem rætt
var um álitamál í endurskoðun
laganna, svo sem samfellu á milli
skólastiga,
skólaskyldu
og
fræðsluskyldu, einstaklingsmiðað
nám, samræmd próf og samstarf
um skólastarf. Um 250 manns
mættu á málþingið.
Að sögn Guðrúnar Ebbu Ólafsdóttur, formanns nefndar sem
semur frumvarp til nýrra grunnskólalaga, voru niðurstöðurnar á
málþinginu meðal annars þær að
reyna að líta á skólastigin þrjú,
grunnskóla-, framhaldsskóla- og
háskólastigið sem eina heild. Hún
segir niðurstöður málþingsins
vera í átt til aukins sveigjanleika,
valfrelsis, sjálfstæðis og velferðar nemenda.
Ein af niðurstöðum málþings-

ins að sögn Guðrúnar Ebbu er að
breyta eigi fyrirkomulaginu á
samræmdu prófunum í tíunda
bekk því þau séu of stýrandi. Guðrún Ebba segir að engar ákvarðanir hafi verið teknar um það hvernig prófunum verður breytt.
Guðrún Ebba segir að málþingið hafi verið lokapunktur í samráðsferli sem hófst hjá nefndinni í
mars. Hún segir að nefndin hafi
talað við á annað hundrað hagsmunaaðila á landinu, „Það var
mikil ánægja með þetta þing hjá
þátttakendunum. Fólki fannst gott
að fá tækifæri til að ræða þessi
mál.“ Nefndin mun meðal annars
nota þær niðurstöður sem komu
fram á málþinginu þegar hún
vinnur lagafrumvarpið um breytingar á grunnskólalögunum sem
hún á að skila menntamálaráðherra, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, í lok ársins.
IFV
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UR NEFNDAR SEM SKILAR FRUMVARPI UM
BREYTINGAR ¹ GRUNNSKËLALÎGUNUM TIL
MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA Å LOK ÖESSA ¹RS
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Mark Twain fæðist
Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi, langafi og bróðir,

Karl Gunnlaugsson
Garðarsbraut 28, Húsavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga þriðjudaginn
28. nóvember. Jarðarförin auglýst síðar.
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Mannleg náttúra er nú einu
sinni þannig að flest er
hægt að þola nema velgengni annarra.

F.h. aðstandenda
Hörður Már Karlsson
Anna Lilja Guðjónsdóttir.
Berglind María Karlsdóttir Kristinn Einarsson
Barnabörn, barnabarnabörn og systkini hins látna.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

"ANDARÅSKI RITHÎFUNDUR
INN -ARK 4WAIN F¾DDIST
¹ ÖESSUM DEGI ¹RIÈ
  (ANN HÁT RÁTTU
NAFNI 3AMUEL #LEMENS
$ULNEFNI SITT FÁKK
FANN HANN ÖEGAR HANN
VAR SKIPSTJËRI ¹ GUFU
SKIPI LIÈLEGA TVÅTUGUR
¶EGAR ¹IN M¾LDIST EKKI
DÕPRI EN TVEGGJA FAÈMA
DJÒP HRËPUÈU H¹SETARN
IR bMARK TWAINm TIL AÈ VARA SKIP
STJËRANN VIÈ ¶EGAR #LEMENS SNERI
SÁR AÈ SKRIFTUM ¹RIÈ  SKRIFAÈI
HANN FERÈASÎGU Å LÁTTUM DÒR UNDIR
DULNEFNINU -ARK 4WAIN SEM HANN
NOTAÈI EFTIRLEIÈIS RIÈ  FLUTTI
HANN TIL 3AN &RANCISCOOG SKRIFAÈI ÖAR
SÎGUNA SEM GERÈI HANN FR¾GAN 4HE

#ELEBRATED *UMPING
&ROGS OF #ALAVERAS
#OUNTY
.¾STU ¹RUM EYDDI
HANN ¹ FARALDSF¾TI UM
HEIMINN OG SKRIFAÈI
B¾KUR RIÈ  GEKK
HANN Å HJËNABAND ¹RIÈ
 KOM BËKIN 4OM
3AWYER ÒT EN ¹RIÈ 
KOM MEISTARASTYKKI
HANS 3TIKILSBERJA
&INNUR ÒT #LEMENS VARÈ GJALDÖROTA
Å KJÎLFARIÈ EN KOM AFTUR UNDIR SIG
FËTUNUM RIÈ  FLUTTIST HANN
TIL ¥TALÅU ÖAR SEM KONAN HANS LÁST
#LEMENS TREGAÈI HANA MJÎG OG BERA
VERK HANS EFTIR ÖAÈ ÖESS VITNI KÅMN
IN VAR ENN TIL STAÈAR EN EFNISTÎKIN
DEKKRI 3J¹LFUR LÁST HANN ¹RIÈ 
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Ástkær sonur okkar, bróðir, mágur og
frændi,

Örn Steinar Ásbjarnarson
Þorgrímsstöðum,

verður jarðsunginn frá Tjarnarkirkju, Vatnsnesi
laugardaginn 2. desember kl. 14.00.
Kristín Guðjónsdóttir
Ásbjörn Guðmundsson
Þorbjörg Ásbjarnardóttir
J. Óskar Sigurbjörnsson
Margrét Ásbjarnardóttir
Þorvaldur Kristjánsson
Ásbjörn, Alexander og Þorvaldur Örn.

Okkar ástkæri vinur, faðir, tengdafaðir,
bróðir og mágur,

Gunnar M. Sigurðsson
(Gunni Sig.), starfsmaður Vífilfells,
Álfaskeiði 76, Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju á morgun,
föstudaginn 1. desember kl. 13.00.
Aðalbjörg Sigþórsdóttir
Sigurður Örn Gunnarsson
Hilmar Örn Gunnarsson
Aðalbjörg Gunnarsdóttir
Sigríður Ósk Zoëga Sig.

Sif Heiða Guðmundsdóttir
Ólöf Jónsdóttir
Höskuldur Þór Höskuldsson
Guðmundur Smári Tómasson

+LETTUR Å STORMUM LÅFS
„Garðar þjónaði á umbrotstíð og
mörgum tímaskeiðum liðinnar aldar í
Hafnarfjarðarkirkju,
Bessastaðarkirkju og Kálfatjarnarkirkju. Hann
var einstakur maður,“ sagði sr. Gunnþór Ingason, sóknarprestur í Hafnarfirði, en um helgina verður mikið um
að vera í Hafnarfjarðarkirkju í tilefni
aldarafmælis sr. Garðars. Hann þjónaði söfnuðum sínum frá 1932 til 1977,
eða í fjörutíu og fimm ár. Hann lést
árið 1979.
„Sr. Garðar var þróttmikill maður
sem lét að sér kveða í félagsmálum á
ýmsa vegu. Hann kom til Hafnarfjarðar í kreppunni og liðsinnti eftir bestu
getu. Hann var formaður Vetrarhjálparinnar og fátækrahjálpar og var málsvari samhjálpar á þrengdartímum,“
sagði sr. Gunnþór. „Svo var hann einn
af bestu söngvurum þjóðarinnar,“
bætti hann við, en Garðar söng með
Karlakór KFUM og Fóstbræðrum og
stjórnaði og söng með Þröstum, karlakór Hafnfirðinga. „Það er frábært að
hlýða á hann syngja með Fóstbræðrum, það eru til upptökur með þeim þar
sem sr. Garðar syngur einsöng og
maður heyrir hreinlega ekki fallegri
rödd,“ sagði Gunnþór.
Stríðsárin voru Hafnfirðingum
erfið. „Sr. Garðar var kletturinn í
þessum hafsjó þjáningu og rauna
mannlífsins og þótti frábær sálusorgari. Hann var svo raungóður og traustur,“ sagði sr. Gunnþór.
Haldið verður upp á aldarafmæli
sr. Garðars með veglegri dagskrá.
Karlakórinn Þrestir og eldri Fóst-
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ORÈIÈ  ¹RA ¹ LAUGARDAG

bræður halda kórtónleika í kirkjunni
klukkan þrjú á laugardag og á sunnudegi verður hátíðarguðþjónusta klukkan ellefu. „Ég, sr. Þórhallur Heimisson, sr. Þórhildur Ólafs og dr. Gunnar
Kristjánsson, prófastur leiðum messuna,“ sagði Gunnþór. Söngkonur sem
sungu í kór kirkjunnar á efri árum
séra Garðars koma einnig fram í
messunni, þær Jóhanna Linnet, Ingveldur G. Ólafsdóttir, Guðný Árnadóttir og Margrét Pálmadóttir. Ásamt

þeim syngja Ragnheiður Linnet,
Hanna Björk Guðjónsdóttir, kór kirkjunnar og unglingakór, en nemandi úr
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar kemur
einnig. „Svo verður hátíðisverður og
samsæti í Hásölum Strandbergs, safnaðarheimilisins, þar sem sr. Björn
Jónsson fyrrum prófastur flytur „Svipmyndir af samleið“, en hann jarðsöng
sr. Garðar á sínum tíma,“ sagði sr.
Gunnþór. Allir eru velkomnir.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Jón Valberg Sigurjónsson
matsveinn,

lést miðvikudaginn 22. nóvember á Landspítalanum
Fossvogi. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju föstudaginn 1. desember k. 13.00.
Sigurjón Valberg Jónsson Theódóra Sigrún Haraldsdóttir
Guðmundur Valberg Jónsson Linda Silch
Kristinn Valberg Jónsson Malgorzata Bluszko
Valborg Sigrún Jónsdóttir Jón Ingi Sigvaldason
Jóhann Valberg Jónsson Dagbjört Þuríður Óskarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Bragi Sveinsson
lést á Landspítalanum við Hringbraut þriðjudaginn
28. nóvember síðastliðinn. Hann verður jarðsunginn frá
Langholtskirkju þriðjudaginn 5. desember klukkan 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Helga Kristín Ðiep Nguyen
Kristín Ingveldur Bragadóttir
Þóra Sædís Bragadóttir
Aðalheiður Bragadóttir
Björn Bragi Bragason

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

lést á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni þann 27. nóvember
sl. Jarðarförin fer fram í Bústaðakirkju þriðjudaginn
5. desember kl. 13.00.
Hannes Vigfússon
Ómar Hannesson
Anna Karlsdóttir
Elín Hannesdóttir
Baldur Hannesson
Særós Guðnadóttir
Haukur Hannesson
Bryndís Hannesdóttir
Halldór Helgason
barnabörn og barnabarnabörn.

Elísabet Óskarsdóttir
Sóltúni 5, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Háteigskirkju föstudaginn
1. desember kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á Félag velunnara Hlíðabæjar, Flókagötu 53.
Óskar Heimir Ingvarsson
Guðrún Matthíasdóttir
Sigrún Pálína Ingvarsdóttir Alfred Wolfgang Gunnarsson
Helga Björg Björnsdóttir
Hans-Petter Fransrud
Indriði Björnsson
Ekaterina Gagunashvili
Helga Þorleifsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og systkini.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Magðalena Ólafsdóttir
húsmóðir, Austurgerði 8, Reykjavík,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
dóttir, systir, amma og langamma,

Elskuleg konan mín,

Ingibjörg Sófusdóttir
Köldukinn 13, Hafnarfirði,

lést að Sólvangi þriðjudaginn 28. nóvember. Jarðarförin
verður auglýst síðar.
Fyrir hönd barna, tengdabarna og barnabarna,
Gunnar Guðmundsson.

Kristinn Guðmundsson
bifreiðastjóri, Grenigrund 11, Akranesi,

andaðist á heimili sínu 27. nóvember 2006. Útförin
verður gerð frá Akraneskirkju 8. desember 2006 kl. 14.
Kirstín Benediktsdóttir
Rúnar Helgi Kristinsson
Petra Kristín Kristinsdóttir
Einar Guðni Þorsteinsson
Guðmundur Kristinn Kristinsson Kristín Brynja
Gústafsdóttir
Guðlaugur Guðjón Kristinsson Sylvía Clothier Rúdolfsdóttir
og barnabörn.

„Þangað sem vindurinn blæs“

KK&Einar Kárason
flytja sögu KK í tónum og tali
í Landnámssetri í Borgarnesi
Gjafakort á sýninguna er tilvalin jólagjöf.
Miðasala er hafin í síma 437 1600.
Frumsýning föstudaginn 29. desember n.k.
2. sýning laugardaginn 30. desember.
Sýningar í janúar:
Nýsköpunarverðlaun
Samtaka
ferðaþjónustunnar

Fös. 5. janúar
Lau. 6. janúar
Sun. 7. janúar

Fös. 12. janúar
Lau. 13. janúar
Sun. 14. janúar

Fös. 19. janúar
Lau. 20. janúar
Sun. 21. janúar
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Við óskum Landnámssetri Íslands til hamingju með Nýsköpunarverðlaun Samtaka ferðaþjónustunnar.

Ingibjörg Kristjánsdóttir
Ólafur Ólafsson

Brákarbraut 13 -15 | Borgarnesi | Sími 437 1600 | www.landnam.is

Sýningar Landnámsseturs eru opnar alla daga frá kl. 11 - 17
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Margir eru vafalaust
farnir að hlakka til
jólanna, þótt einhverjir
kvíði þeim. Sjálfur er ég
þarna mitt á milli. Get
ekki beðið eftir að hafa
það gott en kvíði því
ofsalega að þurfa að kaupa
geisladiska
handa
litlu
frænkunum, sem finnst fátt eins
skemmtilegt og að dilla sér við tónlist Britney, J-Lo og Shakira.
Það er nefnilega eitthvað annarlegt, ég leyfi mér að ganga svo
langt að segja perralegt, við 29 ára
gamlan mann sem kaupir diska
með lagatitlum eins og Ooops I Did
it Again. Svona næstum eins og
miðaldra kallarnir og prestarnir
sem fjölmenntu á myndir Shirley

Temple þegar þær voru í bíó á
sínum tíma. Alltaf skal mér líða
eins og ég sé að kaupa argasta klám
þegar ég fer með þetta að búðarkassanum.
Þegar ég lýsti þessari líðan fyrir
félaga mínum spurði hann af hverju
ég keypti einfaldlega ekki Limp
Bizkit eða Red Hot Chili Peppers í
staðinn og léti stelpurnar síðan
skipta þeim. En ég get bara ekki
hugsað mér að gera það vegna vonbrigðanna sem ég veit að það ylli.
Sé fyrir mér stór, grátbólgin augu
þegar í ljós kæmi að Fred Durst
hefði leyst Britney af hólmi.
Hingað til hef ég leyst vandamálið með því að henda einhverjum „fullorðinsdisk“ með, til dæmis
Best of Frank Sinatra eða Elvis

Presley, svona eins og ég sé að
leggja Passíusálmana á búðarborðið með kláminu. Svo hef ég það
fyrir vana að spyrja sakleysislega
hvort boðið sé upp á gjafapökkun,
til að taka allan vafa af því að diskarnir með vafasama innihaldinu
séu ekki til einkaafnota.
Lengi vel fannst mér þetta fyrirkomulag duga, en undanfarið þykir
mér eins og afgreiðslufólkið sé nú
farið að líta mig hornauga þegar ég
spyr. Þannig að nú hef ég ekki bara
orð á mér fyrir að vera gallharður
J-Lo aðdáandi í helstu hljómplötuverslunum heldur elliær að auki og
veit varla hvort mér finnst verra.
Reyni bara að hugsa frekar um
allar hnáturnar sem ég á eftir að
gleðja um jólin.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Sérðu hérna Jói! Lykillinn að
Þá mun ég
Flott! Ég er
En ef ég
Sjálfsagt,
þinni %FTIR Ef þú einhvern kem með
 VIKUR ¹reka
b,EGÈU
ÖIG 3KRÕTIÈ
barahérna
&YRIR
ERTU AÈ
Þetta er karmurinn
lyklana
dúfan mín!
veröld!
tímann vogar þér morgunmat
rétt AÈ
handan
OG LÁTTU
ÖIGm
ÁG ER SEGJA
SUMIR
á herberginu
þína
í
gegnum
að stíga inn fyrir í rúmið ALVEG JAFN
við hornið
og
ÖUNG á ÖESSARA
SKYNDIKÒRA
mínu!
augnlokin
handa
þér
þú
ert
alltaf
þessa
línu!
Lofa
ÈU
GG
,E
VIRKI EKKI
þér!
rúsínan
velkomin upp
ég þér hægum
mín?
ÖIG OG
í
til mín með
dauðdaga!!!
LÁTTU ÖIG
morgunmat!
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

Jói, ertu til í að
rabba aðeins
við mig!?

Rock Star Supernova

N 'ELGJAN
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VERTU NÒ
SVO V¾NN
Ég0ALLI
hef örlitlar
áhyggjur
af AÈ
RAÈA
SKËNNUM
honum
Palla! ÖÅNUM
*¹ verður
En hann
að fá að sjá um
sig sjálfur!

SISSEL
De Beste 1986 - 2006

Ég ætla
aðeins að
hringja í
hann.

Ha-Halló!

En ef ég ætla
ekkert að skipta
mér af honum,

Halló!

Halló!

!LLTAF RÎFLANDI Å
Hvað?
Hann sagði
MANNI
halló þrisvar og
svo heyrðu ég
kvennmannsöskur!

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

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

'ULLNA HLIÈIÈ

Finnurðu
lykt af
gulrót?

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

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

,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹ !LASKA

Hvað höfum við legið í
dvala lengi?

Átta mínútur.

¶AÈ HLAUT AÈ VERA
EINHVER
FYRIR
Það
hlýtur¹ST¾ÈA
að vera
ÖVÅ
HVAÈ met!
HÒN VAR
eitthvert
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

Loksins safnplata frá norsku dívunni.
Öll bestu lögin á tvöfaldri plötu.
N "ARNAL¹N
.Ò SKULUM
3OLLA ÁG HELD AÈ
Juð!
VIÈ ÎLL
¹
Juð!
Juð!SETJA Juð!
NAFNSPJALDIÈ ÖITT
Juð!
OKKUR NAFN
SNÒI ÎFUGT
SPJALD SVO AÈ
Má
ég
sjá
VIÈ GETUM
tönnina Solla!
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT ÎÈRU

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Juð!

Juð!
Juð!
Æi,
Ojjjjjjjjjj

-ÁR SÕNIST
ÖAÈ SNÒA
RÁTT

Leyfðu
mér að
sjá aftur!

3OLLA

NÝ DROTTNING
GLÆPASÖGUNNAR

„Býr yfir öllu
sem góð
morðgáta
þarf að hafa.“
ÍSLENSKA / SIA.IS / VER 35147 11/06

Þórarinn Þórarinsson,
FRÉTTABLAÐIÐ

Eftir höfund Þriðja táknsins
Óhugnanlegt morð á heilsuhóteli á Snæfellsnesi. Reimleikar og hörmulegir atburðir
grafnir úr fortíðinni - en tengjast þeir eitthvað morði á ungri konu sumarið 2006?
Sér grefur gröf er ný og spennandi glæpasaga eftir Yrsu Sigurðardóttur en bækur
hennar koma nú á markað á 25 tungumálum í yfir 100 löndum heims.
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„Sagan er æsispennandi … grípur lesandann heljartökum.“
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Tímaritið ALLAS í Svíþjóð um Þriðja táknið
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„Skemmtileg morðsaga eftir nýja glæpasagnadrottningu.“
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Sigur Rós í Svasílandi

!

Kl. 20.00
Hljómsveitin Villifé heldur útgáfutónleika í Tjarnarbíói. Samnefndur diskur þeirra inniheldur fjölbreytt lög eftir Árna Hjartarson en
þar bregður fyrir skandinavískum
fiðluvölsum, finnskum tangótakti,
pólskum polka, sveitasöngvum,
harmkvæðum og hetjuljóðum og
allt verður þetta fléttað með þjóðlagakenndu ívafi og tilþrifum.

MENNING FRETTABLADIDIS

5NICEF STENDUR FYRIR ËVENJULEGRI UPP¹KOMU Å
VERSLUNINNI ,IBORIUS VIÈ -ÕRARGÎTU ¶AR VERÈA
TIL SÕNIS OG SÎLU LJËSMYNDIR FÁLAGANNA Å 3IGUR
2ËS SEM ÖEIR TËKU ¹ FERÈ SINNI UM 3VASÅLAND EN
ÖANGAÈ FËR HLJËMSVEITIN TIL AÈ KYNNA SÁR ¹STAND
MEÈAL FËLKS SEM SMITAÈ ER AF ()6 VEIRUNNI
-YNDIRNAR ERU ALLAR TIL SÎLU EN ¹HUGASAMIR VERÈA
AÈ LEGGJA INN BOÈ Å VERKIN OG ÖEGAR SÕNINGAR
HALDINU VERÈUR LOKIÈ F¾R H¾STBJËÈANDI SÅNA
MYND &ERÈINA FËRU ÖEIR 3IGUR 2ËSAR MENN
¹ HAUSTDÎGUM ¹ VEGUM 5.)#%& ¥SLAND TIL AÈ
KYNNA SÁR STARFSEMI SAMTAKANNA ÖAR Å LANDI
&ERÈIN HAFÈI MIKIL ¹HRIF ¹ HLJËMSVEITARMENNINA
OG ¹KV¹ÈU ÖEIR AÈ EFNA TIL SÕNINGAR ¹ LJËSMYND
UNUM SEM ÖEIR TËKU Å ÖESSARI HEIMSËKN 3ÕNING
IN BER YFIRSKRIFTINA 9FIRGEFNA KYNSLËÈIN 3VASÅLAND
MEÈ AUGUM 3IGUR 2ËSAR (ÒN VERÈUR HALDIN
Å VERSLUNINNI ,IBORIUS -ÕRARGÎTU  3ÕNINGIN
STENDUR YFIR FR¹  NËVEMBER TIL  DESEMBER
5PPBOÈ VERÈUR HALDIÈ ¹ LJËSMYNDUNUM MEÈAN

3)'522«3 ¥ 36!3¥,!.$) b&ERÈIN HAFÈI DJÒPST¾È
¹HRIF ¹ OKKUR m SEGJA ÖEIR Å 3IGUR 2ËS bVIÈ VONUM AÈ
MYNDIRNAR MIÈLI EITTHVAÈ AF ÖEIM ¹HRIFUM TIL ÖÅNm

 %KKI MISSA AF c
LEIKRITINU 3NÅKJUDÕRUM EFTIR -ARIUS
VON -AYENBURG ¹ 2¹S  Å KVÎLD KL
 3NÅKJUDÕR VAR FRUMFLUTT Å (AMBORG
 OG VAR ÒTNEFNT BESTA NÕJA LEIKRITIÈ
ÖAÈ ¹R -ARIUS F¾DDIST Å -ÔNCHEN ¹RIÈ
 OG STUNDAÈI N¹M Å FORNGERMÎNSKU
OG BËKMENNTUM 4VÅTUGUR AÈ ALDRI
FLUTTIST HANN TIL "ERLÅNAR ÖAR SEM HANN
DVALDI VIÈ N¹M Å LEIKRITUN ¹ ¹RUNUM
 TIL  GEGNDI STÎÈU DRAMATÒRGS
VIÈ ¶ÕSKA LEIKHÒSIÈ Å "ERLÅN OG SEINNA
3CHAUBÔHNE LEIKHÒSIÈ ,EIKSTJËRI ER
,¹RUS µMIR «SKARSSON EN Å AÈALHLUT
VERKUM ERU "ESSI "JARNASON )NGVAR %
3IGURÈSSON 'UÈLAUG %LÅSABET «LAFS
DËTTIR ¶RÒÈUR 6ILHJ¹LMSDËTTIR OG "JÎRN
*ÎRUNDUR &RIÈBJÎRNSSON

¹ SÕNINGUNNI STENDUR OG MUN ALLUR ¹GËÈINN
RENNA TIL STYRKTAR ALN¾MISVERKEFNUM 5.)#%& Å
3VASÅLANDI

*ËN «SKAR SÕNIR Å 
Það er stutt fyrir Jón
Óskar að fara að heiman í
galleríið sem hann sýnir
jafnan í, Gallerí 101, á bak
við Alþjóðahúsið á Hverfisgötu. Það er lengri vegur
úr vinnustofum hans, í
Vestmannaeyjum, Kína,
South Beach í Flórída,
Skúlatúninu í Reykjavík
og Höfðahverfinu þar sem
hann hefur unnið.

Þar hefur hann unnið við nýja
hönnun á útliti tímarita Fróða
sem eitt sinn var og nú heitir
Birtingur. Myndverkin sem hann
setti upp í gær á Hverfisgötunni
koma lengra að. Verkin sem Jón
sýnir í Gallerí 101 eru dagbókarskissur − alls um sextíu verk
segir hann. „Dálítið stórar skissur − allt að 130 cm sinnum 70.
Þetta eru dagbókarteikningar.
Sumar eru unnar í Kína þar sem
ég er kominn með vinnustofu og
íbúð. Þær eru allar frá 2004 og
eru allar unnar á kínverskan
hríspappír, málaðar á gólfi með

þessum kínversku penslum sem
þeir nota og kínversku bleki.
Aðrar vann ég í South Beach
haustið 2005. Þær myndir eru
gerðar á ómerkilegan amerískan
pappír en málaðar með pennum
sem eru eins og túss og eru fyrir
stimpla, þeir eru með kúluhaus
eins og svitalyktareyðirinn og
gefa illa frá sér sem skapar sérstaka áferð í teikningunni.“
Viðfangsefnin? „Allt þetta smáa,
matur, fólk, skordýr, allt þetta
góða sem er í kringum okkur og
við tökum aldrei eftir.“ Öll verkin á sýningunni eru til sölu. „Það
er alltaf sama góða verðið á
mínum verkum,“ segir Jón. Þessi
sýning er raunar bara tilhlaup
að stórri sýningu sem hann er
tekinn til við að undirbúa norður
á Akureyri eftir áramótin í Listasafninu á Akureyri. Þar verða
verk frá lengra tímabili, bæði
gömul og ný. Jafnframt hyggst
hann gefa út glanstímarit, 72
síður og prentað í vandaðri
íslenskri prentsmiðju. Það heitir
eðlilega Jón Óskar. Sýning Jóns
opnar í Gallerí 101 á morgun kl.
17.
PBB
-9.$,)34 %ITT VERKA *ËNS «SKARS ¹
SÕNINGUNNI
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LISTGREINA

Persónulegar kenndir
Nú eru síðustu forvöð að upplifa
myndbands-sviðsetningu Kristínar Helgu Káradóttur í Listasafni
ASÍ við Freyjugötu. Sýningin
nefnist „Þráðlaus tenging“ og er í
svokallaðri Gryfju listasafnsins.
Listakonan kemur sjálf fram í
stuttum myndskeiðum sem er
varpað upp í Gryfjunni. Myndskeiðin eru á mörkum þess að vera
málverk, ljósmynd og kvikmynd.
Myndböndin fléttast saman við
sýningarsalinn sem umlykur þau
með mjúkum leiktjöldum. Til að
undirstrika stemninguna hefur
tónlistarmaðurinn Bjarni Guðmann úr hljómsveitinni Úlpu,
samið tónlist við verkin.

Mörg af fyrri myndböndum
Kristínar Helgu eru tilvistarlegs
eðlis. Þau lýsa kenndum eða
aðstæðum sem áhorfandanum
gefst kostur á að upplifa á sinn
hátt. Kristín Helga skipuleggur
sjaldnast myndbönd sín fyrirfram
heldur lætur þau ráðast í vinnuferlinu. Hún vinnur út frá tilfinningunni og notar orðlausa og leikræna tjáningu.
Kristín Helga útskrifaðist úr
Listaháskóla Íslands árið 2004 með
viðkomu í Listakademíunni í Kaupmannahöfn, sem skiptinemi. Sýningin stendur til sunnudagsins 3.
desember en safnið er opið milli
13 og 17.
KHH
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Enn leitað að jólunum
Leikritið Leitin að jólunum eftir
Þorvald Þorsteinsson við tónlist
Árna Egilssonar naut mikilla vinsælda á fjölum Þjóðleikhússins í
fyrra en verkið hefur nú verið
tekið til sýninga á ný. Sýningin
hlaut Grímuverðlaunin sem besta
barnaleiksýning ársins í fyrra.
Tveir skrítnir og skemmtilegir
náungar taka á móti litlum leikhúsgestum við aðalinngang Þjóðleikhússins. Með þeim í för eru tveir
hljóðfæraleikarar og saman leiða
þeir börnin með leik og söng um
leikhúsið. Meðal viðkomustaða eru
Kristalssalurinn, Leikhúsloftið og
Leikhúskjallarinn, auk þess sem
börnin fara um baksviðs í leikhúsinu. Börnin ferðast inn í ævintýra-

veröld jólanna og sjá leikþætti um
jólin í gamla daga og í nútímanum.
Jólasveinavísur Jóhannesar úr
Kötlum fléttast inn í ævintýrið sem
ætti að koma öllum í sannkallað
hátíðarskap.
Leikstjóri sýningarinnar er Þórhallur Sigurðsson en leikarar eru
Rúnar Freyr Gíslason, Þórunn
Erna Clausen, Hrefna Hallgrímsdóttir, Sigurður Hrannar Hjaltason
og Margrét Kaaber en þau tvö síðastnefndu eru nýir þátttakendur í
sýningunni sem tekur tæpa klukkustund.
Tónlistin úr verkinu hefur nú
verið gefin út á geisladiski sem
fæst í miðasölu Þjóðleikhússins og
í verslunum Hagkaupa.
KHH
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Barokk í Neskirkju
Rinascente-hópurinn heldur tónleika annað kvöld á vegum tónlistarhátíðarinnar „Tónað inn í
aðventu“. Hópinn skipa þau Hallveig Rúnarsdóttir sópransöngkona, Hrólfur Sæmundsson barítón og Steingrímur Þórhallsson,
organisti og listrænn stjórnandi
hópsins.
Á efnisskránni að þessu sinni
eru verk eftir Feneyjatónskáldin
Gabrieli og Girolamo Frescobaldi,
sem uppi voru á 16. og 17. öld.
Gabrieli var eitt þekktasta tónskáld Evrópu á þeim tíma og eitt
höfuðtónskálda á mörkum endurreisnar og barokks. Frescobaldi
var einnig áhrifamikill en áhrif
hans má meðal annars merkja á
tónsmíðum Johanns Sebastians
Bach. Söngverk hans eru glæsileg, en gera miklar kröfur til flytjandans.
„Þetta er tónlist á mörkum endurreisnar og barrokk, annars vegar sönglög og nokkrir dúettar
en einnig hljómborðslög frá þessum tíma,“
segir Hrólfur. „Við
flytjum þessa tónlist
beint úr handritunum,
milliliðalaust frá tónskáldi til túlkanda.“ Hann
áréttar
að

músík sem þessi geti skolast til í
endurritun og krefjandi sé að rýna
í handskrifaðar nóturnar en hópurinn leitist við að flytja tónlistina
í sem upprunalegustu mynd.
„Steingrímur á mestan heiðurinn
að þessu, hann stúderaði í tónskóla
Vatíkansins á sínum tíma og viðaði að sér alls konar efni eins og
þessu,“ útskýrir Hrólfur.
Steingrímur stofnaði Rinascente-hópinn árið 2003 en hann
hefur frá stofnun einbeitt sér að
flutningi barokk og endurreisnartónlistar beint upp úr frumhandritum.
„Þetta verður mjög hugguleg
stemning,“ útskýrir Hrólfur, „tónleikarnir fara fram í safnaðarheimili Neskirkju og þar myndast
notaleg stemning.“ Þess skal einnig getið að hljómburður í safnaðarheimilinu þykir einnig afar
góður.
Tónleikar Rinascentehópsins hafa hingað til
fengið frábæra dóma
og góða aðsókn. Á
næsta ári hyggst hópurinn ráðast í flutning á
óperu eftir Georg Friedrich Handel.
Tónleikahátíðinni
„Tónað inn í aðventu“ lýkur
nú á sunnudag, en hún er
árlegur viðburður í Neskirkju.
Tónleikarnir
hefjast klukkan 20
annað kvöld.
PBB
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Nótt úlfanna fer
á hvíta tjaldið
Norski krimmahöfundurinn Tom
Egelands á íslenska þýðingu á
markaði þessa hausts. Spennusöguna Nótt úlfanna sem hann sendi
frá sér í fyrra þar sem lýst er hertöku og gíslatöku flugumanna frá
Tjetsníu. Tilkynnt var á miðvikudag að nú yrði ráðist í að kvikmynda þessa sögu og væri veittur
til þess verks stórstyrkur úr Norska
kvikmyndasjóðnum, nær hundrað
miljónir íslenskra króna. Það er
sænskur leikstjóri, Kjell Sundvall,
sem leikstýrir, en hann á að baki tíu
myndir í fullri lengd og er Veiðimennirnir þekktust þeirra. Kjell er
um þessar mundir að vinna við
kvikmynd um Beck, hinn þekkta
sænska rannsóknarlögreglumann.
Úlfanótt kemur við kviku samtímans, nú þegar þekktir gagnrýnendur Putins hafa verið myrtir,
bæði í Moskvu og London, fyrir að
forvitnast um vel þaggað framferði rússsneska hersins í Tjetsníu.
Útgefandi Egeland í Rússlandi
hefur hætt við að gefa verk hans út
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þar í landi, en verk þessa spennuhöfundar hafa farið víða síðari
misserin. Í viðtali við norska dagblaðið segir Egeland í gær að menn
verði að forðast að skoða mál þessa
stríðshrjáða lands af einsýni. Landið eigi í stríði við stórveldi. Atburðirnir í Beslan og takan á leikhúsinu
í Moskvu blindi menn. Hann bendir á að þótt Rússar kalli bardagamenn frá Tjetsníu hermdarverkamenn megi til dæmis Norðmenn
minnast að það voru skæruliðarnir
sem sprengdu Rjukan-verið í stríðinu líka í augum Þjóðverja.
Egeland skrifar sjálfur handritið að Nótt úlfanna en framleiðslan
mun kosta nærri 200 milljónir
íslenskar.Verkið verður unnið sem
kvikmynd fyrir bíó en líka í lengri
gerð sem þáttaröð fyrir sjónvarp.
Egeland er fæddur 1959 og starfaði
sem blaðamaður áður en hann tók
til starfa í sjónvarpi. Við enda
hringsins kom út í fyrra og naut
mikilla vinsælda. Hún er nú komin
út í fjórtán löndum.
PBB
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Stella Blómkvist í sjónvarp

(6%2  !¨ ,%3! .34 !È MÎRGU ER AÈ HYGGJA ÖEGAR EFNT ER TIL UPPLESTRA 4IL D¾MIS

ER ¹G¾TT AÈ HAFA SKRÕTLUR ¹ TAKTEINUNUM TIL AÈ LÁTTA ANDRÒMSLOFTIÈ -YND ÖESSI VAR
TEKIN NÕLEGA AF ÅBYGGNUM HÎFUNDUM MILLI LESTRANNA Å %DINBORGARHÒSINU ¹ ¥SAFIRÈI
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Lestin brunar
Á þessum árstíma er til siðs að rithöfundar kveðji sér hljóðs á
ýmsum vettvangi og kynni verk
sín enda er nú árleg vertíð hjá
bókafólki. Vitað er af höfundum
sem þeysast nú um fjallvegi landsins með skottin stútfull af jólabókum og bíða lesendur á landsbyggðinni án efa spenntir eftir
nýjungunum. Nýlega fréttist af
líflegum upplestri í Edinborgarhúsinu á Ísafirði þar sem úrval
höfunda messaði bókmenntaboðskapnum yfir Vestfirðinga sem
gerðu að honum góðan róm en
upplestrarkvöld undir yfirskriftinni „Opin bók“ eru árlegur viðburður þar í bænum.
Nú stendur svo til að kynna
Austfirðingum brot af jólaútgáfunni en hin árlega „rithöfundalest“ brunar um landsfjórðunginn
á næstu dögum. Lest þessi er

Tilkynnt var í gær, miðvikudag, að
samningar hafi tekist milli Réttindastofu Eddu útgáfu hf. og UFA
Fernsehproduktion GmbH í Berlín um sölu á réttinum til gerðar
sjónvarpsmyndar og sjónvarpsþátta byggðra á sögunni Morðið í
hæstarétti eftir Stellu Blómkvist.
UFA Fernsehproduktion fær einnig forkaupsrétt að öðrum útkomnum glæpasögum Stellu Blómkvist
með það að markmiði að þróa sjónvarpsmyndir og sjónvarpsþáttaraðir upp úr bókunum. Undirbúningur að framleiðslunni er þegar
hafinn og gert er ráð fyrir hluti
hennar fari fram hér á landi. Þetta
er í fyrsta sinn sem erlent kvikmynda- og sjónvarpsframleiðslufyrirtæki tryggir sér rétt á íslenskum skáldsögum í þessu skyni, þó
fyritæki hafi sýnt skáldsagnaröð
Arnalds Indriðasonar um Erlend
og kó áhuga.
UFA Fernsehproduktion GmbH
er hluti af framleiðslufyrirtækinu

UFA Holding GmbH sem aftur er
hluti af fjölmiðlaveldinu Bertelsmann. Það er eitt elsta og virtasta
kvikmyndaframleiðslufyrirtæki í
Evrópu og var í fararbroddi á sínu
sviði þegar á fyrstu áratugum
kvikmyndalistarinnar, einkum á
þriðja
áratugnum
framleiddi
myndir á borð við Bláa engilinn
eftir Josef von Sternberg og Metropolis eftir Fritz Lang.
UFA Fernsehproduktion sérhæfir sig í framleiðslu leikinna
sjónvarpsmynda og er með helstu
framleiðsluaðilum í þeim geira í
Evrópu auk þess að framleiða
leiknar sjónvarpsþáttaraðir og
kvikmyndir. Þasð er verulegur
hvalreki fyrir íslenskan kvikmyndaiðnað ef hugmyndir þeirra
UFA -manna verða að veruleika og
skemmtilegt fyrir kerlinguna
Stellu, hver sem hún er að ná þessari fótfestu í hörðum bransa sjónvarpsgerða í Evrópu.
Verður erfitt fyrir höfundinn

að leynast mikið lengur en dulnefni hennar er best varðveitta
leyndarmál í íslenskri útgáfu fyrr
og síðar, fyrir utan höfund Njálu.
Kæmi til framleiðslu þáttaraðar
sem nýtti íslenskar aðstæður en
með þýskum leikurum væri það
happ íslenskum þjónustufyrirtækjum, styrkti enn ímynd lands
og þjóðar á þýskumælandi markaði og hefði víðtæk áhrif.
Útgáfurétturinn á öllum bókum
Stellu Blómkvist hefur verið seldur til Þýskalands, til þýska útgáfurisans Bertelsmann. Nú þegar
eru allar fyrstu bækur Stellu
komnar út á þýsku: Morðið í
stjórnarráðinu (1997), Morðið í
sjónvarpinu (2000), Morðið í
hæstarétti (2001) og Morðið í
alþingishúsinu (2002). Væntanlegar eru Morðið í Drekkingarhyl
(2005) og nýjasta bókin Morðið í
Rockville (2006) sem var að koma
út og þýska forlagið keypti fyrirfram.
PBB

skipulögð af Menningarmiðstöðinni Skaftfelli á Seyðisfirði, Kaupvangi á Vopnafirði og Gunnarsstofnun á Skriðuklaustri.
Þátttakendur að þessu sinni eru
Einar Kárason sem lesa mun úr
ferðasögunni Úti að aka, Eiríkur
Guðmundsson sem kynnir skáldsögu sína Undir himninum, Halldór Guðmundsson kynnir ævisöguna Skáldalíf, Ingunn Snædal sem
les úr verðlaunaljóðabókinni Guðlausir menn – hugleiðingar um
jökulvatn og ást og Þórunn Valdimarsdóttir sem kynnir ævisögu
sína um Matthías Jochumsson.
Höfundarnir hefja lesturinn á
Skriðuklaustri í kvöld kl. 20. Síðan
liggur leiðin til Vopnafjarðar á
morgun, föstudag, en endastöðin
verður í menningarmiðstöðinni
Skaftfelli á Seyðisfirði á laugardagskvöld.
KHH
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Að orða vonina
upphátt

Árétting
Mynd þessi birtist ranglega með
frétt um greiningarsýningu Þjóðminjasafnsins, Ókunn sjónarhorn,
sem lauk um síðustu helgi.
Hið rétta er að „sjónarhorn“
hennar er vel þekkt, myndina tók
Gunnlaugur P. Kristinsson, ljósmyndari á Akureyri, af eiginkonu
sinni Gunborgu Kristinsson. Eru
lesendur beðnir velvirðingar á
þessum mistökum.

Sýnt í Iðnó
Lau. örfá sæti
Sun.
Fim.
Fös.
Lau.

2. des.
3. des.
7. des.
8. des.
9. des.

Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og
2 tímum fyrir sýningar.
Sími 562 9700
idno.is og midi.is
Sýningar kl. 20

Síðustu sýningar!
“Fólk ætlaði
hreint vitlaust að
verða úr hlátri.”
S.A. TMM

Kristín Steinsdóttir rithöfundur er
einn af ástsælustu barnabókahöfundum landsins en skáldsagan Á
eigin vegum er önnur skáldsaga
hennar sem skrifuð er fyrir fullorðna. Sagan segir frá ekkjunni Sigþrúði sem ber út blöð og mætir í
jarðarfarir, hún er einstæðingur
því allt hennar fólk er horfið á braut
en samt halda dagarnir áfram að
líða. Sigþrúður er trú yfir litlu, en
það er lyndiseinkunnin sem hún
gefur konunni með græna hattinn
sem sækir stundum sömu jarðarfarir og hún og Sigþrúður endar
síðan á að fylgja síðasta spölinn þó
þær hafi alls ekki þekkst. Breytni
sú er til marks um innræti aðalpersónunnar, hún lætur sig varða um
annað fólk en heldur sig ávallt í
hæfilegri fjarlægð.
Þetta er ósköp hæversk saga um
hógværa konu sem vart virðist
skipta skapi. Undir rólegu yfirborðinu krauma samt þrár sem vakið er
máls á í endurlitum Sigþrúðar þar
sem hún rifjar upp bernsku sína og
hjúskaparár, eini breyskleiki hennar virðist vera sá að hana dreymir.
Af forsögunni að dæma hefur Sigþrúður snemma lært að treysta ekki
á neinn nema sjálfa sig. Nú verður
þó breyting á og það má lesa þessa
skáldsögu Kristínar sem þroskasögu, þó svo að þær sögur séu oftar
en ekki um fólk í yngra kantinum.
Þetta er saga um mikilvægi tækifæranna því Sigþrúður er ein en
ekki einmana og hún lærir loks að
ferðast á eigin vegum, líka í bókstaflegri merkingu.
Stíll bókarinnar er áreynslulaus,
hófstilltur og á köflum ljóðrænn.
Sagan er sögð í næstum guðlegri
þriðju persónu þar sem söguhöfundur vakir yfir Sigþrúði og minningum hennar en þó er höfundur
óspar á húmorinn. Broslegar senur
sem lýsa hversdagsamstri aðalpersónunnar kallast við harmrænar lýsingar á uppvexti Sigþrúðar og lífsbaráttu hennar og Tómasar.
Kunnuglegum stefjum íslenska
malaróttans bregður líka fyrir en
ólíkt manninum sínum hefur Sig-
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þrúður töluverða aðlögunarhæfni
sem sannast best í bókarlok. Dagdraumar hennar, sem hún hefur
ekki fært í orð við neinn, eru einnig
afhjúpaðir lesendum og þar er
kannski mesti sársaukinn líka, Sigþrúður er af kynslóð sem ekki leyfir sér að vona upphátt.
Á heildina litið er þetta afar vel
heppnuð saga af manneskju sem
lærist að gefa sjálfri sér annað
tækifæri. Höfundi tekst að gera
gleði og sársauka næstum heillar
ævi skil í merkilega stuttri frásögn,
eftirminnilegt samferðafólk Sigþrúðar er dregið upp með örfáum
orðum og söguhetjan sjálf fylgir
lesandanum að lestri loknum – það
væru allir bættir að því að búa yfir
smá Sigþrúði. +RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR
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DJAMMIÐ UM HELGINA:

Menning er stundum hús

GRAND ROKK

Eitt hvimleiðasta fyrirbærið í íslenskri menningarumræðu er þegar
pólitíkusar og aðrir mætir menn blása á kröfur lista- og menningarstofnana um viðunandi þak undir höfuðið með þeim orðum að „menning sé ekki hús“. Pétur Blöndal blaðamaður spurði t.d. í Morgunblaðinu árið 2002: „Er ekki nóg af húsum, sem hægt er að nýta til
listastarfsemi?“ Maður þarf ekki að skoða sig lengi um í íslensku
menningarlífi til að sjá afleiðingarnar. Listaháskóli Íslands starfar á
þremur stöðum í borginni, meðal annars í sláturhúsi og vélsmiðju.
Sinfóníuhljómsveit Íslands heldur tónleika sína í kvikmyndahúsi, nema
þegar búist er við fleiri áheyrendum en húsið rúmar. Þá er spilað í
handboltahöll.

Fimmtudagskvöld:

GLÆPAKVÖLD
Lesið úr nýjum glæpasögum
í takt við tónlist
Sunnudagskvöld:
3¥¨!34! 3µ.).'  -/2'5. "RÒÈU

(ÒS ERU ATHVARF SKÎPUNAR
Auðvitað segir það sig sjálft að menning er ekki hús. Hús eru steypa og
steypa er dauð, en listin lætur okkur finna fyrir því að við erum
lifandi, að við getum hlegið, grátið og fundið til. Hús er samt sem áður
lífsnauðsynlegt athvarf fyrir þá sköpun sem á sér stað í menningunni,
hvort sem um er að ræða skóla, tónleikasal, listasafn eða leikhús.
Þegar íslenskir pólitíkusar halda því fram að menning sé ekki hús eru
þeir fyrst og fremst að opinbera eigin skilningsleysi á því að menningin þarf aðstöðu til að geta þrifist.
„Menning er ekki hús“ -viðhorfið er ekki bara heimskulegt heldur
beinlínis niðurlægjandi. Með því er gefið í skyn að menning sé og eigi
að vera afgangsstærð, að hún sé ómagi, baggi á þjóðfélaginu. Skilaboðin eru skýr: Það kostar nógu mikið að halda lífinu í öllum þessum
listamönnum þótt við förum ekki að byggja yfir þá líka. Kannski fer
þetta að breytast nú þegar Ágúst Einarsson hefur sýnt fram á með
óyggjandi hætti að menning er mikilvæg atvinnugrein og umsvifamikill þáttur í íslenska hagkerfinu. En það hefur alltaf verið vond pólitík á
Íslandi að byggja ný hús undir listir og menningu. Nema í Kópavogi, en
það er önnur saga.
«PERA OG LISTAH¹SKËLI
Víðast hvar í Evrópu virðast menn hins vegar vera þeirrar skoðunar að
menning sé ekki bara hús, heldur glæsileg og vönduð hús. Í Kaupmannahöfn er verið að byggja nýjar höfuðstöðvar danska ríkisútvarpsins, DR byen, sem áætlað er að muni kosta um 40 milljarða íslenskra
króna. DR byen verður glæsileg menningarmiðstöð með fjórum
risabyggingum, þar á meðal nýju tónlistarhúsi danska útvarpsins sem
stendur til að vígja 2008. Óperan í Kaupmannahöfn hefur líka vakið
heimsathygli, ekki bara fyrir arkitektúrinn heldur vegna þess að
aðbúnaður listamannanna er óvenju góður. Húsið er heilar fjórtán
hæðir (fimm eru neðanjarðar) og aðalsviðin eru sex, einn aðalsalur og
fimm æfingasvið. Samtals eru yfir 1.000 herbergi í óperunni, sem er
41.000 fermetrar að heildarflatarmáli og kostaði yfir 30 milljarða
króna.
En það tekst ekki alltaf jafn vel til þegar byggt er yfir listina.
Mozarteum-listaháskólinn í Salzburg hefur starfað í meira en 160 ár og
er einn frægasti listaskóli heims. Árið 1977 var vígð ný viðbygging við
skólann, sem er til húsa í höll frá 17. öld, en fljótlega varð ljóst að
eitthvað væri að. Byggingin þótti ljót, kennslustofurnar voru litlar og
gangarnir þröngir, en öllu verra var að kennarar og nemendur tóku að
veikjast meira en góðu hófi gegndi og jafnvel var óttast að nokkur
dauðsföll tengdust nýja húsinu. Eftir að hafa barist við húsasótt í tvo
áratugi ákvað borgarstjórnin í Salzburg í samráði við skólayfirvöld að
rífa viðbygginguna og byrja frá grunni. Nýja Mozarteum-byggingin
var vígð í síðasta mánuði og glæsilegri umgjörð fyrir skólann er ekki
hægt að hugsa sér, enda kostaði hún 30 milljón evrur eða um 2,7
milljarða króna. Menning getur líka verið viðbygging ef því er að
skipta.
!È GERA HLUTINA VEL
Þorsteinn heitinn Gylfason sagði eitt sinn að menning væri að gera
hlutina vel. Hann lét þessi orð falla eftir að hafa heimsótt skóverksmiðju í Tékkóslóvakíu þar sem aðbúnaður var fyrir neðan allar hellur
og engin leið fyrir starfsfólkið að búa til almennilega skó.
Þorsteinn bætti við: „Það versta sem hægt er að gera manni er að
leyfa honum ekki að gera það vel sem hann gerir.“ Þetta er einmitt
kjarni málsins. Forsenda þess að geta skarað fram úr er að hafa góða
aðstöðu, rétta umhverfið, bestu tækin. Það vinnur enginn Tour de
France á ónýtu hjóli. Samt eru íþróttir ekki hjól. Það verður enginn
listaháskóli í fremstu röð til í sláturhúsi, eða heimsfræg sinfóníuhljómsveit í bíósal. Samt er menning ekki hús. Eða þannig.

Músík Monks í Múlanum
Sjöttu tónleikar í tónleikaröð Jazzklúbbsins Múlans fara fram á
DOMO-bar, Þingholtsstræti 5, í
kvöld en þar leikur A.S.A., tríó
Andrésar Þórs Gunnlaugssonar
djassgítarleikara.
Þema kvöldsins verður tónlist
píanóleikarans og tónskáldsins
Thelonious Monk sem er einn af
mikilvægustu tónskáldum djasssögunnar og er einn fárra djassópusahöfunda sem skapaði sér
hvað mesta sérstöðu í tónsmíðum
sínum en handbragð hans þekkja
djasstónlistarmenn og -unnendur
úr mílufjarlægð.
Tríóið skipa auk Andrésar Þórs,
Scott McLemore trommuleikari
og orgelleikarinn Agnar Már
Magnússon en þess má geta að
allir meðlimir tríósins hafa sent
frá sér nýjar plötur á árinu sem er
að líða og verða tónsmíðar þær á
sérstöku tónleikaverði fyrir þá
sem eru að hamstra jólagjafir.
Tónleikarnir hefjast klukkan 21
og er aðgangseyrir þúsund krónur
en fimm hundruð krónur fyrir
nemendur.
KHH

MEISTARINN "ERND /GRODNIK VINNUR AÈ
NÕJU VERKI FYRIR ¶JËÈLEIKHÒSIÈ

Umbreytingu
að ljúka
Annað kvöld verður síðasta sýning á brúðuleikverki Bernds
Ogrodnik, Umbreyting – Ljóð á
hreyfingu, í Kúlunni, sviði Þjóðleikhússins við Lindargötu. Verkið var frumsýnt á Listahátíð í
Reykjavík á liðnu vori og hlaut
feikigóðar undirtektir gagnrýnenda og leikhúsgesta. Bernd stýrir sjálfur brúðunum í verkinu,
sem er án orða en þar er um að
ræða laustengdar, ljóðrænar en
jafnframt hversdagslegar frásagnir af vanalegu og óvenjulegu
fólki.
Síðar í vetur er von á annarri
brúðusýningu fyrir yngri áhorfendur úr smiðju Bernds Ogrodniks. Um er að ræða nýja sýningu
á Pétri og úlfinum, við tónlist Prokofiefs.
Nánari upplýsingar má finna á
heimasíðu Þjóðleikhússins, www.
leikhusid.is.
KHH

JÓLAPERA
Helgileikurinn um Jósef frá Nasaret
Frumsýning kl. 18
Þriðjudagskvöld 5. des:
Dauðaköntrísveitin

SVIÐIN JÖRÐ
Útgáfutónleikar

Allt um djammið

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

01. DES 2006

DANSVEISLA FLEX MUSIC
SÚPERPLÖTUSNÚÐURINN

DESYN MASIELLO
HÚSIÐ OPNAR KL. 00.30
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

02. DES 2006

STÓRDANSLEIKUR

Í SVÖRTUM

FÖTUM
HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00
MIÐAVERÐ 1500 KR.
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA
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LEIKUR ¹ $OMO Å KVÎLD
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Bókarbrot í Borgarleikhúsi
Það leyndi sér ekki að þarna sat María mey
með son sinn Jesú við stýrið, barnslega fullorðinn. Þau voru nauðalík líkneskjunum, sem
höfðu verið hnoðuð úr snjó, nema þau voru að
háma í sig sælgæti, og einnig á svipuðum aldri;
þó virtist María mey vera öllu yngri en Jesú.
²R SM¹SAGNASAFNINU *ËLASÎGUR ÒR SAMTÅMANUM EFTIR 'UÈBERG "ERGSSON
"ËKIN KOM ÒT HJ¹ &ORLAGINU ¹RIÈ 

2ITHÎFUNDARNIR !UÈUR *ËNSDËTTIR ,INDA 6IL
HJ¹LMSDËTTIR RNI ¶ËRARINSSON "RAGI «LAFSSON
%INAR -¹R 'UÈMUNDSSON OG 3IGURJËN -AGNÒS
SON MUNU LESA ÒR VERKUM
SÅNUM ¹ UPPLESTRAR
KVÎLDINU b"ROT AF
ÖVÅ BESTAm Å ANDDYRI
"ORGARLEIKHÒSSINS Å
KVÎLD
!È VIKU LIÈINNI
MUNU RITHÎFUNDARNIR
RNI "JÎRNSSON )NGUNN
3N¾DAL «SKAR
RNI «SKARSSON

3TEF¹N -¹NI 3TEINAR "RAGI OG ¶ËRUNN %RLU
6ALDIMARSDËTTIR SÅÈAN KVEÈJA SÁR HLJËÈS UNDIR
SÎMU YFIRSKRIFT
5PPLESTRARKVÎLDIN b"ROT AF ÖVÅ BESTAn SEM
ERU ORÈIN FASTUR LIÈUR ¹ AÈVENTUNNI ERU SAM
VINNUVERKEFNI N¹GRANNANNA Å +RINGLUNNI ÖE
"ORGARBËKASAFNS +RINGLUSAFNS "ORGARLEIK
HÒSSINS +RINGLUNNAR OG %YMUNDSSON
"OÈIÈ VERÈUR UPP ¹ LÁTTAN JËLADJASS OG
KAFFÅHÒSASTEMNINGU ÖAR SEM VERSLUNARKEÈJAN
%YMUNDSSON BÕÈUR SÁRKJÎR ¹ BËKUM
$AGSKR¹IN HEFST KL  AÈGANGUR ER ËKEYPIS OG
ALLIR VELKOMNIR

%).!2 -2 '5¨-5.$33/. 2)4(®&5.$52 ,ES ÒR NÕJUSTU

LJËÈABËK SINNI ¡G STYTTI MÁR LEIÈ FRAMHJ¹ DAUÈANUM
&2¡44!",!¨)¨0*%452

 "ËK DAGSINS
BËK 3ALMANS 2USHDIE (ARÒN OG
3AGNAHAFIÈ ER ¾VINTÕRALEG FR¹SÎGN
AF UPPRUNA SAGNANNA OG EINSTÎKU
SAMBANDI FEÈGA Å LANDI ÖAR SEM ALLT
GETUR GERST "ËKIN KOM ÒT Å ÅSLENSKRI
ÖÕÈINGU (ANNESAR 3IGURÈSSONAR
¹RIÈ 

MENNING FRETTABLADIDIS

.µ*!2 "+52
LÕNUN JARÈAR ER EITT UMR¾DDASTA M¹LEFNI Å
HEIMINUM Å DAG ENDA ER HLÕNUNIN ÖEGAR FARIN
(
AÈ HAFA GÅFURLEGAR AFLEIÈINGAR ¥ BËK 4RAUSTA 6ALSSON
AR (OW THE 7ORLD WILL #HANGE M¹ FINNA FRËÈLEIK
UM HVERNIG VEÈUR OG N¹TTÒRUFAR MUN BREYTAST Å
HEIMINUM Å KJÎLFAR ÖESSARAR ÖRËUNAR SEM MARGIR
TELJA ËHJ¹KV¾MILEGA ¥ BËKINNI ERU UM  KORT OG
MYNDIR SEM TEIKNUÈ VORU VEGNA BËKARINNAR AUK
UM  ANNARRA MYNDA
"ËKIN ER ÎLL Å LIT
ËTNAHEFTI 3NORRA
.
3IGFÒSAR "IRGISSONAR PÅANËLEIKARA 0ÅANËLÎG FYRIR
BYRJENDUR OG (YMNI HEFUR NÒ VERIÈ ENDURÒTGEFIÈ HJ¹
3MEKKLEYSU 5M ER AÈ R¾ÈA FJÎGUR HEFTI SEM INNIHALDA
TUTTUGU OG SEX LÎG EÈA TËNSMÅÈAR 3NORRA FR¹ ¹RUNUM
 EN LÎGIN SAMDI HANN AÈ BEIÈNI .OMUS ,EIÈBEIN
INGAR ER AÈ FINNA ¹ ÅSLENSKU OG ENSKU OG FYLGIR GEISLA
DISKUR HEFTUNUM ÖAR SEM HLÕÈA M¹ ¹ LÎGIN Å FLUTNINGI
3NORRA OG -IKHALES !ARONS
«SKARSSONAR
SLENSKA FJARSKIPTAHANDBËKIN  ER GEFIN ÒT HJ¹
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OPIÐ HÚS
HJÁ SVFR
Föstudaginn 1. des

Dagskrá:

::: Séra Pálmi Matthíasson blessar vetrarstarfið
::: Gunnar Helgason kynnir nýja laxveiðimynd,
Svona tekur laxinn

::: Bjarni Júlíusson, formaður SVFR segir frá nýjum
veiðisvæðum SVFR.

::: Veiðistaðalýsing - hástökkvari sumarsins Stóra-Laxá
::: Myndagetraunin sívinsæla
::: Happahylurinn verður á sínum stað í boði Intersport
ALLIR VELKOMNIR - HÚSIÐ OPNAR KL. 20.00

Foringinn í frystihúsinu
Margrét Frímannsdóttir hefur frá
upphafi verið með áhugaverðari
karakterum á Alþingi. Það var einhvern veginn ljóst að hún haslaði
sér völl í pólitíkinni þrátt fyrir
karlana í flokki sínum. Eða það
grunaði mann.
Eftir lestur sögu hennar, hefur
sá grunur verið staðfestur. Þar er
farið yfir uppvöxt Margrétar á
Stokkseyri, nokkuð snúið fjölskyldumunstur hennar og stutta
æsku. Sextán ára að aldri ákvað
hún sem sagt að nú væri hún orðin
fullorðin og tími til kominn að
snúa sér að stofnun eigin fjölskyldu ásamt því að vinna í frystihúsinu í plássinu. Eins og allir vita
þykir slíkt ekki góð latína. Húsmóðurstarf, frystihús, pláss úti á
landi þýðir hreint út sagt að stúlka
skellir í lás öllum sínum dyrum að
umheiminum og þeim möguleikum sem hann býður upp á. En ekki
Margrét. Þvert á móti hefur hún
byggt upp farsælan stjórnmálaferil á þessum aðstæðum.
Fyrsti hluti sögunanr virkaði
dálítið flatur á mig. Fátt frásagnarvert, allt frekar almennt. Ástæðan er sú að Margrét ólst upp við
mikla ástúð og öryggi hjá ömmu
sinni og hennar manni – og það er
nú einu sinni svo á okkar sjálfshjálpar- og pop-sálfræðitímum að
maður er orðinn svo stútfullur af
svona „harmsaga æsku minnar“
sögum að það tekur nokkurn tíma
að kveikja áhuga manns þegar
æskan hefur verið – ja, bara alveg
ágæt.
Þegar kemur að pólitíska
þættinum í sögu Margrétar, sem
er fljótlega eftir að hún ákvað að
hún væri fullorðin, fer hins vegar
fjörið af stað og eftir það rígheldur hún. Lesandinn fær að fylgjast
með þessari litlu, kokhraustu, en
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foringjadýrkandi, stelpu mæta á
hinn pólitíska leikvang með
greindina og orkuna einar að
vopni, haldandi að flokksbræður
hennar séu samstarfsmenn og
samstaðan þar sé ekta. Hún á eftir
að komast að raun um annað þegar
hún fer að vinna með ofur-karlrembunum í kringum sig – sem
aukinheldur eru að kafna úr
menntahroka. Smám saman opn-

ast augu Margrétar en því skýrari
sem pólitíska myndin og andstaðan innan flokksins verður, eflist
hún þeim mun meira og lesandinn
fylgist með því hvernig hún þroskast í gegnum starf sitt, þar til svo
er komið að henni finnst (eðlilega)
ekkert meira varið í sína meintu
foringja en sjálfa sig – og ákveður
að verða bara sjálf foringinn.
Þótt pólitíkin sé fyrirferðarmikill þáttur í sögu Margrétar, er
hún fyrst og fremst merkileg sem
persónuleg þroskasaga. Hún sýnir,
svo ekki verður um villst, hvert
stelpur með heilbrigt sjálfsmat,
góða greind og kjark geta komist.
Hún ætti að vera skyldulesning
fyrir allar stúlkur á unglingsaldri.
Það hefði að ósekju mátt fjalla
meira um einkalíf Margrétar í
bókinni, koma með sögur og frásagnir af samskiptum við hennar
nánustu. Þar er stiklað á stóru – of
stóru og sagan virkar því stundum
nokkuð hraðsoðin. Hún einskorðast líka við frásögn Margrétar í
stað þess að vinna úr þeim aragrúa af gögnum sem til eru eftir
langan feril í pólitík. Sagan hefði
að vísu orðið lengri en það hefði
verið allt í lagi. Það eru til menn
sem hafa verið staðnir að því að
skrifa sögu sína í tveimur, jafnvel
þremur, bindum – og það án þess
að vera skemmtilegir. Margrét
verður seint sökuð um þann löst.
Þótt ég hefði viljað sjá mun
ítarlegri sögu, fannst mér bókin
skemmtileg. Hún er vel skrifuð
sem þroskasaga og góð heimild
um þau viðhorf og þá fordóma
sem konur af kynslóð Margrétar
hafa eytt ævinni í að brjóta á bak
aftur og með því varðað leiðina
fyrir komandi kynslóðir.
3ÒSANNA 3VAVARSDËTTIR

Rissa leitar að ísbjörnum
Kristín Steinsdóttir og Halla Sólveig Þorgeirsdóttir eiga farsælt
samstarf að baki og fengu meðal
annars Norrænu barnabókaverðlaunin og barnabókaverðlaun
Fræðsluráðs fyrir bók sína Engill
í Vesturbænum árið 2002. Í fyrra
kom út bókin Rissa vill ekki fljúga,
um rituungann Rissu sem sigrast
á flughræðslu sinni og þessi bók
er sjálfstætt framhald hennar.
Rissa er nú komin á Grænlandsmið ásamt fjölskyldu og vinum
þar sem lífsbaráttan er hörð.
Rissa og systir hennar leggja í
langferð að leita að ísbjörnum,
sem pabbi þeirra lofaði að þær
fengju að sjá, og verða margs vísari í þeirri ferð þó að titilspurningu bókarinnar sé aldrei svarað
heldur meiri áhersla lögð á fæðukeðjuna almennt
Ég hef ekki lesið bókina um
Rissu og flugörðugleika hennar en
það er greinilegt að höfundar ætlast til þess að lesandinn þekki þá
sögu og þær persónur sem þar
koma fyrir. Ég veit ekki hvort mér
finnst það jákvætt eða neikvætt.
Það er ekki gaman þegar sömu
staðreyndirnar eru þuldar upp
aftur og aftur í hverri bók, einkum
þegar bókin er ekki lengri en þetta,
en á hinn bóginn er erfiðara að fá
áhuga á persónum þegar maður

veit lítið sem ekkert um þær. Ég
veit reyndar ekki hvort börn láta
sig svona smáatriði nokkru varða
ef sagan grípur þau.
Frásögnin er nokkuð sundurlaus og frekar í formi brota en í
samfellu. Þannig er frekar verið
að ná fram tilfinningunni fyrir lífi
fuglanna á Grænlandsmiðum eða
mannfólksins í grænlensku þorpi
en að fylgjast náið með einni
atburðarás. Á köflum er vaðið úr
einu í annað og ævintýri rituunganna verða stundum tilviljanakennd og fara jafnvel framhjá
lesandanum en það ber að hafa í
huga að flestar barnabækur eru
lesnar oftar en tíu sinnum og því
kostur ef sagan býður upp á eitthvað nýtt við annan eða fjórða
lestur. Aftur ræður persónulegur
smekkur miklu. Ég hef meira
gaman af beinni frásögn og hún
heldur mér meira við efnið en
þetta form gefur færi á framhaldslestri því hægt er að hætta
að lesa á hverri síðu og byrja svo
upp á nýtt kvöldið eftir á þeirri
næstu án þess að þurfa mikið að
rifja upp.
Myndirnar eru fallegar og
bæta smábröndurum við textann
sem fyrir þá sem lesa frekar
myndir en orð er mikill kostur.
"RYNHILDUR "JÎRNSDËTTIR
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Myrtur fugl í sturtu

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

Snjallir leikstjórar láta sér ekki nægja að láta orðaflaum persóna sinna
segja áhorfendum alla söguna heldur nota þeir óþrjótandi möguleika
myndmálsins til þess að gefa vísbendingar, afvegaleiða og segja meira
um persónurnar en þær gera sjálfar með orðum sínum og athöfnum.
Alfred Hitchcock gerði þetta af mikilli list og það er engin tilviljun
að enn sé talað um að hann hafi leikið á áhorfendur eins og píanó. Það
mætti til dæmis skrifa langt mál um notkun Hitchcocks á myndmálinu
til að hrekkja áhorfendur í Psycho en látum eitt dæmi nægja.
Norman Bates hefur drepið áður en hann hittir Marion Crane og
slátrar henni í frægasta steypibaði kvikmyndasögunnar. Það kemur þó
aldrei beinlínis fram í myndinni en Hitchcock kemur því til skila á sinn
lúmska hátt. Norman er með uppstoppaða fugla upp um alla veggi og
hefur gaman að því að „stuff birds“ sem þýðir bókstaflega að troða í
fugla en „bird“ er einnig vel þekkt orð yfir stúlkur í heimalandi
leikstjórans þannig að Norman er sennilega meira fyrir að troða í …
Æi, þetta er smekklegra eins og Hitchcock afgreiddi það.
Gægjur eru eitt meginþema Psycho. Myndin hefst á því að myndavélin súmmar inn um glugga þar sem Marion og elskhugi hennar hafa
nýlokið sér af og áhorfandinn er því engu betri en Norman þegar hann
fylgist síðar með Marion berhátta sig fyrir sturtuna. Þegar blóðbaðinu
lýkur starir niðurfallið í sturtubotninum á áhorfandann á meðan það
tekur við vatnsblönduðu blóði stúlkunnar þangað til
myndavélin færist yfir á andlit hennar og hún
starir á okkur dauðum augum eins og uppstoppaður fugl á vegg.
Hver myndavélarhreyfing og hver rammi
góðrar kvikmyndar er útpældur og það ætti
ekkert að vera innan hans fyrir tilviljun og
þegar það er haft í huga eru smáatriði eins og
val persónu á veggskrauti merkingarbær og
dýpka ánægjuna af áhorfinu. Þá er það líka
sameiginlegt einkenni á myndum þar sem
myndmálinu er beitt af leikni að þær
má horfa á aftur og aftur og aftur. Eins
og Psycho.

Jólamyndirnar eru byrjaðar að gera vart við sig
í bíó og tvær slíkar verða
frumsýndar á morgun. Önnur fjallar um jólameting
nágranna sem endar með
ósköpum en hin getur ekki
orðið jólalegri enda byggist
hún á frásögn Lúkasarguðspjallsins um meyfæðinguna.
¥ "ETLEHEM ER BARN OSS F¾TT c
The Nativity Story fylgir þeim
Maríu og Jósef á leið þeirra frá
Nasaret til Betlehem þar sem
frelsarinn kom í heiminn eins og
er fyrir löngu frægt orðið. Myndin
hefst þó nokkru fyrr, á taugaveiklun sem greip Heródes konung
vegna spádóms Gamla testamentisins um Messías en spádómurinn
varð til þess að hann fyrirskipaði
útrýmingu allra sveinbarna í ríkinu sem voru undir tveggja ára
aldri.
Sögunni víkur síðan að Maríu
en hennar bíður það hlutskipti að
fæða son Guðs í þennan heim. Það
þarf vart að rekja söguþráðinn
frekar enda þekkir nánast hvert
mannsbarn í hinum vestræna
heimi framhaldið.
c BLIKAR JËLASTJARNA
The Nativity Story var heimsfrumsýnd á sunnudaginn á sérstakri hátíðarsýningu í Vatíkaninu
að viðstöddum rúmlega 7.000
áhorfendum. Fréttir herma að
myndin hafi fallið áhorfendum vel
í geð og það má segja að hún njóti
geistlegrar blessunar en þetta er í
fyrsta skipti sem kvikmynd hlotnast sá heiður að vera frumsýnd í
Páfagarði.
Hin sextán ára gamla Keisha
Castle-Hughes leikur guðsmóðurina í The Nativity Story en hún
vakti mikla athygli árið 2002 fyrir
frábæran leik í nýsjálensku myndinni Whale Rider en hún hlaut
fyrir vikið tilnefningu til Óskarsverðlauna sem besta leikkonan í

-!2¥! /' *«3%& ,EGGJA Å LANGT OG STRANGT FERÈALAG TIL "ETLEHEM OG M¾TA MIKLU AND
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aðalhlutverki. Hinn nánast óþekkti
Oscar Isaac leikur Jósef en breski
eðalleikarinn Ciarán Hinds (Munich, Miami Vice) leikur Heródes
en hann er síður en svo ókunnur
sögutímanum þar sem hann lék
Júlíus Seasar með miklum tilþrifum í sjónvarpsþáttunum Rome.

*ËLA HVAÈ
Kærleiksboðskapur Krists svífur
ekki yfir vötnum í gamanmyndinni Deck the Halls þar sem leikararnir Matthew Broderick og
Danny DeVito leiða saman hesta
sína í mögnuðum nágrannaerjum
sem stofna jólagleði fjölskyldna
þeirra í stórhættu.
Jólin
eru
eftirlætisárstími
Steve Finch sem Broderick leikur
og hann er bókstaflega friðlaus á
aðventunni þegar öll tilvera hans
hverfist um jólaundirbúning og
alls konar hefðir og uppákomum
honum tengdum. Þetta gerir eiginkonu hans og börnum hins vegar
lífið frekar leitt þar sem hann
dregur þau áfram í ofstækinu.

*ËLAHJËLAVITLEYSA
Ástandið versnar svo til muna
þegar nýi nágranninn, bílasalinn
Buddy Hall (DeVito), gerir tilkall
til krúnunnar sem aðal jólakallinn
í hverfinu. Hann byrjar á því að
setja upp svo magnaða jólaljósaseríu á húsið sitt að hún sést utan
úr geimnum og þar með er stríðshanskanum kastað.
Athyglin sem Buddy fær út á
jólaljósin verður til þess að hann
fyllist ofurkappi og gerir ýmsar
glannalegar tilraunir til þess að
toppa sjálfan sig í jólaskreytingum á meðan Steve fellur algerlega
í skuggann með sitt hefðbundna
jólaflipp. Hann snýr því vörn í
sókn og nágrannaerjurnar stigmagnast.
Fjölskyldur
klikkhausanna
sameinast þó gegn þeim enda
stefnir allt í það að illindin muni
eyðileggja jólin fyrir öllum en
stóra spurningin er hvort mögulegt sé að fá kappana til þess að
grafa stríðsöxina áður en það er
um seinan.

Sagað í sama knérunn í þriðja sinn
Hryllingsmyndin Saw náði miklum
vinsældum árið 2004. Þetta var
frekar einföld og ódýr mynd sem

kom með ferskan andvara inn í
staðnaðan hryllingsmyndabransann enda fóru höfundar hennar

Sendu SMS skeytið BTC OHF
á 1900 og þú gætir unnið eintak!
Aðalvinningur er DVD spilari og Over the Hedge á DVD
Aukavinningar eru Over the Hedge á DVD, tölvuleikir, fleiri DVD myndir og margt fleira!

3!7 ))) (UGMYNDAAUÈGI *IGSAW ERU LÅTIL TAKMÎRK SETT ÖEGAR HANN HRELLIR OG KVELUR
FËRNARLÎMB SÅN

frumlegar leiðir til þess að skelfa
áhorfendur og vekja óhug í hjörtum þeirra.
Vinsældir myndarinnar urðu til
þess að framhaldsmyndin Saw II
var hrist fram ári síðar og nú er
hann mættur þriðja árið í röð í Saw
III.
Jigsaw er á síðasta snúningi að
þessu sinni og bíður dauðans undirlagður af krabbameini. Krankleikinn hindrar hann þó ekki í því að
halda illvirkjum sínum áfram þar
sem Amanda, eitt af fáum fórnarlömbum hans sem lifði þrautir hans
af, hefur gerst lærlingur hans.
Skötuhjúin ræna að þessu sinni
lækninum Lynn sem fær að halda
lífi svo lengi sem hún getur haldið
Jigsaw gangandi en á meðan hún
framlengir jarðvist sína með því að
hjúkra illmenninu reynir Jeff,
annað fórnarlamb, að leysa þraut
að hætti Jigsaw á öðrum vettvangi.
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Borðaði impala-antílópu í Afríku
(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N
TLI ÖAÈ SÁ EKKI LAMBAKJÎT ¡G F¾ BARA ALDREI LEIÈA ¹
ÖVÅ

 !THUGIÈ
… að örbylgjuofninn gagnast í margt annað
en að poppa. Skelltu sítrónunni inn í 15 sekúndur og þú uppskerð mun meiri safa þegar
þú kreistir. Veittu hvítlauki sömu meðferð
og ysta lagið rennur af honum.

"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
¶¾R ERU SVO ËTRÒLEGA MARGAR 3ENNILEGA VAR ËTRÒLEGASTA
MATARUPPLIFUNIN ÖEGAR ÁG BORÈAÈI INDVERSKAN MAT Å
FYRSTA SINN ¡G FÁKK RAUÈAN TANDOORI KJÒKLING ¡G BJË ¹
)NDLANDI ÖEGAR ÖETTA VAR SVONA MATUR HAFÈI Ö¹ ALDREI
SÁST HÁR
%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST VONDUR
3ELUR FINNST MÁR EKKI GËÈUR EN ANNARS ER ÁG LÅTIÈ
MATVÎND
,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM
&ERSKUR RJËMI ¡G GET ALLTAF BJARGAÈ MÁR MEÈ RJËMA

(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA BETUR
¶AÈ FER EFTIR TILFINNINGA¹STANDI HVERS DAGS HVAÈ MAÈUR
HEFUR ÖÎRF FYRIR 3TUNDUM ÖARF MAÈUR MAT Å JARÈSAM
BANDI TIL D¾MIS KJÎTSÒPU OG STUNDUM ÖARF MAÈUR
EITTHVAÈ LÁTTARA
(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å ÅSSK¹PNUM
3MJÎRVA !LLT SEM ÖARF Å GËÈAN GRUNN Å SËSU EIGINLEGA
%F ÖÒ YRÈIR FÎST ¹ EYÈIEYJU HVAÈ T¾KIRÈU MEÈ ÖÁR
3TEINBÅT (ANN ER SVO B¾TIEFNARÅKUR OG MYNDI HALDA Å
MÁR LÅFINU
(VAÈ ER ÖAÈ SKRÕTNASTA SEM ÖÒ HEFUR BORÈAÈ
TLI ÖAÈ HAFI EKKI VERIÈ ÖEGAR ÁG BORÈAÈI SPÎRFUGL
OG SPÎRFUGLSEGG OG ÖEGAR ÁG SMAKKAÈI FROSK Å
FYRSTA SINN ¡G HEF LÅKA BORÈAÈ IMPALA SEM ER
FALLEG ANTÅLËPUTEGUND Å !FRÅKU

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

6ÅNVIÈURINN
%INAR ,OGI 6IGNISSON

Ekki bara pinotage
Suður-Afríka hefur vakið mikla athygli fyrir framsækna víngerð
síðustu tvo áratugina og hefur framrás landsins verið mikil eftir að
aðskilnaðarstefnan leið undir lok og landið opnaðist fyrir erlendum
viðskiptum. Höfuðþrúga suður-afrískrar víngerðar er pinotage. Vín úr
henni eru jafnan djúprauð, kröftug og heit. Sumum finnst þau minna á
brennt gúmmí, á jákvæðan hátt þó! Pinotage er blendingsþrúga sem
var búin til fyrir tæpri öld, bræðingur pinot noir og cinsaut. Prófessor
Abraham Izak Perold gerði tilraunir til að bæta gæði pinot noir
þrúgunnar á víngarði við Góðrarvonarhöfða árið 1925. Ekki er ljóst
hverju prófessorinn vildi ná fram, hann skildi engar skýrslur eftir sig.
Flestir telja að hann hafi verið að reyna að bæta pinot noir þrúguna
með tilviljunarkenndum hætti því cinsaut er mjög ólík þrúga en hefur
þá kosti að vera auðræktanleg og sjúkdómalaus. Niðurstaðan var
óvænt, móðurþrúgurnar eru báðar heldur litlausar en afkvæmið
pinotage djúprautt.
Glen Carlou víngerðin, sem David Finlayson stjórnar og viðtal er birt
við hér á síðunni notar, öfugt við flesta vínframleiðendur Suður-Afríku,
franskar vínþrúgur en ekki heimaþrúguna pinotage. Ástæðan er sú að
stofnandinn, Walter Finlayson, lærði sitt fag í Frakklandi og hreifst af
öllu sem gert er þar í víngerð.
Flestar algengustu vínþrúgur heims eru ræktaðar í Suður-Afríku.
Lengi var chenin blanc sem heimamenn kalla steen
mikilvægasta hvíta þrúgan. Gaf yfirleitt af sér ódýr vín
en hefur verið að ná sér á strik og gerðar hafa verið
ýmsar athyglisverðar tilraunir sem hafa gefið af sér
sérstök vín. Stór og mikil chardonnay-vín hafa vakið
athygli, gjarnan nokkuð eikuð. Vín úr sauvignon blanc
hafa vakið einna mesta athygli. Þykja einhverjir glæsilegustu fulltrúar þeirrar þrúgu utan Evrópu. Fínustu vín
eru gerð úr cabernet sauvignon, gjarnað blönduð með
öðrum þrúgum, t.d. upp á klassíska franska mátann
eins og David Finlayson gerir. Mestu möguleikarnir í
rauðu vínunum virðast búa í syrah-þrúgunni. Svalari
héruð geta framleitt syrah nær frönskum stíl, en
heitari héruð liggja nær áströlsku línunni.

 BOTNINN HVOLFT
(VÅTVÅNIÈ ÎFLUGA 'LEN #ARLOU #HARDONNAY SÕNIR FRUM
KRAFTINN SEM BÕR Å 3UÈUR !FRÅKU 6ÅNIÈ VAR EITT ÖEIRRA FIMM
HVÅTVÅNA SEM FENGU 'YLLTA GLASIÈ HJ¹ ÅSLENSKU VÅNÖJËNA
SAMTÎKUNUM Å OKTËBER

Björt framtíð í Suður-Afríku
David Finlayson, stjórnandi Glen Carlou-víngerðarinnar, var á leiðinni á
Decanter-vínsýninguna í
London þegar hann hafði
viðkomu hér á Íslandi fyrir
skemmstu. Einar Logi Vignisson ræddi við hann.
Finlayson virkar við fyrstu kynni
fremur hlédrægur og fíngerður en
fljótlega kemur í ljós að undir niðri
leynist dæmigerður kraftmikill
Suður-Afríkumaður sem hefur
sterkar skoðanir á víngerð, efnahagsmálum og íþróttum en þetta
þrennt var fyrirferðarmikið í samtali okkar.
Hann er fyrrum brimbrettakappi en segist í vonlausri þjálfun
sem er þó ekki vonlausari en svo að
hann stundar fjallahjólreiðar af
krafti en sú íþrótt hefur hingað til
ekki þótt fyrir nema heldur vel
þjálfað fólk. „Meginástæðan fyrir
að ég lagði brettinu er sú að ég á
tvö lítil börn og þetta er heldur
hættulegt sport. Svo spilar inn í að
maður verður að vera alveg í toppæfingu til að ráða við stærstu öldurnar og það var farið að fara í
taugarnar á mér að ég réði ekki við
það sama og í gamla daga. Þannig
að ég læt hjólreiðar og veiði duga
og er alveg hættur að keppa. Ég
ætla að koma aftur til Íslands næsta
sumar og fara í lax. Faðir minn var
grænn af öfund þegar ég sagði
honum að ég væri á leið hingað og
spurði mig hvort ég gerði mér
minnstu grein fyrir því hversu
stórkostlegar árnar á Íslandi væru.
Árnar í Suður-Afríku eru flestar
minni en hér á landi og erfitt að
komast að þeim. Þær eru ekki eins
miklar fiskiár og þið búið yfir en á
móti kemur að náttúran er stórbrotin og mikið ævintýri að koma
sér á bestu veiðistaðina. Oft förum
við á kajak eða hjólabátum og syndum svo síðasta spölinn. Stundum
mæta veiðimönnum hlébarðar og
aðrar skepnur sem þú vilt helst
ekki hitta þegar hættulegasta vopnið sem þú ert með er flugustöng!“

$!6)$ &).,!93/. ¶YKIR EINN EFNILEGASTI VÅNGERÈARMAÈUR HEIMS &ORFALLINN VEIÈIMAÈ

UR SEM ¾TLAR AÈ M¾TA Å LAX ¹ ¥SLANDI N¾STA SUMAR

,EHMANN ROSALEG TÕPA
Glen Carlou víngerðin var stofnuð
árið 1985 af Walter Finlayson
föður Davids. Hann hafði starfað
sem víngerðarmaður hjá bestu
vínframleiðendum Suður-Afríku
en lært víngerð í Frakklandi og
frönsk áhrif eru áberandi í víngerðinni. Nafn fyrirtækisins er
fengið úr nöfnum dætra Walters,
en þær heita Lena, Carol og Louise. Syninum David var hins vegar
fljótlega falið að stjórna víngerðinni en hann hafði menntað sig í
víngerð í háskóla í Suður-Afríku
en jafnframt dvalið langdvölum í
Bordeaux og í Ástralíu hjá Peter
Lehmann.
„Það er ótengt núverandi eignarhaldi að ég fór til Lehmanns,“
segir David en Hess Group á bæði
Glen Carlou og Peter Lehmann í
dag. „Faðir minn hitti Peter fyrst
á áttunda áratugnum og mikill vinskapur tókst með fjölskyldum
okkar. Peter er alveg rosaleg týpa,
dæmigerður Ástrali sem virkar
hrjúfur en er með risastórt hjarta.
Hann lét mig vinna alveg svakalega mikið, 16 tíma á dag í fjóra
mánuði en ég lærði gríðarlega
mikið hjá honum. Ástralski stíllinn í víngerð er ansi tæknilegur á
meðan franski stíllinn er tilfinn-

ingalegur þar sem sagan og hefðirnar ráða för. Það var því
skemmtilegt fyrir mig að kynnast
þessum tveimur ólíku hefðum og
ég hef reynt að taka það besta úr
hvorum stílnum í víngerð okkar.“

(- VERÈUR HALDIÈ
„Efnahagslífið gengur vel og nýja
svarta millistéttin sem ekki var til
áður er drifkraftur samfélagsins.
Hún er mikilvæg fyrir okkur vínframleiðendur því áður höfðum
við fjórar milljónir hvítra sem
drukku vín en nú hafa 44 milljónir
svartra bæst við og mikið af fólkinu er vel menntað. Við glímum
auðvitað við ýmsa erfiðleika, misskiptingin er enn þá gríðarleg og
fátæktin yfirþyrmandi sumstaðar.
En framtíðin er björt og knattspyrnuáhugamenn þurfa ekki að
hafa áhyggjur af því að HM 2010
klikki. Allt er á fullu í uppbyggingu og Þjóðverjarnir sem skipulögðu keppnina sl. sumar eru
mættir niður eftir til að klára
þetta með okkur. Það eina sem ég
hef áhyggjur af er hvernig okkur
mun ganga að taka á móti öllum
þeim ferðamönnum sem koma á
keppnina. Flugfélögin þurfa að
endurskipuleggja sig og auka þarf
gistirými.“

Matreiðslubók á netinu
Mataráhugi Íslendinga virðist ekki fara dvínandi, ef
marka má vefsíðuna matseld.is. Hún hefur verið í loftinu í um þrjá mánuði, og er þegar komin með yfir 800
notendur og 500 uppskriftir. „Síðan er eiginlega ekki
farin af stað. Við höfum ekkert kynnt hana, og það er
enn verið að vinna í forrituninni,“ sagði Jens Kristjánsson, matgæðingurinn á bak við matseld.is. Að sögn
hans vantaði matreiðsluvef við hans hæfi. „Það er til
haugur af matarvefjum, en þeir virðast allir vera meira
og minna reknir af hagsmunaaðilum og gera ekki út á
þennan almenna notanda. Á matseld.is er enginn sem
stjórnar. Ég lagfæri stafsetningarvillur og svona, en að
öðru leyti eru þetta bara notendur að koma sínu á framfæri,“ sagði Jens. „Fólk getur gert það sem því hentar:
birt uppskrift, tekið þátt í umræðum eða skrifað grein
um eitthvað. Þetta er í raun bara stór matreiðslubók og
þankagangs-skráningarmaskína,“ sagði hann kátur.
Uppskriftir á vefnum koma úr öllum áttum. Þar má
meðal annars finna indverskan mat, rússneska fiskisúpu, afrískan pottrétt, brauðrétti, pottrétti og hvað
sem hugurinn, eða maginn, girnist og því engin ástæða
til að festast í sama farinu í matseldinni.
SUN
).$6%23+52 0/442¡4452 )NDVERSKUR MATUR NÕTUR MIK
ILLA VINS¾LDA HÁRLENDIS OG ¹ MATSELDIS M¹ FINNA ÕMSAR
EINFALDAR UPPSKRIFTIR AÈ GËÈG¾TINU
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Rak stílistann fyrir að ýta undir átröskun
Nicole Richie hefur nú rekið góðvinkonu sína og
stjörnustílistann
Rachel Zoe og
hefur ásakað
hana um að ýta
undir átröskun
hjá viðskiptavinum sínum.
Richie gefur
þetta út á
heimasíðu
sinni þar sem

-)3#(! "!24/.

%R VIÈSKIPTAVINUR
2ACHEL :OE OG ER
MEÈ EIND¾MUM
GRANNVAXIN

Trúlofaðist
leikkonu
Framleiðandinn Mark Burnett,
sem hefur sent frá sér raunveruleikaþætti á borð við Survivor,
Rock
Star:
Supernova og
The Apprentice
hefur trúlofast
leikkonunni
Roma Downey.
Burnett bað
hennar
um
þakkargjörðarhátíðina í Mex-!2+ "52.%44
íkó og ætla þau
&RAMLEIÈANDI
sér að giftast á
3URVIVOR OG 4HE
næsta ári. Þau
!PPRENTICE ¾TLAR
AÈ KV¾NAST 2OMA eru 46 ára og
eiga bæði börn
$OWNEY ¹ N¾STA
úr fyrri hjóna¹RI
böndum. Burnett á tvo syni og Downey, sem
hefur leikið í þáttunum Touched
By an Angel, á eina dóttur.

¶%'!2 !,,4 ,¡+ ¥ ,9.$) #HRISTIAN 3LATER
OG SJËNVARPSFRAMLEIÈANDINN 2YAN (ADD
ON GIFTUST ¹RIÈ 

Slater skilur
við Haddon
Skilnaður leikarans Christian Slater við sjónvarpsframleiðandann
Ryan Haddon er genginn í gegn.
Hjónin fyrrverandi, sem giftust á
Valentínusardaginn árið 2000,
skildu að borði og sæng í janúar á
síðasta ári vegna óviðunandi
ágreinings.
Slater, sem hefur m.a. leikið í
True Romance og Broken Arrow, á
tvö börn með Haddon. Ekki er víst
hvort hann fái sameiginlegt forræði yfir þeim eins og hann hefur
óskað eftir.

hún talar um að Zoe sé svo illa
haldin af átröskun sjálf að hún
reyni eftir bestu getu að
hafa áhrif á alla í kringum sig. „Rachel er með
sérstakar pillur sem
hún dreifir til viðskiptavina sinna sem
hjálpar þeim að verða
óeðlilega léttar,“ segir
Richie en hún hefur
grennst mikið síðustu ár og verið ásökuð í fjölmiðlum um að
vera haldin átröskun.
Stjarna Zoe hefur risið
hátt síðustu ár og er hún einn
eftirsóttasti stílisti í Hollywood í dag. Meðal viðskiptavina Rachel Zoe eru

Lindsay Lohan, Mischa Barton og
Kate Bosworth en þær hafa allar
grennst óeðlilega mikið upp á
síðkastið sem ýtir enn frekar
undir ásakanir Nicole Richie á hendur Zoe. Zoe hefur
neitað alfarið fyrir allt
saman og segir að Richie
og hún skilji í góðu og
ætli að halda áfram að
vera góðar vinkonur.

+!4% "/37/24( (EFUR

GJÎRSAMLEGA HORFIÈ
FYRIR FRAMAN AUGUNUM ¹
ALMENNINGI OG M¹ REKJA
ÖAÈ TIL 2ACHEL :OE

%++) ,%.'52 6).+/.52 .ICOLE 2ICHIE
OG STÅLISTINN 2ACHEL :OE VORU GËÈAR
VINKONUR OG VAR :OE STÅLISTINN HENNAR .Ò
SAKAR HIN ÖVENGMJËA 2ICHIE :OE UM AÈ
STUÈLA AÈ ¹TRÎSKUNUM HJ¹ VIÈKIPTAVINUM
SÅNUM

Stutt og laggott í Hollywood
Hollywood hefur aldrei
verið þekkt fyrir að ala af
sér löng og farsæl hjónabönd því flest stjörnuhjónabönd enda í skilnaði fyrr en
seinna.
Nokkur hjónabönd skera sig úr að
því leyti að hafa ekki enst árið.
Margir segja að fyrsta árið í hjónabandi sé eins og að svífa á bleiku
skýi en það á aldeilis ekki við um
neðangreind pör. Hvort það sé í
tísku í Hollywood er ekki gott að
segja en stjörnunum virðist vera
mikið í mun að gifta sig og eru svo
enn fljótari að skilja.

&JËRIR M¹NUÈIR
Þriggja ára krísan í hjónaböndum
er vel þekkt og eru það mörg
hjónabönd sem ganga í gengum
erfiðleika þá en í Hollywood þekkist þessi sama krísa sem fjögurra
mánaða krísan. Tvö þekkt hjónabönd hafa nú liðið undir lok eftir
einungis fjögurra mánaða líftíma.
Óvænt hjónaband leikkonunnar
Renee Zellweger og kántrísöngvarans Kenny Chesney entist aðeins
í
fjóra
mánuði
en
parið
þekktist
ekki lengi áður
en það ákvað að
ganga í það heilaga. Það er einmitt annað dæmi
um hjónabönd í
Hollywood, oftar
en ekki er
hugmyndin
um hjónabandið ekki
vandlega
úthugsuð áður
en hún er framkvæmd.
Seinni parið
eru Kid Rock og
Pamela Anderson sem sóttu um
skilnað
fyrir
stuttu. Parið gifti

sig á fjórum mismunandi stöðum í
sumar en ástin kulnaði hjá þeim
fjórum mánuðum síðar og hafa
þau nú sótt um skilnað hvort frá
öðru.

«VIÈUNANDI ¹GREININGUR
Stallsystur Pamelu Anderson, Carmen Electra hefur einnig sett sitt
mark á hjónabandssögu í Hollywood. Hún giftist körfuboltakappanum Dennis Rodman árið 1998 en
hjónabandssælan entist ekki lengur en í tíu daga. Þá sótti Electra
um skilnað og bar fyrir sig „óviðunandi ágreining“ sem ástæðu
skilnaðarins. Það er ein algengasta afsökunin í Hollywood fyrir
hjónabandslokum og notar fólk og
fjölmiðlar þessi orð óspart.
¶AÈ STYSTA Å SÎGUNNI
Poppprinsessan Britney Spears á
metið í stysta hjónabandi sögunnar. Hún giftist æskuvini sínum
Jason Alexander í Las Vegas en
segir sjálf að hún hafi verið í „annarlegu ástandi“ það kvöld. Hjónabandið entist í 55 klukkutíma og
Spears hefur því ekki beðið lengi
eftir að láta ógilda hjónabandið
eftir
brúðkaupsnóttina.
Ekki
fylgdi sögunni hvað vininum Jason
Alexander fannst um málið en
hann fékk sína 15 mínútna frægð á
meðan málið gekk yfir í fjölmiðlum.
Spears er nú búin að skilja í
annað skiptið á ævinni en hjónaband hennar og Kevin Federline
entist í tvö ár. Það er því spurning hvernig henni gengur næst.
Allt er þegar þrennt er, ekki
satt?

&*®'522! -.!¨! +2¥3!. 0AMELA !NDERSON OG +ID 2OCK ¹ÈUR EN SLITNAÈI UPP ÒR
HJËNABANDINU EFTIR STUTTAN TÅMA

 $!'!2 $ENNIS 2ODMAN OG #ARMEN

*!3/. !,%8!.$%2 &YRRVERANDI EIGIN

%LECTRA VORU HJËN Å TÅU DAGA ¹ÈUR EN
SLITNAÈI UPP ÒR

MAÈUR "RITNEY 3PEARS VARÈ FR¾GUR ¹
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Önnur stutt hjónabönd
N Jennifer Lopez og Chris Judd
Giftu sig árið 2001 og hjónabandið entist í níu mánuði.

Stökksteikt andarbringa með volgri andarlifur,
mangó og sætum kartöﬂum í súrsaðri plómusósu

N Drew Barrymore og Tom
Green
Hjónabandssæla þeirra tveggja
entist ekki lengur en í fimm mánuði.
N Colin Farrell og Amelia Warner
Giftust árið 2001 en allt kom
fyrir ekki og þau skildu fjórum
mánuðum síðar.






  
    
 


N Nicolas Cage og Lisa Marie
Presley
Líftími þessa hjónabands var
ekki lengur en þrír og hálfur
mánuður.

Hellmanns Majones er fyrsta flokks majónes sem laðar
fram það besta í matargerðinni. Flauelsmjúk áferð, besta
hráefni og ósvikin bragðgæði gera það ómissandi á
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samlokur, í salöt og hverskonar aðra matargerð.

Hellmann’s gerir samlokuna betri
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

Borat ástæða skilnaðarins
Nú hafa Pamela Anderson og Kid
Rock ákveðið að fara hvort í sína
áttina eftir aðeins fjögurra mánaða hjónaband. Þær sögur ganga
nú fjöllunum hærra í Hollywood
að ástæða skilnaðarins hafi verið
hlutverk Pamelu í kvikmyndinni
um sjónvarpsmanninn Borat sem
nýtur mikilla vinsælda meðal
áhorfenda.
Í kvikmyndinni á Borat að vera
yfir sig ástfanginn af Pamelu og
vill kvænast henni.
Kid Rock líkaði ekki hlutverk
Pamelu og kallaði hana öllum
illum nöfnum eftir að hafa séð
myndina og fannst spúsa sín
greinilega bera sig of mikið í
myndinni. Pamela fékk nóg en
þetta var víst ekki fyrsta reiði-

%++) .«' 34 +ID 2OCK MUN HAFA KALLAÈ

0AMELU ÎLLUM ILLUM NÎFNUM EFTIR FRUM
SÕNINGU "ORAT KVIKMYNDARINNAR SEM VAR
KVEIKJAN AÈ SKILNAÈINUM

kast Kid Rock gegn henni og á
hann víst erfitt með að stjórna
skapi sínu.
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0AMELU Å MYNDINNI EFTIR 3ACHA #OHEN
OG ÖVÅ M¹ SEGJA AÈ HANN SÁ ¹ST¾ÈA
SKILNAÈARINS

Falleg útgáfugleði hjá
Fabúlu í Tjarnarbíói
Tónlistarkonan Fabúla hélt útgáfutónleika í Tjarnarbíói á
dögunum ásamt hljómsveit sinni. Fluttu þau efni af nýútkominni plötu, Dusk, við góðar undirtektir.
Með Fabúlu á tónleikunum voru Birkir Rafn Gíslason á
gítar, Jökull Jörgensen á bassa, Sigtryggur Baldursson á
trommur og slagverk og Ingunn Halldórsdóttir á selló. Platan Dusk einkennist af „melankólskri leikgleði“ og ríkti sá
andi í Tjarnarbíói þetta föstudagskvöld.
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Sérþarfir stjarnanna og stíf gæsla
„Við verðum með sérþjálfaða
öryggisverði sem gæta stjarnanna
og kannski ekki hvað síst Stradivarius-fiðlunnar sem Hjörleifur
Valsson spilar á enda metin á nokkrar milljónir,“ segir Samúel Kristjánsson hjá Frost. Fyrirtækið hefur
veg og vanda af einhverjum stærstu
tónleikum Íslandssögunnar, Frostrósir: Evrópskar
Dívur en þeir
verða í Laugardalshöllinni laugardaginn 5. desember. Í engu verður
sparað þegar þær
Petula Clark og Sissel

Kyrkjebo stíga á sviðið ásamt
fjölda annarra söngkvenna því hátt
í fimm hundruð starfsmenn koma
að þessum tónleikum á einn eða
annan hátt. Samúel hefur verið á
fleygiferð að undanförnu enda
syngja sumar stjörnurnar ekki í
hvaða míkrafóna sem er og þá þarf
að útvega. „Gríska söngkonan
Eleftheria Arvanitaki hefur kannski
gert hvað mestu kröfurnar enda er
hún ef til vill langvinsælust af þeim
öllum þótt við
Íslendingar
könnumst ekki mikið
við hana,“ segir Samúel.
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Kostnaðurinn við tónleikana er
gríðarlegur og nemur veltan í
kringum verkefnið um hundrað
milljónir. „Sviðsetningin ein kostar
í kringum þrjátíu milljónir enda
verður þetta að standast alþjóðleg
gæði hvað umgjörð varðar,“ segir
Samúel en dívurnar syngja síðan í
sérstakri sjónvarpsútsendingu frá
Hallgrímskirkju sem verður sýnd
til fjölda Evrópulanda.
FGG
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Geiri gefur sjómönnum jólagjöf
Ásgeir Davíðsson á Goldfinger hefur gefið út
dagatal með myndum af
súludansmeyjum staðarins
sjötta árið í röð. Hann segir
það ekki markmiðið að
stúlkurnar sýni allt á myndunum, það geri þær bara á
Goldfinger.
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HEFUR ¹TT Å MIKLUM VANDR¾ÈUM MEÈ AÈ
HALDA SIG ¹ BEINU BRAUTINNI
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Handtekinn
með eiturlyf
Rapparinn Snoop Dogg var handtekinn fyrir að hafa í fórum sínum
byssu og eiturlyf er hann yfirgaf
upptökuver NBC-sjónvarpsstöðvarinnar þar sem hann hafði komið
fram í kvöldþætti Jay Leno.
Snoop, sem heitir réttu nafni
Calvin Broadus, og tveir félagar
hans voru handteknir eftir að leit
hafði verið gerð á heimili hans og
bíl.
Snoop, sem hélt tónleika í Egilshöll í fyrra, þarf að mæta fyrir
dómstólum hinn 12. desember
vegna málsins. Hann þarf að gera
slíkt hið sama 4. desember eftir að
hann var handtekinn 27. september fyrir að hafa í fórum sínum
hættulega kylfu á John Wayneflugvellinum í Bandaríkjunum.

„Ég hef nú sagt það áður að þetta er
jólagjöf mín til íslenskra sjómanna
enda eru þeir uppáhaldsmennirnir
mínir og ég vil helst koma þessu í
hvert einasta skip,“ segir Ásgeir
Þór Davíðsson, eigandi súlustaðarins Goldfinger, um dagatal fyrir
árið 2007 sem hann gaf út nýlega.
Dagatalið er það sjötta sem
Geiri sendir frá sér og að venju
skartar það myndum af stúlkum
sem stíga súludans á Goldfinger.
Geiri segir dansmeyjarnar sjá
sér hag í því að sitja fyrir í dagatalinu, ekki síst þar sem þær fá myndirnar af sér brenndar á geisladiska
og noti þær þegar þær sækja um
vinnu á öðrum álíka klúbbum úti í
hinum stóra heimi.
„Stelpan sem er á forsíðunni
hefur dansað hjá mér af og til síðustu sex ár og það ætti að segja sína
sögu um hvað stúlkunum finnst
gott að vinna hjá mér,“ segir Geiri
og bætir því við að dagatalið
fái alltaf jafn góðar viðtökur.
„Ég prenta það alltaf í
5.000 eintökum í fyrsta versi
og það hefur komið fyrir að
þegar líður á árið þurfi að
prenta meira þannig að yfirleitt fer þetta í 7.000 ein-
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ABBA-safn í
Svíþjóð
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tökum. Einu lætin sem ég
man eftir í kringum þetta
voru þegar það var fárast
yfir því að vélskólanemar
báru það út fyrir mig. Ég
skil nú ekki alveg hver
munurinn er á því að fá
fólk sem komið er
yfir tvítugt til að
bera almanakið út eða
biðja
það
um að leiða
sig niður

Laugaveginn í Gay Pride-göngunni.
Ég átta mig ekki alveg á hvar siðferðiskenndin liggur í þessu en mér
finnst þetta allt eiga rétt á sér.“
Stúlkurnar eru fáklæddar í
dagatalinu og eitthvað er um að
myndirnar þyki full siðprúðar
miðað við þá starfsemi sem almanakinu er ætlað að vekja athygli á en
Geiri á skýringar á því. „Ég fer
ekki að sýna allt á almanakinu enda
er ætlast til þess að menn komi svo
hingað upp eftir til að fá að sjá allt.“
ÖÖ

Safn tileinkað sænsku hljómsveitinni ABBA verður opnað í miðborg Stokkhólms árið 2008. Þar
verða til sýnis föt og hljóðfæri
sem sveitin notaði á farsælum
ferli sínum, auk verðlauna, handskrifaðra laga og texta. Einnig
verður þar hljóðver þar sem gestir geta tekið upp sín eigin ABBAlög.
Aðstandendur safnsins fengu
hugmyndina eftir að hafa kynnt
sér Bítlasafnið í London. Það tók
þá aftur á móti næstum tvö ár að
sannfæra fyrrum meðlimi sveitarinnar, þau Benny Anderson,
Björn Ulvaeus, Agnetha Faltskog
og Anni-Frid Lyngstad, um að
safnið væri góð hugmynd. „Það er
gaman að einhver vilji notast við
tónlistarferil okkar á þennan
hátt,“ sagði ABBA í yfirlýsingu
sinni. ABBA hefur selt yfir 370
milljónir platna. Jafnframt hafa
yfir 27 milljónir séð söngleikinn
Mamma Mia! sem þeir Björn og
Benny sömdu saman.

75 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..."

U TALI
ENSKU
KU OG ENSK
SKU
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

Þ.Þ. FBL

"BESTA BOND
MYNDIN Í ÁRARAÐIR"
- V.J.V. TOPP5.IS

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

kl. 8 B.I. 16 ÁRA
kl. 5, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
kl. 5 og 8
kl. 4
kl. 4 og 6
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
PULSE
CASINO ROYALE
BORAT
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
MÝRIN

kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.30, 8.30 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 6
kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT

kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 8*
kl. 6 og 10* B.I. 12 ÁRA

* SÍÐUSTU SÝNINGAR

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

Kynna plötu með
draugaveiðum
inu og kvaðst vera allt of hrædd
við slíka hluti. Hinar fjórar stúlkurnar héldu galvaskar af stað í
fylgd Yvette Fielding, sem stjórnar þættinum Most Haunted. Tilraunin fór þó ekki betur en svo að
Nicola Roberts flúði tökustað og
Cheryl Tweedy og Kimberley
Walsh grétu hvor í kapp við aðra.
Cheryl sagði lífsreynsluna hafa
verið hræðilega, hún hafi öskrað
og grátið til skiptis. Kimberley,
sem kvaðst vera tortryggnasta
stúlkan í hópnum, sagðist hins
vegar hafa öðlast trú á drauga og
önnur slík fyrirbæri. Miðað við
áhrifin sem tilraunin hafði á
hljómsveitarmeðlimi verður því
forvitnilegt að sjá hvort hún mun
hrista upp í plötusölunni.

')2,3 !,/5$ $RAUGAVEIÈARNAR LÎGÈUST
EKKI VEL Å FJËRAR STÒLKNANNA
Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Breska stúlknasveitin Girls Aloud
einbeitir sér nú að því að fylgja
nýju plötunni sinni úr hlaði. Í því
skyni ákváðu stúlkurnar að fara
með upptökulið upp á arminn í tvö
hús sem bæði eru víðfræg fyrir
reimleika, og fara þar í andaglas.
Ein þeirra, Nadine Coyle, þverneitaði þó að taka þátt í ævintýr-

Rappstjarna framtíðarinnar
Hinn 15 ára gamli Daníel
Alvin sigraði í rímnaflæðikeppni Miðbergs um síðustu
helgi. Hann þótti skrefi á
undan jafnöldrum sínum í
textagerð og flutningi.
„Ég er mjög sáttur, ætla fagna
þessu með að fara út að borða á
Ruby Tuesday,“ segir Daníel Alvin
Haraldsson sem gerði sér lítið
fyrir og vann rímnaflæðikeppni
Miðbergs sem haldin var síðasta
föstudag. Af þeim tæplega tíu sem
tóku þátt þótti Daníel bera af með
lagi sínu „Skrímslið og reiðin“, en
dómnefnd var sammála því að
Daníel væri skrefi á undan jafnöldrum sínum hvað varðar textagerð og flutning.
Í laginu fæst Daníel ekki við
neitt smámál, en það er tilhugalífið, þá sérstaklega ástarsorgin sem
er til umfjöllunar. „Ég var ekki
búinn að æfa mig mikið, en undirspilið fékk ég aðeins þremur
dögum fyrir keppni og þá þurfti
ég að spýta í lófana,“ segir hann. Í
verðlaun voru 15 þúsund krónur,
MP3 spilari og nýútkominn geisladiskur rapparans Bents, sem Daníel metur mikið. Sjálfur hefur
hann tekið upp fjögur lög, sigurlagið ekki þar með talið, en lögin
er ekki hægt að nálgast að svo
stöddu, „en eru væntanleg á
myspace“.
Daníel Alvin kýs að láta kalla
sig Danna A þegar hann er við
hljóðnemann og neitar öllum
tengslum við rapparann Sesar A.
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Hann er 15 ára gamall og nemur
við Engjaskóla í Grafarvogi. Hann
fæddist á Íslandi, en fjórum árum
ævinnar eyddi hann í Kaliforníu
og Hawaii ásamt fjölskyldu sinni.
Hann segist staðráðinn í að fara í

framhaldsskóla á næsta ári en
hefur enn ekki ákveðið hvert förinni skal heitið, en það skal vera
skóli sem tekur vel á móti upprennandi rappstjörnum og skáldum.
DORI FRETTABLADIDIS

Fagmennska er ekki nóg!
Þegar ég fékk plötu Bríetar Sunnu
í hendurnar hugsaði ég með mér
að hér væri komin enn ein Ædolplatan, hrikalega ófrumleg umslagsmynd sagði allt sem segja
þurfti. Ég leit aftan á plötuna og
skoðaði lagalistann. „Nohh, þeir
hafa ákveðið að treysta á ábreiðulögin, greinilegt að frumsömdu
lögin hafa ekki verið að gera sig,“
hugsaði ég með mér. Leit síðan á
það hverjir íslenskuðu lögin og
mér til nákvæmlega engrar furðu
voru það Stefán Hilmarsson, Einar
Bárðarson og Kristján Hreinsson.
Leit inn í umslagið til þess að
athuga hvort þér/mér/hér-rím
væri ekki örugglega að finna í
textum Einars. Júbb, í báðum lögunum hans. Einar klikkar ekki.
Ég skoðaði betur lögin og þóttist þekkja að hér væru á ferðinni
tónmild kántrílög enda hafði Bríet
oft lýst yfir ást sinni á slíkum
lögum í Ædolinu. Af fyrri reynslu
þóttist ég samt vita að hér myndi

ekki kveða við nýjan tón. Ædoldiskarnir hafa hingað til einkennst af ófrumleika, einsleitum
útsetningum, fljótfærni og gríðarlegri hræðslu við að taka
áhættu. Því ætti þessi plata Bríetar Sunnu að vera eitthvað öðruvísi en hinar?
Eitt var ég líka viss um;
frammistaða Bríetar átti eftir að
vera hin fínasta enda ágæt söngkona þar á ferð. Á listanum yfir
þá sem komu að upptöku plötunnar var ég líka viss um að engan
viðvaningsbrag mætti finna á
plötunni. En það er einfaldlega
ekki nóg að tónlist sé fagmannlega gerð. Það þarf einfaldlega
svo miklu miklu miklu miklu
meira, allavega til þess að tónlist
geti talist góð. Ég endaði samt að
sjálfsögðu á því að hlusta á gripinn almennilega en því miður, og
ég endurtek: því miður, reyndust
áhyggjur mínar um ágæti plötunnar á rökum reistar.
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Nú er komið að framhaldi bölvunarinnar

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.

ÚR SMIÐJU SAM RAIMI (SPIDERMAN MYNDIRNAR)

THE GRUDGE 2
BÖLVUNIN 2

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Forsýnd í kvöld

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

Tim Allen

Martin Short
THE DEPARTED
kl. 9
MÝRIN
kl. 5:50-7-9
SCANNER DARKLY kl. 10:15

Þorir þú aftur ?

B.i. 16
B.i. 12

BÖRN
NATIVITY STORY

kl. 7
kl. 8

B.i.12
B.i.6

B.i.16

- Ítölsk kvikmyndahátíð 23. nóv - 3. des.

Sýningartímar

(ﬂugstrákar)

(

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

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

/ ÁLFABAKKA
Leyfð
B.i.14
B.i. 16

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

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

Posto dell’anima, Il (staður sálarinnar) kl. 5:50 og 10:10
FATE COME NOI (gerið eins og við) kl. 10:10

Býður áskrifendum sínum

2fyrir1

(

í bíó

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

Leyfð

B.i. 12
B.i. 16
Leyfð
B.i. 12

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

kl. 5:50 - 8
kl. 8 - 10:10
kl. 8
kl. 6
kl. 10:10

Leyfð
B.i. 16
B.i. 16
Leyfð
B.i.12

á allar myndir sem sýndar eru á ítölsku kvikmyndahátíðinni

Gegn framvísun miða sem var framan
á Mogganum á laugardaginn

kl. 8
kl. 7 - 10
kl. 10:10

Leyfð
B.i. 12
B.i. 12

Munið
afsláttinn

Munið afsláttinn

Allt í öllu á BBC 6

Barist gegn nauðgunum

Söngkonan Courtney Love ætlar
að taka yfir útvarpsstöðina BBC 6
í einn dag, hinn 11. desember
næstkomandi.
Þar mun hún spila uppáhaldslögin sín og ræða um hvernig hún
hitti eiginmann sinn Kurt heitinn
Cobain, söngvara Nirvana. Meðal
annars mun hún spila sjaldheyrð
lög bæði með Nirvana og hljómsveit sinni Hole.
Love segist þegar hafa valið
helling af lögum frá sjöunda áratugnum, þar á meðal lög Bítlanna
og Elvis Presley. Einnig mun hún
spila lög eftir New Order, REM og
The Bangles. „Ég vil að fólk læri
eitthvað nýtt,“ sagði hún. „Ég hef
búið til lista og hef skoðað hann
vel og vandlega. Ég komst að því
að ég lifi í fortíðinni.“
Love mun einnig fjalla um
nýbylgjuna í Liverpool þar sem
Love átti samskipti við listamenn
eins og Julian Cope og Echo and
the Bunnymen snemma á níunda
áratugnum.
Oasis og Moby munu einnig
taka yfir útvarpsstöðina BBC 6 í
einn dag í næsta mánuði.

KK, Pétur Ben, Reykjavík! og Original Melody koma fram á tónleikum í kvöld sem er lokahnykkur
átaksins „Nóvember gegn nauðgunum“ sem Jafningjafræðsla Hins
hússins hefur staðið fyrir.
Ösp Árnadóttir hjá Jafningjafræðslunni segir að átakið hafi
gengið vonum framar. Sjö skólar
hafa verið heimsóttir og hefur
fræðslan ýmsist verið á sal eða inni
í lífsleikni- eða félagsfræðitímum.
„Fólk hefur svolítið skekkta mynd
af því hvernig þetta er. Það heldur
að flestar nauðganir séu þannig að
það sé setið fyrir stelpum og ráðist
á þær. Það er bara í 10% tilfella.“
Hún bætir því við að staðreyndin
sé sú að í 70% tilfella þekkja fórnarlömb nauðgunarinnar þann sem
fremur glæpinn.
Að sögn Aspar skellir fólk oft
skuldinni á stelpurnar sjálfar sem
lenda í nauðguninni og kenna m.a.
klæðaburði um hvernig fór fyrir
þeim, að þær hafi kallað nauðgunina yfir sig. „Það voru líka margir
að segja reynslusögur af einhverj-

®30 2.!$«44)2 ®SP SEGIR AÈ FËLK HAFI

SVOLÅTIÈ SKEKKTA MYND AF FËRNARLÎMBUM
NAUÈGANA
&2¡44!",!¨)¨(2®..

um frænda eða vinum sem stelpa
hefði sagt að hefði nauðgað sér.
Það er eins og það sé algengt en
samt er það bara í 1,5% tilfella
þannig. Það er eins oft og fólk sem
lýgur um að hafa lent í bílslysi til
að fá út úr tryggingunum. Samt er
það aldrei dregið í efa.“
Styrktartónleikarnir fara fram í
Ráðhúsi Reykjavíkur og standa
þeir yfir frá 20 til 22. Aðgangseyrir
er enginn en fólk getur lagt frjáls
framlög í kassa til styrktar Stígamótum.
FB

Ómþýður kærleikur
Hljómsveitin Sálin hans Jóns míns
hefur verið dugleg við að prófa
nýja hluti á undanförnum árum.
Hún samdi lög við söngleikinn Sól
og Mána sem var fluttur í Borgarleikhúsinu, spilaði með Sinfóníuhljómsveit Íslands og næst var
röðin komin að tónleikum með
Gospelkór Reykjavíkur.
Sumir hafa undrast þessa nýjungagirni Sálarinnar en það er vel
skiljanlegt þegar hljómsveit sem
hefur starfað svo lengi leiti nýrra
leiða til að halda sér og aðdáendum sínum á tánum.

4«.,)34
,IFANDI Å ,AUGARDALSHÎLL
3¹LIN OG 'OSPEL

(((
6EL HEPPNAÈIR TËNLEIKAR ÖAR SEM
INNLIFUNIN OG LÁTTLEIKINN SKÅNA Å GEGN
3¹LIN OG 'OSPELKËRINN SMELLPASSA
SAMAN

Á gospeltónleikunum í Laugardalshöll spiluðu hvítklæddir Sálarliðar flest af sínum þekktustu ástarlögum með aðstoð Gospelkórsins,
stjórnanda hans Óskars Einarssonar, og fjögurra aðstoðarhljóðfæraleikara. Lagt var upp með að flytja
texta þar sem kærleikurinn væri í
fyrirrúmi enda kórinn þekktur
fyrir trúarlegan söng sinn.
Lög á borð við Ekkert breytir

því, Getur verið?, Hjá þér, Lestin
er að fara, Þú fullkomnar mig,
Svarið er já og Aldrei liðið betur
fengu öll að hljóma á sinn ómþýða
hátt á tónleikunum sem heppnuðust afar vel. Fékk kórinn sérstaklega vel að njóta sín í fyrstnefnda
laginu. Þannig eru flest lögin á
plötunni fín þó svo að inn á milli
leynist lakari lög á borð við Sól um
nótt og Flæði.
Það fer Sálinni betur að spila
með Gospelkórnum heldur en Sinfóníuhljómsveitinni enda á sveitin
uppruna sinn í sálartónlist sem
hefur jafnan átt góða samleið með
gospeli. Þó svo að sinfóníutónleikarnir hafi verið ágætlega heppnaðir virðist sveitin finna sig betur
með kórnum og innlifunin og léttleikinn virðast meiri. Minna gospeltónleikarnir þannig meira á hin
hefðbundnu Sálarböll sem sveitin
er svo þekkt fyrir.
&REYR "JARNASON

9

HVER
VINNUR!

SENDU SMS SKEYTIÐ
JA SBF Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR
UNNIÐ BÍÓMIÐA!
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR,
DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR
OG MARGT FLEIRA

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

#/524.%9 ,/6% 3ÎNGKONAN #OURTNEY
,OVE VERÈUR ALLT Å ÎLLU HJ¹ ""#  HINN 
DESEMBER

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
SANTA CLAUSE 3
CASINO ROYALE
FLYBOYS

THE GRUDGE 2
SANTA CLAUSE 3

kl. 8 - 10
kl. 6 - 10

B.i. 16
Leyfð

MIRACOLO, IL (kraftaverkið) kl. 8
DA ZERO A DIECI (frá einum upp í tíu)
itölsk kvikmyndahátíð kl 6

&2¡44)2 !& &«,+)
/FURFYRIRS¾TAN +ATE -OSS HEFUR
GEFIÈ ÒT YFIRLÕSINGU ÖESS EFNIS AÈ
HÒN VILJI GERA SÅNA EIGIN SNYRTIVÎRU
LÅNU &YRIRS¾TAN ER NÒ MEÈ SAMNING
VIÈ SNYRTIVÎRUFYRIRT¾KIÈ 2IMMEL EN
UM LEIÈ OG SAMNINGURINN RENNUR
ÒT VILL HÒN BÒA TIL SITT EIGIÈ MERKI
-OSS ER GREINILEGA FARIN
AÈ F¾RA SIG UPP ¹ SKAFTIÈ
Å TÅSKUHEIMINUM ÖVÅ AUK
ÖESS AÈ VERA VINS¾LASTA
FYRIRS¾TA HEIMS ER HÒN
AÈ HANNA FATALÅNU UNDIR
EIGIN NAFNI HJ¹ 4OPSHOP

%&
GN@BDEE6
<diign`bdeejhZii{[cjkZgÂ^#H`V[id\
bdeeVhVbVceV``V#

7DGÁIJH@JG

&&

(\ÂVgWdgÂijh`jghVbVcZ^cjb
eV``V!`dbYjd\\ZgÂj\Â`Vje

(@AÖI6G

&&
BDEE6

&&
B>8GD;>7:G@AÖI6GD<
ÃKDII6BDEEJG
(b^Xgd[^WZg`aiVghVbVceV``V!Z^c"
hiV`aZ\V]Zcij\^g_aVÄg^[^c#:^cc^\i^a
ÄkdiiVbdeeV{\ÂjkZgÂ^#

&HI@#

&&

B>8GD;>7:G=6CH@>

<Âjg]Vch`^gb^Xgd[^WZgZ[c^hZbYgZ\"
jgh^\gn`#<Âjg_aVÄg^[^c

lll#gjb[ViVaV\Zg^cc#^h
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 ¥SLENSK KVENNALIÈ UPP UM SJÎ S¾TI
(ANDKNATTLEIKSSAMBAND %VRËPU GAF Å G¾R ÒT LISTA YFIR
STYRKLEIKA FÁLAGSLIÈA Å %VRËPU EFTIR LÎNDUM ¥SLENSK
KVENNALIÈ TAKA STËRT STÎKK UPP ¹ VIÈ OG FARA ÒR 
S¾TI Å ÖAÈ NÅTJ¹NDA +ARLALIÈIN ERU Å  S¾TI OG FÁLLU
UM EITT S¾TI FR¹ ÖVÅ Å FYRRA ¶ETTA ÖÕÈIR AÈ (3¥ GETUR
SENT TIL Ö¹TTTÎKU EITT LIÈ Å -EISTARADEILD %VRËPU EITT
Å %(& BIKARKEPPNINA EITT Å
%VRËPUKEPPNI BIKARHAFA
OG TVÎ Å SKORENDAKEPPNI
%VRËPU B¾ÈI Å KARLA OG
KVENNAFLOKKI

SPORT FRETTABLADIDIS

0!5, 3#(/,%3 %INN AF VINS¾LUSTU LEIK
MÎNNUM -ANCHESTER 5NITED Å GEGNUM
TÅÈINA
./2$)# 0(/4/3'%449

+NATTSPYRNUSKËLI -AN 5TD

Kynning um
helgina
&«4"/,4) Um helgina verða

staddir hér á landi fulltrúar frá
knattspyrnuskóla Man. Utd en
þeir eru hingað komnir í þeim
tilgangi að kynna starfsemi
skólans og hugmyndafræði hans.
Af þessu tilefni verður efnt til
kynningarfundar um starf og
stefnu skólans. Einnig verða
haldnar æfingar þar sem taka
þátt ungar stúlkur og ungir piltar
frá íslenskum liðum.
Kynningarfundurinn verður
haldinn kl. 10 á laugardagsmorgun á Grand hóteli og er aðgangur
ókeypis. Klukkan 13 sama dag
verður síðan æfing í Risanum í
Hafnarfirði og önnur æfing er á
sama tíma og á sama stað daginn
eftir.
Nánari upplýsingar um
námskeiðið veitir Lúðvík
Arnarson á tölvupóstfanginu
ludvik@uu.is

%''%24 -!'.²33/. 9FIRGEFUR ¥SLAND

FLJËTLEGA

%GGERT -AGNÒSSON

Keypti íbúð í
London
&«4"/,4) Eggert Magnússon,

formaður KSÍ og tilvonandi
stjórnarformaður West Ham,
hefur staðfest við breska
fjölmiðla að hann ætli að flytja til
London svo að hann geti sinnt
starfi sínu sem stjórnarformaður
almennilega.
Eggert staðfesti einnig að hann
hefði keypt íbúð í London fyrr á
árinu sem nýtist honum vel núna
þar sem hann hefur búið í London
undanfarnar sjö vikur.
Þessi tilhögun Eggerts hefur
vakið nokkra athygli enda hafa
þeir erlendu fjársýslumenn sem
hafa keypt ensk félög undanfarin
ár flestir haldið sig nokkuð fjarri
félaginu. Til að mynda hefur
Malcolm Glazer, eigandi Man.
Utd, aldrei séð leik á Old Trafford
og Randy Lerner, eigandi Aston
Villa, hefur ekki heldur séð sitt
lið spila.
HBG

-!'.²3 ¶«2 '5..!233/. +%&,!6¥+ -4)2 -,%+!2.! +5.). &2 4¡++,!.$) ¥ $!'

Þurfum á stuðningi áhorfenda að halda
+EFLAVÅK MUN Å DAG LEIKA GEGN TÁKKNESKA
LIÈINU -LEKARNA +UNIN FR¹ 4ÁKKLANDI Å
$ RIÈLI SKORENDAKEPPNI %VRËPU Å KÎRFU
BOLTA %R ÖETTA ÖRIÈJI OG JAFNFRAMT SÅÈASTI
HEIMALEIKUR +EFLVÅKINGA Å RIÈLINUM EN
EFTIR ÖENNAN LEIK ¹ LIÈIÈ TVO ÒTILEIKI EFTIR
+EFLAVÅK TAPAÈI FYRSTA LEIKNUM
SÅNUM Å RIÈLINUM FYRIR +UNIN YTRA
  %INS OG RIÈILLINN HEFUR
SPILAST SÅÈAN Ö¹ ERU ÖESSI TVÎ LIÈ Å
BAR¹TTUNNI UM ANNAÈ S¾TI RIÈILSINS
EN TVÎ LIÈ KOMAST ¹FRAM Å  LIÈA
ÒRSLIT ¶AÈ ÖÕÈIR AÈ +EFLAVÅK ÖARF
EKKI AÈEINS AÈ VINNA Å KVÎLD
HELDUR EINNIG HELST MEÈ MEIRI
MUN EN LIÈIÈ TAPAÈI ÒT Å
4ÁKKLANDI
b¶AÈ VERÈUR ERFITT EN
GAMAN m SAGÈI -AGNÒS ¶ËR

'UNNARSSON LEIKMAÈURINN ÎFLUGI Å LIÈI
+EFLAVÅKUR b%N VIÈ ÖURFUM AUÈVITAÈ
FYRST OG FREMST AÈ VINNA LEIKINN ¹ÈUR
VIÈ GETUM LEYFT OKKUR AÈ HUGSA UM
EITTHVAÈ ANNAÈm
²KRAÅNSKA LIÈIÈ $NIPRO ER
ËSIGRAÈ ¹ TOPPI RIÈILSINS EN
.ORRKÎPING FR¹ 3VÅÖJËÈ ENN
¹N SIGURS Å NEÈSTA S¾TINU
+EFLAVÅK ¹ EFTIR AÈ M¾TA
ÖEIM LIÈUM ¹ ÒTIVELLI OG
ÖARF HELST AÈ VINNA Ö¹
B¹ÈA SÁRSTAKLEGA EF
+EFLVÅKINGAR VINNA EKKI
MEIRA EN  STIGA SIGUR
Å KVÎLD
b¶AÈ VERÈUR ERFITT AÈ
M¾TA $NIPRO ¹ ÒTIVELLI EN
VIÈ S¹UM SAMT ALVEG AÈ VIÈ

EIGUM SÁNS ¹ AÈ VINNA ÖETTA LIÈ 6IÈ G¾TUM
ALVEG EINS GERT ÖAÈ ¹ ÒTIVELLI m SAGÈI -AGNÒS
SEM TELUR AÈ +UNIN SÁ STERKARA LIÈ EN ÖAÈ
ÒKRAÅNSKA
b3AMT EKKI  STIGUM BETRA EN +EFLA
VÅK ÖAÈ ER ALVEG LJËST /KKUR LÅST VEL ¹
ÖETTA VERKEFNI 6IÈ LENTUM EINNIG Å ÖESSARI
AÈSTÎÈU Å FYRRA ÖEGAR VIÈ ÖURFTUM AÈ VINNA
LIÈ FR¹ 2ÅGA OG VIÈ GERÈUM ÖAÈ +EFLAVÅK ER
ALLTAF BEST ÖEGAR ¹ REYNIR OG ÁG OG 'UNNI
ÖURFUM BARA AÈ HITTA VEL Å KVÎLDm
!ÈSPURÈUR SEGIST HANN ¾TLA AÈ SETJA
NIÈUR EINS MARGAR ÖRIGGJA STIGA KÎRFUR OG
NAUÈSYN KREFUR b¡G ¾TLA ALLA VEGA AÈ SKJËTA
NËG m SAGÈI HANN Å LÁTTUM DÒR (ANN HVETUR
VITANLEGA ALLA TIL AÈ M¾TA Å KVÎLD
b-AÈUR VILL ALLTAF F¹ FULLT HÒS ÖVÅ VIÈ ÖURF
UM ¹ STUÈNINGI ¹HORFENDA AÈ HALDAm

3KYNSAMARI REKSTUR HJ¹ +2 Å DAG EN
MARGIR LEIKMENN ¹ FÅNUM LAUNUM
KR er ekki það félag sem býður bestu samningana. KR hefur nokkuð dregið saman seglin og býður lakari
samninga í ár en í fyrra. Félagið er ekki hætt að greiða leikmönnum svartar greiðslur þótt þær séu á miklu
undanhaldi. KR og Valur eru grófust í að hafa samband við samningsbundna leikmenn án leyfis.
&«4"/,4) Fréttablaðið hefur á undanförnum vikum tekið ítarleg viðtöl við marga af eftirsóttustu
knattspyrnumönnum landsins síðustu ár. Tilgangur viðtalanna var
að komast til botns í hinum sérstaka íslenska leikmannamarkaði
sem enginn veit mikið um. Ekki
einu sinni leikmennirnir sjálfir.
Hvað eru leikmenn að fá í laun?
Hvaða lið borga best? Hvernig
samningar eru í boði hjá hverju
félagi? Hvaða félög brjóta félagaskiptareglurnar? Er verið að
greiða leikmönnum „svart“ og
hvaða lið á mest af peningum er á
meðal þeirra spurninga sem
Fréttablaðið spurði leikmennina
að.
Fréttablaðið mun alla þessa
viku birta greinar sem ætlað er að
varpa ljósi á leikmannamarkaðinn. Þær upplýsingar sem koma
fram í greinunum eru alfarið
fengnar frá leikmönnunum sjálfum. Í dag skoðum við stórveldið í
Vesturbænum, KR.

!LLS KYNS FRÅÈINDI
Það hefur lengi loðað við KR að
vera það félag sem greiðir leikmönnum sínum hvað bestu launin enda hafa margir snjöllustu
knattspyrnumenn
þjóðarinnar
lagt leið sína í Vesturbæinn.
KR er vissulega að greiða leikmönnum ágæt laun en KR er
aftur á móti að bjóða um margt
öðruvísi samninga en Valur til
að mynda sem er aðallega í peningagreiðslum og engu öðru.
Leikmenn sem KR er á höttunum eftir er boðið meiri fríðindi á
borð við afnot af bíl og íbúð og
stundum fylgja líka með í pakkanum hlutir á borð við bensínkort.
"UÈU BETRI SAMNINGA FYRIR ¹RI
Það eru ekki mörg ár síðan KR
stóð frekar höllum fæti fjárhagslega en reksturinn gengur betur í

dag KR er ekki lengur að bjóða
ofurlaun í hæsta flokki en á móti
kemur að það eru nokkuð margir
leikmenn hjá félaginu sem eru
með góða samninga í kringum 200300 þúsund krónur í fastagreiðslu
á mánuði. KR var í raun að bjóða
betri samninga fyrir sumarið 2005
en það gerir í dag.

5MGJÎRÈIN SKIPTIR M¹LI
KR hefur verið að búa til umgjörð
í kringum meistaraflokkinn hjá
sér sem er leikmönnum að skapi.
Leikmenn virðast líka vera til í að
leika fyrir Teit Þórðarson. Það einkennir einnig félagið að
það stendur við sína samninga og enginn
dráttur
er á

greiðslum
lengur
eftir
því sem best er
vitað.
Eitt sterkasta vopn
KR er að félagið virðist
eiga auðvelt með að útvega leikmönnum atvinnu sem í einhverjum tilvikum er framtíðarstarf viðkomandi leikmanns. Fyrir vikið er

viðkomandi leikmaður ekki á eins
háum launum hjá félaginu og
margur heldur.
Dæmi eru um að leikmenn hjá
KR hafi fengið tekjutryggingu
samhliða starfinu sem þýðir að
leikmaðurinn heldur launum þó
hann missi vinnuna. Félagið þarf
þá að bjarga honum um nýtt starf
og sér til þess að hann haldi sömu
launum.

(VETJANDI GREIÈSLUR
KR er með sigurleikjabónus sem
er í kringum 30-40 þúsund krónur.
KR er með titlabónus í kringum
hálfa milljón króna fyrir þá leikmenn sem eru líklegir til að spila
mest fyrir liðið. KR býður leikmönnum, sem það er í viðræðum
við, einnig undirskriftafé sem
er allt frá
hálfri milljón króna.

lags KR vilji halda öðru fram.
Þrátt fyrir betri rekstur á síðustu
árum er ekki allt eins og best verður á kosið hjá KR. Vesturbæjarliðið er enn að greiða einhverjum
leikmönnum svart þótt þeim hafi
farið mjög fækkandi á síðustu
árum.
Reyndar virðist skipta máli
hver sér um að semja við leikmanninn því dæmi er fyrir því að
stjórnarmaður hafi sagt við leikmann að KR væri hætt að greiða
svart. Nokkru síðar hefur annar
stjórnarmaður frá félaginu samband við leikmanninn og býður
honum svartar greiðslur.

+2 OG 6ALUR HAFA SNEMMA SAMBAND
VIÈ SAMNINGSBUNDNA LEIKMENN
Forráðamenn KR hafa einnig gert
sig seka um að brjóta reglur um
félagaskipti og úttekt Fréttablaðsins hefur leitt í ljós að Valur og KR
eru grófust í að setja sig í samband við samningsbundna leikmenn án leyfis.
Síðast í sumar hafði KR ólöglega samband við samningsbundinn leikmann annars félags í byrjun ágúst. KR fór reyndar þá leið
að láta utanaðkomandi aðila hlera
leikmanninn fyrst. Viðbrögð leikmannsins voru jákvæð og þá hafði
stjórnarmaður í félaginu umsvifalaust samband án leyfis félags viðkomandi leikmanns.
Fyrir ári síðan var félagið ekki
eins varkárt í samskiptum við
leikmenn og þá höfðu stjórnarmenn ólöglega beint samband við
samningsbundna leikmenn án
þess að hlera þá á undan.
Á morgun: FH

%NN AÈ GREIÈA SVART
Það eru ekki mörg félög á Íslandi
sem eru til í að greiða fyrir leikmenn hér innanlands en KR er eitt
þeirra þótt formaður rekstrarfé-

¥¶2«44!,*«3
(%.29 ")2')2 '5..!233/.
HENRY FRETTABLADIDIS

¥SLENSKA KVENNALANDSLIÈIÈ Å HANDBOLTA LEIKUR SINN ANNAN LEIK Å UNDANKEPPNI (- ¹ FÎSTUDAG

Rúta kvennalandsliðsins kölluð „klakavagninn“
(!.$"/,4) Það fer vel um íslenska
kvennalandsliðið í handbolta í
smábænum Valcea í Rúmeníu.
Íþróttahúsið sem leikirnir í riðlinum fara fram í er í rúmlega hundrað þúsund manna borg sem heitir
Valcea og er staðsett í djúpum dal
Karpatafjallanna en hótelið sem
íslenska liðið gistir á er í þorpi þar
rétt fyrir utan og er u.þ.b. hálftíma akstur í íþróttahúsið.
Í þorpinu er fátt um fína drætti
og þar eru nánast eingöngu hótel,
sem gera sig út fyrir að vera
heilsuhótel, með tilheyrandi nuddaðstöðu og öðru því um líku. Víða
má sjá áhrif gamla kommúnistaríkisins á svæðinu. Mörg hótelanna eru í hálfgerðri niðurníðslu.
Hótelið sem íslenska liðið er á er

þó tiltölulega nýtt af nálinni ef
mið er tekið af öðrum hótelum í
nágrenninu og ágætlega er hugsað
um íslensku stelpurnar. Það má
augljóslega sjá á keyrslunni á
milli hótelsins og íþróttahússins
að mikil fátækt er á svæðinu.
Rútan sem keyrir liðið á milli
staða hefur hingað til gengið undir
nafninu klakavagninn sökum
slæmrar miðstöðvar í langferðabílnum. Stelpurnar kvörtuðu sáran
undan kulda fyrstu dagana og
reynt var eftir fremsta megni að
biðja bílstjórann um að hækka hitann en án árangurs.
Það stafaði að öllum líkindum
af samskiptaörðugleikum, því það
var sama hvað sagt var, alltaf
kólnaði meira í bílnum.
DSD
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(ARÈJAXLINN "EN 7ALLACE ER BÒINN AÈ GERA ALLT VITLAUST ¹ SKÎMMUM TÅMA HJ¹ #HICAGO "ULLS

Settur á bekkinn fyrir að nota ennisband
Frákastavélin Ben
Wallace, sem kom til Chicago
Bulls frá Detroit Pistons í sumar,
er búinn að gera allt vitlaust hjá
félaginu á þeim stutta tíma sem
hann hefur verið í herbúðum
félagsins. Nýjasta nýtt er að Wallace braut reglur félagsins vísvitandi í leik gegn New York Knicks
er hann mætti til leiks með ennisband sem einhverra hluta vegna
er bannað hjá Bulls.
Hann var fyrir vikið settur á
bekkinn. Í næsta leik á eftir mætti
hann til leiks án ennisbandsins og
fékk að spila en spilaði ekki vel. Í
raun hefur Wallace átt í miklum
erfiðleikum í vetur og hefur ekki
einu sinni náð tíu fráköstum að

+®2&5"/,4)

#!2,/3 4%6%: 6ILL EFLAUST FREKAR BORGA

PENING EN FARA Å BRASILÅSKU TREYJUNA

#ARLOS 4EVEZ REFSAÈ

meðaltali í leik. Vörnin átti að
styrkjast með komu hans en hún
hefur verið slakari en síðasta
vetur það sem af er þessum vetri.
Annars virðist Wallace vera
með allt á hornum sér og samskipti hans við þjálfara og stjórnarformann félagsins hafa ekki
verið upp á marga fiska. Það er
margt sem fer í taugarnar á Wallace hjá félaginu og til að mynda
hefur hann rifist mikið yfir því að
fá ekki að spila tónlist í búningsklefanum fyrir leiki.
Kaldhæðnin í þessu ennisbands-máli er sú að Bulls notar
mynd af Wallace með ennisband í
auglýsingaskyni fyrir félagið. En
af hverju ákvað Wallace eiginlega

að mæta til leiks með ennisbandið
vitandi að það væri bannað?
„Ég var bara í þannig skapi,“
sagði Wallace einfaldlega.
Ben Wallace var í aðalhlutverki
hjá Chicago Bulls sem vann New
York Knicks í fyrrinótt, 102-85. Þá
lék hann í tæpar 40 mínútur, skoraði tíu stig og tók tólf fráköst.
HBG

"%. 7!,,!#%

(EFUR EKKI FUNDIÈ SIG EINS VEL
HJ¹ #HICAGO "ULLS OG $ETROIT
0ISTONS ÖAR SEM HANN VARÈ
MEISTARI MEÈ LIÈINU ¹RIÈ 
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

Neyddur í
treyju Brasilíu
&«4"/,4) Argentínumaðurinn
strunsaði heim á leið um síðustu
helgi er honum var skipt af velli í
leik West Ham. Hann bað félaga
sína síðar afsökunar, sagðist hafa
verið heitt í hamsi og því hafi
hann brugðist svo illa við.
Félagar Tevez í West Hamliðinu fengu að velja refsingu til
að leggja á Argentínumanninn og
þeir ákváðu að hann skyldi mæta
á næstu æfingar í landsliðstreyju
Brasilíu. Verður áhugavert að sjá
hvort hann sættir sig við þá
refsingu.
HBG

3ILVINHO OG "RONCKHORST

Framlengja
við Barcelona
&«4"/,4) Varnarmennirnir

Silvinho frá Brasilíu og Giovanni
Van Bronckhorst hafa ákveðið að
framlengja samninga sína við
Evrópumeistara Barcelona til
ársins 2008 en samningar beggja
áttu að renna út næsta sumar.
„Það er búið að ganga frá öllu
og við munum skrifa undir
pappírana í byrjun desember,“
sagði Txiki Begiristain, yfirmaður knattspyrnumála hjá Barcelona.
HBG
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3TUÈ HJ¹ STELPUNUM

Spila á spil og
skemmta sér
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(!.$"/,4) Það var létt yfir

íslenska kvennalandsliðinu í
handbolta eftir að liðið vann sigur
á Adserbaídsjan í fyrsta leiknum
í undankeppni HM á þriðjudaginn. Liðið fékk frí í gær og í dag
en það er erfitt verkefni fyrir
höndum á morgun þegar Ísland
mætir Portúgal.
Stelpurnar tóku fríinu fagnandi
og eftir leikinn mátti víða sjá
bros á andlitum þeirra. Ekki síst í
herbergi þeirra Elísabetar
Gunnarsdóttur og Hörpu Melsted
þar sem fram fór hörkuspennandi
lagakeppni.
Keppnin fór þannig fram að
Rakel Dögg Bragadóttir sat við
tölvuna, spilaði lög úr henni og
hinar stelpurnar áttu að giska á
hver væri flytjandinn. Það var að
lokum Ragnhildur Guðmundsdóttir sem fór með nokkuð
öruggan sigur af hólmi enda ansi
nösk á að giska og greinilega vel
að sér í tónlistarheiminum.
DSD
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¶ÕSKALANDI Å SUMAR
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¶RÅR EFSTU Å KJÎRI &)&! ¹ KNATTSPYRNUMANNI ¹RSINS

Zidane á meðal
þriggja bestu
&«4"/,4) Alþjóðaknattspyrnusam-

bandið, FIFA, upplýsti í gær hvaða
þrír knattspyrnumenn væru efstir
í kosningu á besta knattspyrnumanni heims. Það eru Brasilíumaðurinn Ronaldinho, Ítalinn
Fabio Cannavaro og svo Frakkinn
Zinedine Zidane sem stimplaði sig
út úr knattspyrnuheiminum á eftirminnilegan hátt síðasta sumar.
Það eru þjálfarar og fyrirliðar
hinna 207 aðildarlanda FIFA sem
hafa kosningarétt.
Ronaldinho er talinn líklegastur til að hreppa hnossið en með
hann sem besta mann varð Barcelona spænskur meistari og bætti
síðan um betur með því að vinna
Meistaradeildina.
Ronaldinho
hefur hlotið þessi verðlaun undanfarin tvö ár og getur orðið fyrsti

leikmaðurinn í sögunni til að vinna
þau þrjú ár í röð.
Það skal þó enginn afskrifa
Ítalann Cannavaro sem var nýlega
útnefndur besti leikmaður Evrópu
en hann varð ítalskur meistari
með Juventus og síðan heimsmeistari með Ítölum þar sem hann
lék frábærlega.
Það kemur mörgum á óvart að
sjá Zidane á meðal þriggja efstu
en þeir sem kusu hafa greinilega
getað litið fram hjá skallanum á
Materazzi þegar þeir gáfu atkvæði
sitt. Zidane hefur unnið þessa
nafnbót þrisvar sinnum á ferlinum og hann yrði sá fyrsti til að
hljóta hana fjórum sinnum.
Kjörinu verður lýst 18. desember næstkomandi í Zürich.
HBG

'ABRIEL (EINZE KOMINN ¹ FULLT SKRIÈ

Berst glaður fyrir sæti sínu
&«4"/,4) Argentínski varnarmað-

urinn Gabriel Heinze hjá Man.
Utd er loksins kominn á fullt
skrið eftir meiðsli sem hann
hlaut á HM í sumar. Hann berst
nú hatrammri baráttu við Frakkann Patrice Evra um vinstri
bakvarðarstöðuna hjá United og
finnst það gaman.
„Ég er mjög glaður fyrir
hönd Evra sem hefur verið að
leika vel og það er gott fyrir
liðið. Man. Utd snýst ekki um
einstaklingana heldur um að ná
góðum úrslitum og það hefur
gengið vel í vetur. Það verður
gaman að berjast um sæti í byrjunarliðinu,“ sagði Heinze en
Frakkinn Mikael Silvestre er
ekki eins hress enda ekki komist
í byrjunarlið United síðan í
september. Hann var ekki í
leikmannahópnum gegn Chelsea
og hann er nú orðaður við sölu

+NATTSPYRNUDEILD "REIÈABLIKS
ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA ÖJ¹LFARA
FYRIR  ÚOKK KVENNA
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR *ËHANNES
3VEINBJÎRNSSON FORM MEISTARAÚOKKSR¹ÈS
KVENNA Å SÅMA   EÈA Å GEGNUM
TÎLVUPËST JOHANNES SAAIS

'!"2)%, (%).:% 'RÅÈARLEGA VINS¾LL

HJ¹ STUÈNINGSMÎNNUM -AN 5TD

til Spánar.
„Það væri fínt að fara
þangað. Af hverju ekki? Ég hef
samt útilokað að fara aftur til
Frakklands. Ekki af því mér
líkar ekki við landið heldur
vegna þess að ég þekki deildina
þar of vel. Ég væri til í að prófa
nýja hluti á nýjum stöðum,“
sagði Silvestre.
HBG

Blue Lagoon gjafakort

Bláa lónið
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Spa meðferðir

Upplýsingar í síma 420-8832 eða á bluelagoon@bluelagoon.is

Veitingar
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&RAM VANN ÎRUGGAN SIGUR ¹ &YLKI Å 3AFAMÕRINNI Å G¾R
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Fjórði deildarsigur Framara í röð

DHL-deild karla
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forskot HK og Vals í DHL-deild
karla í gærkvöldi með öruggum
fimm marka sigri á Fylki. Gestirnir úr Árbænum fengu að líta
tvö rauð spjöld í leiknum og eru
komnir í alvarlega fallbaráttu.
Framarar byrjuðu mun betur í
gær og komust strax í 7-2 forystu.
Þrátt fyrir það átti Hlynur Morthens, markvörður Fylkis, sinn
besta leikkafla í upphafi leiksins
þar sem hann varði fimm skot. En
Fylkismenn náðu að nýta sér einbeitingarleysi Framarar eftir
þessa öflugu byrjun og minnkuðu
muninn í 9-7. En það reyndist
aðeins um stundarsakir þar sem
Framarar gáfu vel í á nýjan leik
og komust í sex marka forystu
þegar flautað var til hálfleiks, 1711.
Það hafði sitt að segja að Fylkismenn misnotuðu þrjú vítaköst í
fyrri hálfleiknum sem og að Arnari Þór Sæþórssyni var vikið af
velli með rauða spjaldið eftir um
stundarfjórðungsleik. Dómurinn
kom í kjölfar brots Arnars á Daníel Berg Viktorssyni en Fylkismenn mótmæltu dómnum mjög.
Eins og gefur að skilja voru
Íslandsmeistararnir öflugir í

-%.$)%4!  HEIMLEIÈ
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'AIZKA -ENDIETA

Fær að fara frá
Middlesbrough
&«4"/,4) Gareth Southgate,
,¥4), &92)234!¨! 6ARNARMAÈUR &YLKIS REYNIST LÅTIL FYRIRSTAÈA FYRIR 3IGFÒS 0¹L 3IGFÒSSON

&RAMARA
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sóknarleik sínum og dreifðust
mörkin vel á milli manna. Haraldur Þorvarðarson nýtti sín færi vel
eins og reyndar fleiri leikmenn
Fram.
Sigur Framara var aldrei í
hættu í síðari hálfleik og greinilegt að Fylkismenn létu mótlætið
fara í taugarnar á sér. Haukur
Sigurvinsson fékk að líta rauða
spjaldið fyrir olnbogaskot og
Fylkisliðið orðið heldur þunnskip-

&«4"/,4) Arsenal tapaði í gær í
fyrsta sinn fyrir Fulham síðan
Englendingar urðu heimsmeistarar í knattspyrnu árið 1966. Það var
á nýársdegi það ár sem það gerðist og því biðin langa á enda komin
fyrir stuðningsmenn Fulham.
Ekki byrjaði kvöldið vel hjá
Arsenal en liðið fékk á sig tvær
hornspyrnur strax í upphafi leiks.
Úr þeirri síðari skoraði Biran
McBride eftir að Jens Lehman,
markvörður Arsenal, misreiknaði
fyrirgjöfina. Markið verður óneitanlega að skrifast á þann þýska.
Útlitið var enn dekkra fyrir Arsenal-liðið er Tomas Radzinski
skoraði annað mark Fulham á 19.
mínútu eftir fyrirgjöf Luis Boa
Morte. Markið var þó ekki sársaukalaust því Radzinski var á svo
mikilli siglingu að hann klessti á
auglýsingaskilti og þurfti aðhlynningu í kjölfarið.
Robin van Persie færði stuðningsmönnum Arsenal von með laglegu vinstrifótarskoti utan teigs.
Staðan því orðin 2-1 eftir 35 mínútna leik.
Þrátt fyrir þetta héldu leikmenn Bolton áfram að sækja en
höfðu ekki erindi sem erfiði í fyrri
hálfleik.
Arsenal byrjaði betur í síðari

hálfleik og var óheppið er mark
Thierry Henry var þó réttilega
dæmt af vegna rangstöðu. En
hinum megin á vellinum lenti Boa
Morte í því sama eftir skrautlega
skógarferð Lehman.
Phillipe Senderos fékk svo að
líta rauða spjaldið eftir aðra
áminningu sína sem hann fékk
fyrir að brjóta á Boa Morte rétt
utan teigs.
En það breytti litlu og stóðu
leikar óbreyttir til leiksloka. Heiðar Helguson lék síðasta stundarfjórðunginn fyrir Fulham og átti
eitt ágætt færi.
Ryan Giggs var ekki í byrjunarliði Manchester United í gær og
herma sögusagnir að það sé vegna
ósættis hans og Sir Alex Ferguson, knattspyrnustjóra liðsins.
Opinbera skýringin á fjarveru
hans voru að hann væri meiddur á
kálfa. Giggs átti afmæli í gær og
fylgdist með leiknum úr stúkunni.
Það var einnig sérstök stemning að sjá að Neville-bræðurnir
væru fyrirliðar sinna liða. Gary
vitanlega hjá United og Phil hjá
Everton en þetta er í fyrsta skipti
sem bræður eru fyrirliðar liða
sem mætast í ensku úrvalsdeildinni.
Cristiano Ronaldo kom United
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Spænski framherjinn
Albert Luque segist gjarna vilja
snúa aftur til heimalandsins en
hann hefur engan veginn komist í
takt við enska boltann eftir að
hann gekk í raðir Newcastle frá
Deportivo la Coruna fyrir 10 milljónir punda.
Barcelona, Real Madrid, Real
Betis, Real Mallorca og Bordeaux
eru öll talin hafa áhuga á Luque og
nú hefur Villarreal bæst í slaginn.
„Ég veit að Villarreal hefur
spurst fyrir um mig sem og fleiri
félög frá Spáni en það er ekki
komið formlegt tilboð frá neinu
þessara félaga,“ sagði Luque.
„Lífið hefur ekki verið mér hliðhollt á Englandi. Ég fæ lítið að
spila og fyrir vikið er ég ekki mjög
hamingjusamur. Ef tækifærið
gefst vil ég gjarna snúa aftur til
Spánar.“
HBG
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yfir í leiknum í lok fyrri hálfleiks
er hann fylgdi eftir skoti Michael
Carrick sem Nuno Valente varði
en hélt ekki. Patrice Evra og John
O‘Shea skoruðu svo mörk United í
síðari hálfleik.
Chelsea vann 1-0 sigur á Bolton
á útivelli í gær og fylgir því enn
fast á hæla Manchester United.
Andryi
Shevchenko
hefur
mikið verið gagnrýndur fyrir markaleysi sitt síðan hann kom til
Chelsea en hann var í byrjunarlið-

inu og átti frábært skot að marki
sem Jussi Jaaskaleinen varði frábærlega. En upp úr horninu skoraði hinn nýliðinn hjá Chelsea,
Michael Ballack, með fallegu
skallamarki.
Markaþurrð Liverpool hélt
áfram í gær og í þetta sinn gegn
Portsmouth á heimavelli. Þá vann
Manchester City góðan 3-1 útivallarsigur á Aston Villa sem fyrir
leikinn í gær hafði aðeins tapað
einum leik á tímabilinu.
ES¹

Vill fara aftur til Spánar

Forkeppni HM kvenna
2²-%.¥! ¥4!,¥!

$µ2+%904 -!2+ 4OMASZ 2ADZINSKI SKORAÈI ANNAÈ MARK &ULHAM EN KLESSTI SVO ¹
AUGLÕSINGASKILTI EINS OG MYNDIN SÕNIR (ANN ÖURFTI SVO AÈ FARA AF VELLI Å H¹LFLEIK

3P¾NSKI FRAMHERJINN !LBERT ,UQUE HJ¹ .EWCASTLE
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Fulham vann í gær sigur á Arsenal í fyrsta sinn síðan Englendingar urðu heimsmeistarar í knattspyrnu og
boðar það lítið gott fyrir Arsene Wenger og hans menn. Manchester United og Chelsea unnu sína leiki.
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að. Niðurstaðan var fimm marka
sigur, 34-29, og því fjórði sigur
Fram í DHL-deild karla í röð orðin
staðreynd. Íslandsmeistarnir eru
farnir að láta vita af sér svo um
munar.
Stefán Stefánsson var besti
maður Fram en hann skoraði sex
mörk í leiknum. Þorri B. Gunnarsson stóð einnig fyrir sínu sem og
Björgvin Gustavsson í markinu.

knattspyrnustjóri Middlesbrough,
hefur staðfest að hann muni leyfa
Spánverjanum Gaizka Mendieta
að yfirgefa herbúðir félagsins í
janúar. Mendieta hefur verið hjá
félaginu í þrjú ár og oftar en ekki
verið meiddur. Fyrir vikið fær
hann mjög lítið að spila.
„Ég er viss um að maður á
hans aldri vill vera hjá liði þar
sem hann fær að spila reglulega,“
sagði Southgate um hinn 32 ára
gamla Spánverja. Athletic Bilbao
hefur þegar verið orðað við
miðjumanninn knáa.
HBG
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'RÁTAR 2AFN 3TEINSSON OG *ËHANNES +ARL 'UÈ
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$ONOVAN -C.ABB LEIKSTJËRNANDI 0HILADELPHIA %AGLES

Hugsanlega frá í heilt ár
.&, Donovan McNabb, leikstjórnandi Philadelphia Eagles, verður
frá æfingum og keppni næstu
átta til tólf mánuðina eftir að
hafa gengist undir aðgerð á hné
en hann sleit flest sem hægt var

að slíta í hnénu í leik á dögunum.
Meiðslin eru gríðarlegt áfall
fyrir Eagles enda hafði McNabb
farið á kostum með liðinu í vetur
en það eygir litla von um árangur án hans.
HBG
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(EFUR EKKI STAÈIÈ UNDIR V¾NT
INGUM HJ¹ .EWCASTLE
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Að leita gimsteina á skarnhaug

 3TEVE "USCEMI
¶AÈ KANNAST ALLIR VIÈ ANDLITIÈ ¹
HONUM EN ÖAÈ GLEYMA MARGIR
HVAÈ HANN HEITIR %FTIRMINNI
LEGUSTU HLUTVERK 3TEVES ERU
¹N EFA SEM $ONNY Å b"IG
,EBOWSKIm FULLI BRËÈIRINN Å
b7EDDING SINGERm OG SEM
#ARL Å b&ARGOm 3TEVE LEIKUR
EINNIG Å SJËNVARPSÖ¹TTUNUM
3OPRANOS SEM ER ¹ DAGSKR¹
SJËNVARPSINS Å KVÎLD

%++) -)33! !&

8 FAKTOR HEFUR VERIÈ HLEYPT AF STOKK
UNUM OG LOFAR GËÈU ENN SEM KOMIÈ
ER ¡G ER ALLTÁNT HUGFANGINN ¹ HVERJU
FÎSTUDAGSKVÎLDI ÖETTA ER MIKLU BETRA
EN )DOL STJÎRNULEITIN %NN ER VERIÈ AÈ
SKILJA SAUÈINA FR¹ HÎFRUNUM OG SJ¹LFSAGT
H¾GT AÈ EYÈA TALSVERÈU PÒÈRI Å AÈ GERA
GYS AÈ MINNI SP¹MÎNNUNUM 3EM
V¾RI AFTUR ¹ MËTI ËMAKLEGT -ÁR FINNST
MERKILEGT TIL ÖESS AÈ HUGSA HVERSU
MARGIR ERU TILBÒNIR AÈ LEGGJA ALLT UNDIR
OG OPINBERA SIG ALGJÎRLEGA FYRIR FRAMAN
ALÖJËÈ 4IL ÖESS ÖARF KJARK OG BER AÈ
VIRÈA
$ËMARARNIR ERU AUÈVITAÈ LÅMIÈ SEM HELDUR Ö¹TTUNUM SAMAN
&ÅN HUGMYND AÈ F¹ %LLÕ RMANNS Å HËPINN HÒN ER REYNDAR D¹LÅTIÈ
HIKANDI OG MÁR FINNST HÒN HORFA OF MIKIÈ TIL 0¹LS «SKARS ¹ÈUR EN
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HÒN ¹KVEÈUR SIG 3EM ER KANNSKI SKILJANLEGT
SVONA TIL AÈ BYRJA MEÈ HÒN ¹ ¹BYGGILEGA
EFTIR AÈ SLÅPAST TIL MEÈ TÅÈ OG TÅMA !È
ÎÈRUM ËLÎSTUÈUM ER %INAR "¹RÈARSON ÖË
UPP¹HALDSDËMARINN MINN FAGMAÈUR FRAM
Å FINGURGËMA OG MEÈ B¹ÈA F¾TUR ¹ JÎRÈINNI
EN Å LEIÈINNI LÅKA SVO G¹SKAFULLUR %INARI ER
ALDREI ORÈA VANT OG ÖAÈ BËKSTAFLEGA ÅSKRAR Å
MÁR ÖEGAR HANN AFGREIÈIR KEPPENDUR MEÈ
MEITLUÈU OG DREPFYNDNU LÅKINGARM¹LI SEM
HANN HNYKKIR ¹ MEÈ MEÈ SKR¾KUM OG
DILLANDI HL¹TRI
%NN HEF ÁG ÖË EKKI KOMIÈ AUGA ¹
KEPPANDA SEM LÎÈRAR SVO AF H¾FILEIKUM AÈ
HANN BEINLÅNIS SL¾R MIG ÒT AF LAGINU EN ¾TLA EKKI AÈ MISSA AF Ö¾TTI
EF HANN SKYLDI REYNAST VERA ÖARNA EINHVERS STAÈAR "ÅÈUM VONUM
OG SJ¹UM HVAÈ SETUR
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¶AÈ VERÈUR NËG UM AÈ VERA HJ¹ (EMMA Å KVÎLD SEM VERÈUR ¥ SJÎUNDA HIMNI
¹ .!3! VIÈ !USTURVÎLL !ÈALGESTIR Ö¹TTARINS VERÈA HJËNIN «MAR 2AGNARSSON
OG (ELGA *ËHANNSDËTTIR SEM R¾ÈA AF EINL¾GNI VIÈ (EMMA UM LÅFIÈ TIL
VERUNA ¹STINA OG BÎRNIN «SKAR 0ÁTURSSON STËRSÎNGVARI OG 'UNNAR ¶ËRÈ
ARSON SYNGJA OG FLYTJA SAMAN LAGIÈ b®RNINNn SEM ER TILEINKAÈ «MARI 9RSA
3IGURÈARDËTTIR VERKFR¾ÈINGUR OG RITHÎFUNDUR M¾TIR Å VIÈTAL EN HÒN ER AÈ
HASLA SÁR VÎLL B¾ÈI HÁRLENDIS OG ERLENDIS MEÈ SAKAM¹LASÎGUM SÅNUM ¶JËÈ
LEGA SVEITIN "ARDHUKKA TEKUR LAGIÈ EN HÒN ER SKIPUÈ EINSTÎKUM LISTAMÎNN
UM (JÎRLEIFI 6ALSSYNI OG ÎÈRUM
EINVALA LISTAMÎNNUM SEM SPILA OG
SYNGJA SÅGAUNATËNLIST (EMMI R¾ÈIR
SVO VIÈ TËNSK¹LDIÈ OG SÎNGKONUNA
SÅUNGU )NGIBJÎRGU ¶ORBERGS SEM
ALLIR ÖEKKJA TD FYRIR AÈ HAFA SAMIÈ
b!RAVÅSURn 3ELMA OG (ANSA SYNGJA
LAG )NGIBJARGAR b2EYKJAVÅKURMYNDIRn
OG 'UÈRÒN RNÕ LOKAR Ö¾TTINUM
MEÈ LAGINU b¡G VEITn

¥SLENSKT SJËNVARPSEFNI HEFUR SJALDAN
VERIÈ SVONA GOTT OG SJËNVARPSÖ¹TT
URINN 3IGTIÈ SANNAR ÖAÈ ¶¹TTURINN
SNÕST Å KRINGUM HANN &RÅMANN
SEM REYNDI Å SÅÈUSTU SERÅU AÈ BÒA
TIL SJËNVARPSÖ¹TT EN KOLFÁLL .ÒNA
VERÈUR HANN AÈ FINNA
SÁR EITTHVAÈ ANNAÈ
AÈ GERA OG REYNIR
HANN MEÈAL ANNARS
AÈ VERA KENNARI
BARNFËSTRA OG
LEIKHÒSLEIKSTJËRI
-EINFYNDNIR OG
SKEMMTILEGIR
SJËNVARPS
Ö¾TTIR FYRIR
ALLA ¥SLEND
INGA N¾R
OG FJ¾R

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N  &RÁTTIR
 -ORGUNVAKTIN  &RÁTTIR  &RÁTTIR
 ,AUFSK¹LINN  -ORGUNLEIKFIMI
 &RÁTTIR  6EÈURFREGNIR  ,ITLA
FLUGAN  &RÁTTIR  3AMFÁLAGIÈ Å N¾R
MYND  &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 &RÁTTIR
 ²TVARPSSAGAN "RÁF TIL "RANDS
 ,EIKHÒSROTTAN
 &RÁTTIR
 &ALLEGAST ¹ FËNINN
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR

 (LAUPANËTAN
 &RÁTTIR
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ITINN
 3INFËNÅUTËNLEIKAR
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ²TVARPSLEIKHÒSIÈ 3NÅKJUDÕR
 (LAUPANËTAN
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM TIL
MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR

 0RO BULL RIDING !LBUQUERQUE .4Y -URRAY )NVITATIONAL

 +RAFTASPORT 3TERKASTI MAÈUR
¥SLANDS  ²TSENDING FR¹ KEPPNINNI UM
STERKASTA MANN ¥SLANDS ¹RIÈ 

 !RNOLD 3CHWARZENEGGER MËTIÈ

EINKAÞJÁLFARI SEM
LEGGUR ÞIG Í EINELTI

3T¾RSTI ÅÖRËTTAVIÈBURÈURINN Å "ANDARÅKJUNUM
OG ALLRA ST¾RSTA FITNESS MËT HEIMS 9FIR
 ÖÒSUND KEPPENDUR ERU ¹ ÖESSU MËTI
SEM KEPPA Å FJÎLDA GREINUM SS VAXTAR¾KT
FITNESS AFLRAUNUM LYFTINGUM OG MÎRGU
FLEIRU

 +& .ÎRD  +& .ÎRD
¥ ÖESSUM N¾STSÅÈASTA Ö¾TTI UM
.ÎRDANA VERÈUR FYLGST MEÈ ÖEIM Å
UNDIRBÒNINGI SÅNUM FYRIR LEIKINN STËRA GEGN
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Venni Páer eru kostulegir nýir íslenskir gamanþættir
um einkaþjálfarann Venna Páer sem lætur sér fátt
fyrir brjósti brenna.
Fylgstu með frá upphafi,

SKJÁREINN næst
í gegnum Skjáinn
og Digital Ísland
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Ráðamenn þjóðarinnar hafi hægt um sig
Kleifarvatn en Reynir segir að
þetta hafi passað fullkomlega við
atriðið. „Þetta er vonandi upphafsatriðið, mjög dramatískt og
epískt,“ segir Reynir en viðurkennir þó að veðurfarið hafi leikið
þá grátt fyrir tveimur vikum
þegar lokaatriðið var sett á svið
fyrir framan Hallgrímskirkju. „Þá
var hörkufrost og mikill vindur og
ég held að allir leikararnir hafi
lagst í rúmið með kvef og lungnabólgu.“
Reynir er ritstjóri skaupsins en
auk hans sitja þau Þorsteinn Guðmundsson, Hugleikur
Dagsson,
Margrét
(5',%)+52 $!'33/.
Örnólfsdóttir og bræð¥RAR VILDU BANNA HANN EN
(UGLEIKUR SKRIFAR ¹RAMËTA urnir Ari og Úlfur Eldjárn í ritnefnd. LeikSKAUPIÈ FYRIR ¥SLENDINGA

„Þetta hefur gengið
frábærlega, smá
snurfus eftir en
stærstu tökunum
er lokið,“ segir
Reynir Lyngdal,
leikstjóri áramótaskaupsins, en tökum
á því lauk á
þriðjudagskvöld. Tökuliðið barðist
við vind og
kulda við

… fær Ólafur Elíasson sem
eykur hróður íslenskrar
myndlistar um allan heim og
vekur áhuga ótrúlegasta fólks á
henni.
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en vonandi halda ráðamenn þjóðarinnar og áhrifafólkið
í þjóðfélaginu sig
bara til hlés,“ segir
Reynir.
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4ÎKUM ¹
¹RAMËTA
SKAUPINU
ER LOKIÈ EN
SÅÈUSTU
TÎKUR
FËRU FRAM
VIÈ +LEIF
ARVATN
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stjórinn segir að markmiðið í ár
hafi verið að fanga þjóðarsálina
frekar en að endurskapa skemmtileg atvik frá árinu sem nú er að
líða þótt þeim verði vissulega gerð
góð skil. „Við viljum reyna að hafa
smá tilfinningu fyrir markaðinum
og poppkúltúrnum,“ bætir Reynir
við en tekur þó fram að þjóðþekktar persónur komi einnig við sögu
og að áhorfendur skaupsins eigi
eftir að sjá yngri kynslóðina
spreyta sig á ráðamönnum þjóðarinnar. „Þetta verður ekki „nastí“
og við ætlum ekki að leggja neinn
í einelti,“ útskýrir leikstjórinn
sem viðurkennir að smá kvíði sé
fyrir hendi að einhver stórvægileg tíðindi gerist í desember. „Við
höfum reyndar gert ráðstafanir
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,2¡44  EINN MILLJARÈASTI  ËGRYNNI
 ÎGN  HAMFLETTA  KARLKYN 
STRENGJAHLJËÈF¾RI  SKAGA FRAM YFIR 
TVEIR EINS  H¾KKAR  SKJËL 
ËNEFNDUR  FUGL
,«¨2¡44  HRËSS  FR¹  VANABIND
ANDI EFNI  ÖR¹  N¾RRI ALLAR  FISKUR
 BLUND  HËFDÕR  TÎLU  TVEIR
EINS
,!53.
,«¨2¡44  LOFS  AF  NIKËTÅN  ËSK
 FLESTAR  ¹LL  LÒR  ASNI  TVO
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KK  SELLË  SLÒTA  TT  RÅS 
VAR  NN  ORRI

6%)345 36!2)¨
3VÎR VIÈ SPURNINGUNUM ERU ¹ BLS 

 .AUSTIÈ ¹ 6ESTURGÎTU
 !SERBAÅDSJAN
 %GGERT -AGNÒSSON

16.–18. desember

ROKKLANDSFERÐ:

THE POGUES
Hvað er jólalegra en tónleikar með Pogues á
aðventunni í London? Þessi stórkostlega
hljómsveit hefur farið sigurför um heiminn
síðustu misserin. Gríptu tækifærið og sjáðu
Shane MacGowan og félaga þann 17. des. í
Carling Academy Rixton-höllinni. Innifalið er flug
fram og tilbaka með sköttum, gisting á 4* hóteli
í 2 nætur með morgunverði, rúta til og frá
flugvelli, íslensk fararstjórn og miði á tónleika
The Pogues. Fararstjóri er Óli Palli enda er
ferðin í samstarfi við Rokkland.

Verð á mann í tvíbýli:

59.900 kr.
30.–31. janúar

ARSENAL–
MAN. CITY
Arsenal og Manchester City mætast á hinum
nýja og glæsilega Emirates Stadium , þriðjudaginn 30. janúar í Ensku úrvalsdeildinni.
Skelltu þér á flottan leik í London og sjáðu
Thierry Henry og hinar stjörnurnar leika listir
sínar. Gist er á þriggja stjörnu hóteli, miðsvæðis
í London í eina nótt. Innifalið er flug, gisting og
miði á leikinn.

Verð frá:

54.900 kr.
PAKKAFERÐIR

VIÐ ALLRA HÆFI

Spurningaþátturinn
Meistarinn
sem sló eftirminnilega í gegn fyrr
á árinu verður aftur á dagskrá
þegar nýtt ár er runnið upp. Þetta
staðfesti spyrillinn Logi Bergmann Eiðsson í samtali við Fréttablaðið. „Við höfum verið að ákveða
nákvæma dagsetningu en ég
reikna með að allt fari á fullt í janúar,“ segir Logi og því geta spurningakeppnisóðir Íslendingar farið
að undirbúa sig af krafti enda til
mikils að vinna, fimm milljónir.
Líkt og síðast verður þjóðþekktum einstaklingum boðin þátttaka í
þættinum og segir Logi að þeir
hafi lagt höfuðið í bleyti um hverjir fá hið eftirsótta boðskort auk
þess sem inntökupróf verði haldin
fyrir almenning. „Þetta verður
mjög svipað form og síðast og það
verður forvitnilegt að sjá hverjir
koma aftur,“ segir Logi en þeir
fjórir sem komust í undanúrslitin
fá sjálfkrafa þátttökurétt.
Þegar Fréttablaðið hafði upp á
fyrsta Meistaranum, hinum unga
verkfræðinema Jónasi Erni Helgasyni, hafði hann ekki tekið neina
ákvörðun um hvort hann hygðist
verja titilinn. Jónas hafði sigur
gegn Ingu Dóru Ingvarsdóttur í
æsispennandi úrslitaviðureign og
fór hann heim með fimm milljónir
í beinhörðum peningum. „Ég hef ekki
ákveðið neitt, er
reyndar ekkert
viss um að það
gerist þótt það
yrði óneitanlega
spennandi,“
segir Jónas. „Ég
vil í það minnsta
ekki þverneita fyrir
það,“ bætir Meistarinn
við.
Jónas viður-

*«.!3 ®2.

(EFUR EKKI TEKIÈ ¹KVÎRÈ
UN UM HVORT HANN ¾TLI
SÁR AÈ VERJA TITILINN
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5NDIRBÒNINGUR FYRIR SPURNINGAÖ¹TTINN
-EISTARINN ER Å FULLUM GANGI

kennir að hafa eytt peningunum
misgáfulega, hann hafi ferðast en
stærsti hluti vinningsupphæðarinnar var lögð inn á bók þar sem
hún ávaxtast hægt og örugglega.
Inga Dóra Ingvarsdóttir sagðist
ekki eiga harma að hefna þegar
Fréttablaðið náði tali af henni en
hún starfar hjá Héraðsdómi
Reykjavíkur. „Ég ligg hins vegar
undir feldi og er að bræða það með
mér hvort ég verði aftur með,“

segir hún. „Hef ekki tekið
neina ákvörðun um það,“
bætir hún við en viðurkenndi að óneitanlega
yrði það áhugavert.
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

).'! $«2! 3EGIST LIGGJA
UNDIR FELDI OG BR¾ÈI ÖAÈ
MEÈ SÁR HVORT HÒN ¾TLI AÈ
VERA AFTUR MEÈ

Jólaguðspjallið á svið á Grand rokki
„Jósef frá Nasaret er sennilega
með kokkálaðri mönnum fyrr og
síðar,“ segir Lísa Pálsdóttir,
útvarpskona og forkólfur leikfélagsins Peðið, sem frumsýnir
söngleikinn Jólapera – eða
helgileikurinn um
Jósef frá
Nasaret,
á Grand
rokki á
sunnudag.

Peðið hefur starfað á Grand
rokki frá því það setti upp leikritið
Lamb fyrir tvo á menningarhátíð
Grand rokks í fyrra. „Þetta leikrit
er eftir Jón Benjamín Einarsson
smið, sem maðurinn minn frétti að
skrifaði leikrit í laumi og átti
nokkur á lager. Við völdum þetta
og settum upp. Í hláturskasti var
síðan ákveðið að semja söngleik,
Barperuna, sem var sýndur á
menningarhátíðinni í ár og í öðru
hláturskasti ákváðum við svo að
setja upp jólaleik, sem er nú að
fara á fjalirnar.“
Jólapera er verk í léttum dúr
þar sem jólaguðspjallið er sagt frá
sjónarhorni Jósefs. „Hann skilur
ekki upp né niður í tilstandinu yfir

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100
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KVARÈANIR UM UPPSETNINGAR 0EÈSINS ERU
TEKNAR Å HL¹TURSKASTI

einni barnsfæðingu, hvað allir
þessir englar og vitringar eru að
vilja, enda hefur hann ekki orðið
fyrir neinni opinberun,“ segir Lísa
en áréttar að ekki sé verið að gera
gys að heilagri ritningu. „Þetta er
falleg sýning og fjölskylduvæn,
með góðri tónlist. Okkur langaði
bara að segja jólasöguna á dálítið
gamansaman en græskulausan
hátt.“
Vilhjálmur Hjálmarsson leikstýrir verkinu en Björgúlfur
Egilsson, eiginmaður Lísu, og
Magnús R. Einarsson útvarpsmaður semja tónlistina og Tómas R.
Tómasson Stuðmaður er þeim
innan handar á sviðinu. Leikhópurinn samanstendur aðallega af
fastagestum Grand rokks og fara
sýningar fram á efri hæð staðarins á hverjum sunnudegi fram að
jólum.
BS
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3EMUR TËN
LISTINA VIÈ
*ËLAPERU

Faxafeni 10

Signature
Levi’s
buxur
4.990 kr.

Levi’s
barnabuxur
3.990 kr.

Full búð
af nýjum Levi’s vörum.
Dömu, herra og barna.

Jakkaföt
frá 4.990
kr.

Vörur í miklu úrvali.
534 4450
Faxafeni 10

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands
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Michael Jackson

K

lisjur eru klisjur af því þær
eru sannar og ein sannasta
klisjan er að allt sé best í hófi. Það
er ágætt að eiga eitthvað af peningum og þurfa ekki að fá í magann
um hver mánaðamót, en það er svo
sem ágætt líka að fá í magann því
þá finnur maður allavega fyrir því
að maður sé lifandi. Eins lengi og
gluggaumslögin koma inn um lúguna hefur maður tilgang í lífinu.
Þannig að hófið liggur í því að fá í
magann um sirka önnur hver mánaðamót.

36!+!,%'5345

myndina af
óhófi sá ég í þætti um Michael
Jackson sem Martin Bashir gerði
fyrir nokkrum árum. Þetta var
átakanleg mynd af manni sem átti
allt en samt ekki neitt. Hann lét
henda öllum út úr milljónamæringaverslun í Las Vegas og gekk
svo um og keypti sér drasl sem
hvert um sig kostaði eins og það
sem venjulegur launaþræll upp á
Íslandi yrði ævina að vinna fyrir.
Michael benti áhugalaus á draslið
sem hann langaði í og svo hefur því
eflaust verið skutlað á búgarðinn.
Seinna sama dag var söngvarinn
kominn upp á hótelherbergi, einn
og vinalaus og leikandi sér að einhverju dóti. Þetta var sláandi dæmi
af því hvar óhófið getur endað. Enn
og aftur sönnuðust orð heimspekinganna frá Liverpool sem sungu
„Þú getur ekki keypt þér ást“. Og
allt kemur fyrir ekki þótt Michael
Jackson sé búinn að kaupa útgáfuréttinn af textanum.
finnst mér eins og
Ísland sé að verða eins og Michael
Jackson í dótabúðinni. Eins og
ofdekraður krakki sem fær allt upp
í lúkurnar og er löngu hætt að verða
glatt yfir nokkrum sköpuðum hlut.
Það var gleði þegar Jón Páll og fegurðardrottningarnar unnu sína titla
á 9. áratugnum, en slíkir titlar vekja
litla ánægju nú. Við erum orðin svo
agalega heimsfræg. Það bylja á
okkur fréttir af fulltrúum þjóðarinnar, góðu millunum, sem eru að
kaupa sér hitt og þetta í dótabúðum
heimsins, en okkur er jafn sama og
þjónunum hans Michaels þegar
hann fer í innkaupaleiðangur. Við
ypptum bara öxlum. Okkur er sama.
Við vitum að gluggaumslögin koma
alveg jafn títt inn um lúguna hjá
okkur. Okkur finnst miklu meira
koma til sigra Magna í karókí.

Þú færð Framtíðarreikning í næsta
útibúi Glitnis eða á www.glitnir.is.

Framtíðarreikningur Glitnis
– fyrir káta krakka með stóra drauma
• Bestu vextir sparireikninga bankans
• Auðvelt og þægilegt að spara reglulega

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

345.$5-

Gefðu inneign á Framtíðarreikning Glitnis
og fáðu fallega Latabæjarhúfu í
Latabæjaröskju í kaupbæti.*

.² styttist í óhófsorgíuna miklu.
Þegar mulningsvél heilaþvottarins
er sett í gang er ágætt að vera andlega viðbúinn áreitinu með sögum
foreldra sinna um jól fortíðar þar
sem það þurfti bara nokkur rauð
epli til að búa til hátíð. Besta vörnin
er þó að hugsa um galtóm augun í
Michael Jackson þar sem hann sat í
miðri hrúgunni sinni: einn ríkasti
maður í heimi og sá langsorglegasti.

* 3.000 kr. lágmarksupphæð.

• Verðtryggður reikningur
• Bundinn þar til barnið verður 18 ára

