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Smáauglýsingas
ími

Dodge-inn

Þegar Aðalstein
n Stefánsso
n var lítill
drengur átti
hann
astan að eignast sér þann draum heitamerískan
dag er Dodge
sportbíl. Í
Dart
orðinn að veruleikaárgerð 1969 loksins
. Allt sökum
villu í Belgíu.
prent„Það komu
um 15 bíl

3TEF¹NSSON

VAR ALLTAF HRIFINN

AF $ODGE SPORTBÅLUM

bara spari

OG ÖVÅ STËR

„Þetta eru
kraftmiklir
hverjir sem
bílar og án
hafa lent í
efa einen í dag rúntum
tjóni útaf hraðakstr
við bara í
i,
látum bara
rólegheitu
Aðalsteinn aðeins heyra í okkur,“ m og
sem er meðlimur
segir
klúbbi Íslands
í Fornbílatök sportbílae og Krúserum sem
eru samigenda.
Dóttir Aðalstei

STUND ÖEGAR

HANN EIGNAÈIST

LOKS DRAUMABÅLIN
N
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Drottningin
aðsópsmikil
Tilnefningar til Baftaverðlaunanna voru
tilkynntar í gær.
FÓLK 44

Jonathan Dayton og
Valerie Faris
Slá í gegn með krúttlegu fjölskyldusögunni Little Miss Sunshine
þar sem deilt er
á samkeppnina
sem lífsviðhorf.
VIÐTAL

34

Gullpenslar í Gerðarsafni
Tíu myndlistarmenn sýna verk
sem öll vísa til litarins Indigo. Þar
á meðal eru Kristín Gunnlaugsdóttir, Eggert Pétursson og Daði
Guðbjörnsson.
MENNING 48

Nýtir sér fróðleik Gísla Marteins
FÓLK 50
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Ekki smeyk við Eurovision
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Dodge-inn var draumur
sem varð að veruleika

Dásamlegir barnas
tólar
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 550 5000

Rabobank slær met
í útgáfu krónubréfa

RJF-hópurinn nær árangri:

Aron Pálmi
heim í ágúst
DÓMSMÁL Aron Pálmi Ágústsson,

Krónubréf útgefin í útlöndum eru á betri kjörum en Seðlabanki Íslands býður.
Tilkynnt var um 40 milljarða útgáfu Rabobank í gær sem miðlað er áfram til
íslenskra skuldara. Heildarútgáfa krónubréfa er nú komin í 370 milljarða.
VIÐSKIPTI

Rabobank í Hollandi
hefur gefið út jöklabréf fyrir 40
milljarða íslenskra króna til eins
árs. Útgáfan er sú langstærsta til
þessa, en útgáfur hafa gjarnan
verið í kringum þrjá milljarða
hver.
Töluvert líf er í útgáfunni og
búið að gefa út í þessum mánuði
einum fyrir 60 milljarða króna.
Heildarútgáfa jöklabréfa nemur
núna 370 milljörðum, en af því eru
útistandandi 290 milljarðar.
Jökla- eða krónubréf er heiti á
erlendri
skuldabréfaútgáfu
í
íslenskum krónum þar sem skuldararnir eru íslenskir. Talið er að
kaupendur skuldabréfanna að
þessu sinni séu fjárfestar í Bandaríkjunum, en samkvæmt heimild-

um blaðsins hafa erlendir bankar
verið að leita fyrir sér á nýjum
mörkuðum með jöklabréf, bæði í
Bandaríkjunum og Japan. Talið
hefur verið að Evrópumarkaður
væri að verða mettur.
Meiri óvissa er um framboðið á
þeim sem vilja skulda. Þorvarður
Tjörvi Ólafsson, hagfræðingur í
Seðlabanka Íslands, segir útgáfuna vísbendingu um að enn sé töluverð eftirspurn í hagkerfinu.
„‚Íslensku bankarnir þurfa jú einhvern veginn að koma þessum
krónum áfram,“ segir hann, en
með krónubréfaútgáfunni fá bankarnir aðgang að krónum á betri
kjörum en ef þeir þyrftu að sækja
þær á innlenda markaði.
Þorvarður Tjörvi segir erfitt að

spá um áhrifin af því þegar útgáfan kemur á gjalddaga að ári, en
það ráðist að miklu leyti af því
hvernig gengur á þessu ári þegar
um 50 milljarðar séu á gjalddaga á
fyrri hluta ársins og 150 milljarðar
á þeim seinni. „Ég tel það mjög háð
því hvernig gengur að koma á jafnvægi í hagkerfinu og er það trúlega mikilvægasta verkefnið sem
snýr að hagstjórninni núna.“
Takist að koma á góðum horfum
um jafnvægi í hagkerfinu segir
Þorvarður Tjörvi að það dragi úr
gjaldeyristitringi þegar stærstur
hluti jöklabréfanna kemur á gjalddaga í haust.
3,2 prósenta styrking krónunnar síðustu tvo daga er rakin til
útgáfu Rabobank.
- óká

Ólafur til Svíþjóðar

sem sætt hefur refsivist í Texas í
nær tíu ár, snýr heim til Íslands í
ágúst, að sögn
talsmanns RJFhópsins, Einars S.
Einarssonar, en
hópurinn hefur
lagt Aroni lið um
langt skeið.
Afplánun hans
lýkur 17. ágúst og
á hann bókað far
ARON PÁLMI
heim 25. ágúst.
Aron Pálmi,
sem er fæddur 1983, fékk tíu ára
dóm árið 1997 fyrir refsiverða
kynferðislega tilburði. „Hann má
ekki lenda í neinu núna þessa
síðustu mánuði,“ segir Einar.
Feilspor gæti þýtt að hann þyrfti
að taka út frekari refsingu.
- jbg/ sjá síðu 50

Umdeild hæð söngvarans:

Blóðugt rifrildi
um hæð Browns
BANDARÍKIN, AP Sjötugur maður
skaut vin sinn eftir rifrildi um
hæð söngvarans nýlátna, James
Brown, seinasta mánudag.
Samkvæmt lögreglu voru
félagarnir heima hjá öðrum vini
þegar rifrildi um það hversu hár
James Brown hafi verið fór
gjörsamlega úr böndunum. Það
endaði með því að Dan Gulley Jr.
skaut vin sinn David James
Brooks Jr. tvisvar í kviðinn.
Brooks fór þá út í bíl sinn, náði
í byssu og skaut á Gulley en hitti
ekki. Hann var síðan fluttur á
spítala en engar upplýsingar hafa
verið gefnar um líðan hans.
James Brown lést síðastliðinn
jóladag, 73 ára að aldri. Hann var
168 sentimetrar á hæð.
- sþs

Ólafur Ingi Skúlason
heldur á morgun til
Svíþjóðar þar sem
hann mun æfa með
Helsingborg.
ÍÞRÓTTIR 46

VEÐRIÐ Í DAG

Misnotkun á heyrnarlausum:

Sætti misnotkun í fimm ár

ÉLJAGANGUR Í dag verðyr yfirleitt
suðvestan eða vestan 8-13 m/s.
Víða él, síst þó allra austast. Frost
0-12 stig, kaldast til landsins fyrir
austan.

FYRSTA STEYPAN Í MÓT Nú styttist í að það fari að móta fyrir nýrri tónlistar- og ráðstefnuhöll á austurbakka Reykjavíkurhafnar því
fyrstu rúmmetrunum af steypu var dælt í mót í gærdag. Björgólfur Guðmundsson athafnamaður og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
borgarstjóri báru sig fagmannlega að við steypuvinnuna enda nutu þeir leiðsagnar Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur menntamálaráðherra og Sturlu Böðvarssonar samgönguráðherra.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Hesturinn Blakkur frá Höfðabrekku í Kelduhverfi varð þrjátíu og átta vetra:

Einn elsti hestur landsins allur
HESTAR „Hann hafði verið lélegur
síðustu árin enda lítið notaður þar
sem ég er orðinn gamall og hef
ekkert farið í göngur,“ segir Jón
Stefánsson, bóndi í Höfðabrekku í
Kelduhverfi við Öxarfjörð, en
hesturinn hans, Blakkur, kvaddi
þennan heim í byrjun nýs árs.
Blakkur var þrjátíu og átta
vetra og var orðinn ansi hrumur.
Jón bóndi segir að hann hafi einfaldlega verið orðinn saddur lífdaga. „Hann var daufur í fyrradag
og lélegur að borða og í gær datt
hann bara út af,“ segir Jón og
bætir við að það sé alltaf erfitt að
horfa á eftir dýrunum.
„Ég er nú bara einn hérna en

BLAKKUR Eigandi hestsins, Jón Stefánsson bóndi í Höfðabrekku, segir alltaf erfitt að horfa á eftir dýrunum en Blakkur
hafi verið orðinn hrumur.

fékk heimsókn í gær svo sorgin
var minni. Það eru helst barnabörnin sem eru sorgmædd en þau

vissu svo sem að hann færi að
deyja. Blakkur var barngóður
hestur og afskaplega rólegur nú í
seinni tíð. Þegar ég fékk hann var
þetta framúrskarandi gangnahestur og alveg einstakur í móunum,“
segir Jón.
Lísa Bjarnadóttir, dýralæknir á
Dýraspítalanum í Víðidal, segir að
það sé afar óalgengt að hestar nái
svona háum aldri.
„Þetta hlýtur að hafa verið einn
elsti hestur landsins, að minnsta
kosti man ég ekki eftir svona
gömlum hesti,“ segir Lísa og bætir
við að hestar á útigangi til sveita
lifi oft lengur en hestar í borginni.
- iáh

KYNFERÐISBROT Kolbrún Völkudóttir var um árabil fórnarlamb
kynferðislegrar misnotkunar af
hendi starfsmanns Heyrnleysingjaskólans.
Kolbrún
var í meðferð
á geðdeildum
hér á landi og
í Svíþjóð í
kjölfar
misnotkunarinnar sem
stóð í fimm
KOLBRÚN
ára. „MaðurVÖLKUDÓTTIR
inn hafði
sjálfur verið í Heyrnleysingjaskólanum og misnotaði þá
skólasystur sínar. Skólayfirvöld
vissu af því en gerðu aldrei neitt
í málinu. Hann fór að vinna á
skóladagheimilinu um það leyti
sem ég byrjaði þar og þá hélt
hann þessu áfram án þess að
skólayfirvöld grunaði neitt.“
Í dag hefur Kolbrún náð sér á
strik og lifir hamingjuríku lífi
með tveggja ára dóttur sinni.
- sig/ sjá síðu 28
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RÚV-lögin taki gildi 1. apríl

Ættbálkar ætla
að afvopnast

34*«2.-, Frumvarpið um Ríkis-

útvarpið ohf. var afgreitt út úr
menntamálanefnd í gær, að
ákvörðun meirihluta nefndarinnar, gegn vilja minnihlutans. Verður það tekið til þriðju umræðu
þingsins á mánudag.
Sú breyting varð á frumvarpinu að gildistaka laganna er áætluð
1. apríl í stað 1. febrúar áður.
Sigurður Kári Kristjánsson,
formaður
menntamálanefndar,
segir tíma til kominn að nefndin
ljúki umfjöllun sinni. Frumvarpið
hafi verið rætt á sextán fundum
frá því það var lagt fram í haust og
á alls 40 fundum síðan fyrsta frumvarpið um RÚV kom fram fyrir

Magni, ertu nokkuð gamall
kommúnisti?
b.EI EN EF ÖETTA SKRIFR¾ÈI Å LANDI
HINNA FRJ¹LSU "ANDARÅKJUNUM HELD
UR ¹FRAM Ö¹ FER ÁG AÈ HNEIGJAST TIL
KOMMÒNISMAm
-AGNA GEIRSSYNI POPPSTJÎRNU HEFUR
VERIÈ MEINAÈ UM VEGABRÁFS¹RITUN TIL
"ANDARÅKJANNA ÖAR SEM HANN ¹TTI AÈ FARA
Å TËNLEIKAFERÈ MEÈ 2OCK 3TAR 3UPERNOVA

5MFERÈARSLYS Å "ORGARFIRÈI

Einn slasaðist alvarlega í árekstri
3,93 Flutningabíll og jeppi skullu

saman við Grafarkot, rétt norðan
við Munaðarnes, laust fyrir
klukkan fjögur í gær. Ökumaður
jeppans, sem var einn í bílnum,
var fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunnar á gjörgæsludeild
Landspítalans. Að sögn svæfingalæknis er maðurinn alvarlega
slasaður og fór hann í aðgerð í
gærkvöldi.
Ökumann og farþega flutningabílsins sakaði ekki. Bílarnir
eru báðir ónýtir og þurfti að
flytja þá í burtu með kranabíl.
Að sögn lögreglunnar í
Borgarnesi var færð slæm og
mikil hálka á veginum.
SGJ IFV

6EÈRIÈ UM HELGINA

Éljagangur víða
um landið
6%¨52 „Það er útlit fyrir að verði

nokkuð kalt áfram og mér sýnist á
öllu að litlar breytingar verði á
veðri næstu dagana,“ segir
Sigurður Ragnarsson veðurfræðingur.
„Á Norðausturlandi verður
einna best, en nokkuð frost. Á
suðvesturhorninu verður nokkur
éljagangur og víðar um land.“
Sigurður vonast til að færð
verði þolanleg.
„Það mun myndast púðursnjór
sem þarf lítið til að hreyfist, nánast
ekki neitt, og því gæti orðið nokkuð
blind færð. Um helgina verða þó
engin læti í veðrinu og sjaldan
hvasst. Þetta er ekkert annað en
harðavetur,“ segir Sigurður.
SGJ

$«-3-,
K¾RÈ FYRIR FÅKNIEFNASÎLU
2ÒMLEGA ÖRÅTUG KONA HEFUR VERIÈ
¹K¾RÈ FYRIR FÅKNIEFNASÎLU (ÒN VAR
HANDTEKIN ¹ SÅÈASTA ¹RI MEÈ UM 
GRÎMM AF KANNABISEFNUM OG HENNI
ER ¾TLAÈ AÈ HAFA SELT SAMTALS 
GRÎMM AF SAMA EFNI

3)'52¨52 +2)
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þremur árum. Á þessa fundi hafi
komið 150 gestir. Sigurður getur
þess líka að 74 klukkustundum
hafi verið varið í þingumræður um
RÚV á síðustu þremur árum.
„Ég fullyrði að fá ef nokkurt
mál hafi fengið jafnmikla og ítar-

lega umfjöllun og þetta og vísa
staðhæfingum um annað á bug,“
segir Sigurður Kári.
Mörður Árnason mælir því ekki
í mót að margir fundir hafi verið
haldnir og segir nefndarstarfið
hafa gengið vel. „En það eru atriði
sem eru ekki útrædd,“ segir Mörður og á þar við skjöl sem nefndarmönnum bárust fyrr í vikunni um
samskipti ráðuneyti fjármála og
menntamála við Eftirlitsstofnun
EFTA. „Við þurfum að kynna
okkur efni þeirra betur og bera
undir álit manna sem við treystum
en það fengum við ekki. Þess vegna
greiddum við atkvæði gegn því að
málið færi úr nefndinni.“
BÖS

Gagnrýna að rannsóknarfé fari til HÍ
Vísindamenn í einkareknum skólum segja að betra hefði verið að veita fé til
rannsókna í rannsóknarsjóði frekar en að eyrnamerkja það Háskóla Íslands.
Hæfustu vísindamennirnir eigi að keppa um fé á jafnréttisgrundvelli.
-%..4!-, Vísindamenn í einkareknum háskólum eru margir
ósáttir við að stóraukin framlög
ríkisins til rannsókna skuli öll
renna til Háskóla Íslands (HÍ) í
stað þess að renna í sjóði sem
allir vísindamenn geti sótt um úr
á jafnréttisgrundvelli. Á fimmtudag var samþykkt að veita 640
milljónum króna til rannsókna
innan HÍ á ári næstu árin.
Í samtali við fjóra doktora við
tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík (HR) kemur fram
að full þörf hafi verið á því að
stórauka framlög til rannsókna á
háskólastigi, en þeir telja að
aðferðafræðin sé einkennileg.
„Við teljum að það eigi að keppa
um peningana, og þeir hæfustu
eigi að keppa um að fá peninga í
sínar rannsóknir. Þannig nýtist
peningarnir best,“ segir Anna Ingólfsdóttir, prófessor við HR. „Við
erum alls ekki að biðja um svona
summu fyrir hina háskólana, við
viljum að allir keppi á sama
grundvelli um fjármagnið.“
Björn Þór Jónsson, dósent við
Háskólann í Reykjavík, segir að
besta vísindafólkið innan HÍ sé
einnig hlynnt því að láta féð
renna í samkeppnissjóði. Góðir
vísindamenn græði meira á því
að sækja um styrki í stað þess að
fé sem rennur til HÍ sé dreift
jafnt niður, eins og líklegt sé að
verði gert.
Eini stóri íslenski rannsóknasjóðurinn er Rannís-sjóðurinn,
sem veitir um 600 milljónum
króna í styrki á ári. Til samanburðar á að auka framlög ríkisins
til rannsókna um 640 milljónir á

3«-!,¥! !0 Stríðsherrar ættbálk-

anna í Sómalíu hafa samþykkt að
ganga til liðs við nýjan þjóðarher.
Aðgerðum Bandaríkjahers í
Sómalíu er annars hvergi nærri
lokið, að sögn háttsetts bandarísks embættismanns sem tók
fram að aðgerðir beindust einungis að því að hafa uppi á grunuðum hryðjuverkamönnum.
Talsmenn Bandaríkjastjórnar
hafa borið til baka fregnir um að
eftirlýstur al-Kaídaliði, grunaður
um sprengjutilræði í bandarískum sendiráðum í Austur-Afríku,
hafi fallið í loftárás sem gerð var
í Sómalíu á miðvikudag.
SDGGB

3TAKK STARFSMANN )MPREGILO

Kínverjinn er
enn í farbanni
$«-3-, Kínverjinn sem grunað-

ur er um að hafa stungið ítalskan
starfsmann Impregilo með hnífi á
Kárahnjúkum á nýársdag verður í
farbanni allt til 30. janúar. Þetta
staðfesti Hæstiréttur í gær.
Í gæsluvarðhaldsúrskurði
Héraðsdóms Austurlands segir að
líkamsárásin hafi verið mjög
hrottaleg og að því er virðist
tilefnislaus. Ítalski starfsmaðurinn hlaut tveggja sentimetra
breiðan og þriggja sentimetra
djúpan skurð á nýrnastæði á
hægri síðu.
Kínverjinn hefur verið rekinn
úr starfi, en honum er gert að
dvelja áfram hér á landi vegna
rannsóknarhagsmuna.
JSS

(¹SKËLI ¥SLANDS

Óljóst hver fær
fé til rannsókna
-%..4!-, Ekki er búið að

«344 ¶AU "JÎRN ¶ËR *ËNSSON TIL VINSTRI

!NNA )NGËLFSDËTTIR +ARL GIR +ARLSSON OG
RMANN 'YLFASON ERU ËS¹TT VIÈ AÈ FÁ TIL RANNSËKNA RENNI SJ¹LFKRAFA TIL (¹SKËLA ¥SLANDS

ári á næstu árum. Björn segir að
Rannís krefjist ávallt mótframlags þegar styrkir eru veittir úr
sjóðnum, oft í formi launa og
aðstöðu til rannsókna. Ef því fé
sem veitt er til rannsókna HÍ
væri veitt til Rannís í staðinn
væri hægt að losna við mótframlagið.
Eins og staðan sé eftir aukafjárveitinguna eigi vísindamenn
innan HÍ mun meiri möguleikja á
styrkjum úr Rannís en aðrir vísindamenn, þar sem þeir fái mótframlagið tryggt frá ríkinu.
Ármann Gylfason, lektor við
HR, segir að þegar sú upphæð
sem Rannís hefur úr að spila sé
svo lág sem raun ber vitni reyni
sjóðurinn að styrkja sem flesta,

sem kalli á sem hæst mótframlag. „Því hærra mótframlag sem
vísindamenn hafa með sér, því
samkeppnishæfari eru þeir.“
Karl Ægir Karlsson, lektor við
HR, bendir á að sú upphæð sem
nú sé veitt til rannsókna innan HÍ
sé svo há að reikna megi með því
að erfitt verði fyrir Rannís að
sækja fé til þess að auka samkeppnisstyrki til vísindamanna.
„Þarna er líka verið að gera
skattgreiðendum óleik,“ segir
Karl. Þegar upphæðin sé orðin
svona há eigi skattgreiðendur
kröfu til þess að féð sé notað sem
best, og til þess þurfi að láta vísindamenn keppa um það með því
að láta það renna í samkeppnissjóði.
BRJANN FRETTABLADIDIS

taka ákvörðun um hvernig
þremur milljörðum króna sem
Háskóli Íslands fær í viðbótarframlög til rannsókna verður
varið. Kristín Ingólfsdóttir,
rektor Háskóla Íslands, segir
að það verði
vandasamt.
„Við þurfum
að finna leið
til að
umbuna
þeim sem
standa sig
vel en líka til
að styrkja
þær
+2)34¥.
).'«,&3$«44)2
einingar
sem í dag
eru ekki nægilega öflugar.“
Tæplega 50 rannsóknastofnanir eru starfræktar innan
vébanda Háskóla Íslands.
Háskólinn fær 640 milljónir
króna árlega á árunum 2008 til
2011 til rannsókna.
SH¹

BÍLL DAGSINS

4ONY "LAIR HVETUR BRESKU ÖJËÈINA TIL D¹ÈA Å BAR¹TTUNNI GEGN HRYÈJUVERKUM
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Nauðsynlegt að beita hervaldi

Nýskr. 07.06 - Sjálfskiptur - Ekinn 6 þús. km. - Allt að 100% lán.

00.Verð
0
.
0
2.42

NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

,/.$/. !0 Tony Blair, forsætisráðherra Breta, segir að Bretar
megi ekki hika við að berjast gegn
hryðjuverkamönnum þótt það geti
kostað fórnir.
Í ræðu sem hann flutti fyrir
breska hermenn um borð í herskipinu Albion, sem lá bundið við
bryggju í Plymouth, sagði Blair að
útilokað væri að sigrast á hryðjuverkamönnum án þess að beita
hervaldi, þótt það gæti kostað
stjórnmálamenn vinsældir meðal
almennings.
Hættan er sú „að stjórnmálamenn komist að þeirri niðurstöðu
að það sé alltof erfitt,“ sagði Blair.
„Að gera hið rétta snúist nánast
ómeðvitað yfir í að gera hið auðvelda.“
Stríðið í Írak hefur frá upphafi
mætt andstöðu almennings í Bretlandi og valdið forsætisráðherr-

&/234)32¨(%22!..

4ONY "LAIR Å HËPI BRESKRA
HERMANNA ¹ÈUR EN HANN
FLUTTI R¾ÈU SÅNA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

anum
verulegum
pólitískum
vandræðum. Hann sagðist þó enn
þeirrar skoðunar að almenningur
í Bretlandi yrði að átta sig á því
að hernaðaraðgerðir á stöðum
eins og Írak og Afganistan séu
nauðsynlegar til þess að vernda
öryggi Breta og styrkja stöðu
þeirra í heiminum.

Breska þjóðin þarf að vera
„viljug að berjast gegn hryðjuverkum og gjalda kostnaðinn af
þeim bardaga hvar svo sem hann
er, rétt eins og við erum stolt af því
að berjast fyrir friði í Mið-Austurlöndum, grípa til aðgerða gegn
fátækt eða berjast fyrir að stöðva
mengun umhverfisins.“
GB
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Sjómenn samþykktu úrsögn
&¡,!'3-, Sjómannafélag Íslands

samþykkti í kosningu í gær að
ganga úr Sjómannasambandi
Íslands – heildarsamtökum
sjómannafélaga. 63 félagar
Sjómannafélagsins greiddu
atkvæði með úrsögninni en einn
var á móti.
Ástæða fyrir úrsögninni er
óánægja með starfshætti forystu
Alþýðusambands Íslands sem Sjómannasambandið á aðild að. Einstök stéttarfélög geta ekki sagt sig
úr ASÍ og starfað áfram innan
aðildarfélaga þess.
SH¹

34«24 3¥,$!2+!34 +ROSSEY 3&  FYLLTI
SIG Å TVEIMUR KÎSTUM Å FIRÈINUM Å G¾R

&ISKELDI Å 'RUNDARFIRÈI

Fiskdauði enn
óútskýrður
&)3+%,$) Ástæður þess að um 20

tonn af þorski drápust í eldiskvíum Þorskeldis Guðmundar
Runólfssonar í Grundarfirði í
vikunni eru enn ókunnar.
Sérfræðingar Hafrannsóknastofnunarinnar þurftu frá að
hverfa í gær vegna veðurs en
þeir hugðust mæla sjóinn með
tilliti til súrefnismagns og gera
aðrar mælingar sem varpað gætu
ljósi á fiskdauðann.
Líkleg skýring er gríðarlega
mikil síldargengd í firðinum sem
gæti orsakað mengun eða
súrefnisskort í sjónum. Síldargengdin nú er óvenjuleg og
samkvæmt upplýsingum frá
Hafrannsóknastofnun hefur ekki
verið síld í þessu magni inni á
fjörðum á Vesturlandi í 60 til 70
ár.
SH¹
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(¹LKA OLLI ËHÎPPUM Å UMFERÈINNI Å G¾R OG VORU MARGIR ÎKUMENN ËUNDIRBÒNIR

&¥" GAGNRÕNIR OLÅUFÁLÎGIN

Allt brjálað á dekkjaverkstæðum

Meðalálagning
jókst á milli ára

5-&%2¨ Hálka á vegum gerði öku-

mönnum á suðvesturhorninu erfitt fyrir í gær, meðal annars urðu
átta árekstrar um hádegisbilið.
Bíll keyrði á ljósastaur á Álftanesvegi á hádegi og var ökumaður
einn í bílnum. Sjúkrabíll var sendur á staðinn, en ökumaðurinn var
ekki illa slasaður. Óskað var eftir
snjómokstri á veginum í kjölfar
árekstursins.
Fjöldi fólks hefur skipt yfir í
vetrardekk á undanförnum
dögum. „Það er allt brjálað að
gera og það byrjaði um leið og
snjóaði,“ segir Sturla Pétursson,
eigandi Gúmmívinnustofunnar SP
dekk í Skipholti. „Tíu mínútum

«&2¨ -IKIÈ VAR UM UMFERÈARËHÎPP Å

HÎFUÈBORGINNI Å G¾R ENDA ILLF¾RT VÅÈA

eftir að byrjaði að snjóa fylltist
allt.“ Sturla segir einnig nokkuð
um að fólk hafi komið inn með
ónýta rafgeyma. „Þegar frostið
kom hafa rafgeymar skemmst hjá
þeim sem keyra lítið eða eru á
eldri bílum,“ segir Sturla.
Þrír árekstrar urðu á Hellisheiði í gær og mátti rekja þá alla
til slæmrar færðar. Einnig var
tilkynnt um nokkra bíla sem
runnið höfðu út af Reykjanesbrautinni í hálkunni.
Að sögn lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu urðu 44
umferðaróhöpp í gær. Flest
óhöppin voru smávægileg og ekki
slys á fólki svo vitað sé.

6%2¨,!' Olíufélögin hækkuðu
meðalálagningu á bensín um 8,6
prósent á árinu 2006 samanborið
við álagninguna árið 2005 og
borguðu íslenskir neytendur að
meðaltali rúmlega tveimur
krónum meira fyrir lítrann af
bensíni að því er kemur fram á vef
Félags íslenskra bifreiðaeigenda,
FÍB.
Eru olíufyrirtækin gagnrýnd
fyrir að hafa, á tímum hækkandi
verðbólgu og óróa á olíumörkuðum, hækkað álagningu sína til
íslenskra neytenda.
Olíufélögin lækkuðu verð í gær
vegna lækkandi heimsmarkaðsverðs.
SDG

Heyrnarlausir fá aðstoð í
útlöndum eftir misnotkun
Heyrnarlausir einstaklingar hafa verið sendir til útlanda til að veita þeim sérhæfða aðstoð, meðal annars
eftir að þeir höfðu verið beittir kynferðislegu ofbeldi. Hluti þeirra hefur átt við langvarandi vanda að etja.
Geðlæknir kallar eftir sérhæfðum meðferðarúrræðum fyrir heyrnarlaus fórnarlömb hér á landi.
+9.&%2¨)3"2/4 Þess eru dæmi að
heyrnarlausir einstaklingar hér á
landi hafi verið sendir til útlanda
til að veita þeim sérhæfða aðstoð.
Hluti þeirra hefur átt við mikinn
vanda að etja eftir að hafa orðið
fyrir kynferðislegri misnotkun,
samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins.
Niðurstöður
könnunar sem
Greining og ráðgjöf vann fyrir
Félag heyrnarlausra sýna að
þriðjungur
svarenda,
30
manns,
höfðu
orðið fyrir kyn(%,') '!2¨!2
ferðisofbeldi á
'!2¨!233/.
unga aldri. Svipaður fjöldi karla og kvenna hafði
verið misnotaður með þessum
hætti.
Helgi Garðar Garðarsson, geðlæknir sem er í þverfaglegu geðteymi við Félag heyrnarlausra,
segir að alvarlegir álagsþættir,
svo sem kynferðisleg misnotkun,
hafi mjög umfangsmikil áhrif á
sálarlíf einstaklingsins. Hjá börnum séu áhrifin enn meiri því þau
eigi eftir að taka út sálrænt þroskaferli, sem atvik af þessu tagi geti
sett út af sporinu.
„Börn sem lenda í þessu fá sektarkennd og kenna sjálfum sér um
það sem aðrir gera þeim,“ segir
hann. „Þau reyna að fela reynsluna
fyrir umheiminum því þau skammast sín fyrir hana. Úrvinnsla vandans getur ekki orðið með öðrum
hætti en að þolandi geti tjáð sig
með einhverjum hætti um áfallið.

(%92.!2,!53)2 (AFA LENGI BARIST FYRIR AUKNUM RÁTTINDUM MEÈAL ANNARS ÖVÅ AÈ F¹ ÅSLENSKA T¹KNM¹LIÈ VIÈURKENNT FORMLEGA Å
LÎGUM OG TRYGGJA MEÈ ÖVÅ Ö¹TTTÎKU ÖEIRRA Å ÅSLENSKU SAMFÁLAGI -YNDIN ER FR¹ FUNDI HEYRNARLAUSRA ¹ !USTURVELLI AF ÖVÅ TILEFNI

Þegar barnið getur ekki einu sinni
tjáð sig til þess að mæta skilningi
annarra þá er það læst í sínum
reynsluheimi og getur ekki unnið
úr málunum.“
Helgi Garðar segir að þótt
minningin um áfallið sé ekki
stöðugt í meðvitundinni þá skjóti
hún upp kollinum óbeint í endurupplifunum eða draumum. Það
valdi miklum kvíða sem aftur valdi
mikilli árvekni og jafnvel ótta

gagnvart umhverfinu eins og mikil
hætta sé á ferð.
„Þetta er langvarandi vanlíðan,
sem hefur áhrif á samskipti við
annað fólk sem bætist þá ofan á
samskiptaerfiðleika vegna heyrnarleysisins. Í þessum hópi eru einstaklingar sem hafa þurft að takast á við alvarlegar afleiðingar
vegna þeirrar reynslu sem þeir
hafa gengið í gegnum, svo sem
kvíða, þunglyndi og þar af alvar-

legri vandamál, eins og geðrof eða
ofnotkun áfengis.“
Helgi Garðar segir skorta sérhæfð
meðferðarúrræði
fyrir
heyrnarlaus fórnarlömb kynferðislegrar misnotkunar hér á landi. Í
velferðarsamfélagi eigi að vera
kostur á að veita þeim sálfélagslega aðstoð og starfsendurhæfingu, sem geti tekið allt að fimm
árum eftir erfiðleikum einstaklings.
JSS FRETTABLADIDIS
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3TÒLKA SEM SAKAÈI KARLMANN RANGLEGA FYRIR NAUÈGUN D¾MD Å HÁRAÈSDËMI

,ÎGREGLAN HANDTËK ÖRJ¹

.ÅU M¹NAÈA FANGELSI FYRIR LYGAR

Fjórir í gæslu
vegna innbrota

$«-3-, Stúlka á Vopnafirði var

Hefur þú borðað hvalkjöt?
*¹
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Ert þú með háskólamenntun?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

í gær dæmd í níu mánaða fangelsi
í Héraðsdómi Austurlands fyrir
að hafa sakað karlmann ranglega
um nauðgun og reynt að koma því
til leiðar að hann yrði sakaður um
kynferðisbrot. Sjö mánuðir voru
skilorðsbundnir.
Stúlkan bar við yfirheyrslu hjá
lögreglu að maðurinn hefði nauðgað sér. Hún hefði verið að skemmta
sér á Veðurbarnum á Vopnafirði,
hitt manninn og farið með honum
og félaga hans um borð í skip sem
maðurinn var skipverji á. Þar
hefði hann haft samfarir við hana
án vilja hennar.
Þetta leiddi til þess að maður-

inn var handtekinn og hafður í
haldi meðan yfirheyrslur stóðu
yfir honum. Hann neitaði sök og
var sleppt.
Stúlkan var í fyrstu staðföst
varðandi þennan framburð við
yfirheyrslur hjá lögreglu. Nokkru
síðar óskaði hún eftir að gefa nýja
skýrslu í málinu og kvaðst þá hafa
borið manninn röngum sökum.
Maðurinn kærði stúlkuna. Í
kæru hans kom fram að hann væri
fjölskyldumaður og hefði ekki
hlotið dóm fyrir refsiverðan
verknað. Hann hefði ranglega
verið ásakaður um að fremja
alvarlegt ofbeldisbrot, sem þung
refsing sé lögð við.
JSS

,®'2%',5-, Tæplega þrítugur

6/0.!&*®2¨52 ¶ETTA ËVENJULEGA M¹L

síbrotamaður var síðdegis í gær
úrskurðaður í gæsluvarðhald til
23. febrúar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók þrjá menn
í Kópavogi í fyrrinótt. Í bíl þeirra
fannst þýfi úr innbroti í fyrirtæki í
Kópavogi.
Mennirnir voru færðir til
yfirheyrslu, þar sem þeir játuðu
innbrotið. Tveim þeirra var sleppt,
en farið var fram á gæsluvarðhaldsúrskurð yfir hinum þriðja
þar sem hann hefur verið iðinn við
kolann að brjótast inn að undanförnu. Þrír menn til viðbótar sitja
í gæsluvarðhaldi vegna innbrota.
JSS

¹TTI SÁR STAÈ ÖAR

Bregst við gagnrýni
á þjóðlendukröfur
Aðferðafræðin í kröfugerðum verður endurskoðuð. Ríkið mun ekki lýsa kröfum
á tilteknu svæði fyrr en óbyggðanefnd hefur hafið rannsókn á því. Landbúnaðarráðherra fagnar breytingunum. Talsmaður landeigenda segir skrefið gott.
¶*«¨,%.$5-, Árni Mathiesen
fjármálaráðherra hefur brugðist
við gagnrýni sem sett hefur verið
fram á þjóðlendukröfur ríkisins.
Hann segir að ríkisstjórnin ætli að
endurskoða þá aðferðafræði sem
beitt er þegar gerðar eru kröfur
um að landsvæði verði gerð að
þjóðlendum.
Fjármálaráðherra
lagði fram tillögu þess efnis á
fundi ríkisstjórnarinnar í gær.
Fram að setningu þjóðlendulaganna árið 1998 voru landsvæði
á Íslandi sem enginn taldist eiga.
Tilgangur laganna er að lýsa ríkið
sem eiganda þessara svæða. Þær
þjóðlendukröfur sem ríkið gerir á
hverju svæði eru fyrsti liðurinn í
ferli sem miðar að því að skorið
verði úr um eignarrétt landsins
innan þess. Kröfurnar hafa valdið
deilum því þær þykja stundum of
miklar, nú síðast kröfurnar á austanverðu Norðurlandi.

www.ellingsen.is

Ég mun hins vegar ekki
sætta mig við það að
gerðar séu kröfur í eignalönd
fólks sem eru með þinglýstum
athugasemdalausum landabréfamerkjum...“
'5¨.µ 36%22)3$«44)2
36%)4!234*«2) ¥ '2µ45"!++!(2%00)

Að sögn Árna mun ríkið ekki
lýsa sínum endanlegu kröfum á
svæði fyrr en óbyggðanefnd hefur
hafið rannsókn á því. „Þegar ríkisvaldið undirbýr kröfugerð, eftir
að óbyggðanefnd hefur sagst ætla
að taka svæði til meðferðar, mun

'5¨.) '²3433/.

'5¨.µ 36%22)3$«44)2

það fara þess á leit við nefndina að
hún hefji rannsókn á svæðinu,“
segir Árni.
Með þessu munu kröfur ríkisstjórnarinnar verða byggðar á
rannsókn óbyggðanefndar. „Markmiðið með þessu er að kröfurnar
verði byggðar á betri upplýsingum og verði raunhæfari. Með
þessu verður meira samræmi á
milli krafnanna og endanlegs
úrskurðar um hvaða landsvæði
verða að þjóðlendum,“ segir Árni.
Hann segir að ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafi almennt verið
sammála um breytingarnar.
Fjármálaráðherra segir að með
þessum breytingum muni þær þjóðlendukröfur sem gerðar hafa verið
ekki breytast. „Með þessum breytingum má ætla að þinglýstar kröfur á jarðir landeigenda verði ekki
eins miklar, og að þær muni ekki
hvíla á jörðunum eins lengi þar til
endanlegur úrskurður fæst.“
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra segir að þjóðlendukröf-

2.) -!4()%3%.

urnar hafi frá upphafi verið alltof
harðar og því fagni hann fyrirhuguðum breytingum. Hann segir ríkisstjórnina sammála um að setjast
niður með Landssamtökum landeigenda og fara yfir þessi mál því
tilgangur laganna var ekki að
vinna land af bændum heldur að
treysta eignarrétt jarðeigenda.
Guðný Sverrisdóttir, sveitarstjóri í Grýtubakkahreppi og einn
af stofnendum Landssamtaka
landeigenda, segir aðgerðir ríkisstjórnarinnar vera byrjunina á því
að „þessi vitleysa verði stöðvuð“.
Að hennar mati eru breytingar á
kröfulýsingunum hænuskref í
rétta átt.
„Ég mun hins vegar ekki sætta
mig við það að gerðar séu kröfur í
eignarlönd fólks sem eru með
þinglýstum athugasemdalausum
landabréfamerkjum, þó að reikna
megi með að það verði nú gert í
minna mæli ef af þessum breytingum verður,“ segir Guðný. ingi
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

#ONDOLEEZZA 2ICE ¹ LEIÈ TIL -IÈ !USTURLANDA TIL AÈ KYNNA NÕJU ¥RAKSSTEFNUNA

Vinsældir Bush aldrei minni
!0
Mótmælafundir
gegn Íraksstefnu George W. Bush
Bandaríkjaforseta voru haldnir
víða í stórborgum Bandaríkjanna á
fimmtudagskvöldið.
Samkvæmt
nýrri skoðanakönnun, sem AP
fréttastofan lét gera, náðu vinsældir Bush enn nýju lágmarki meðal
bandarísku þjóðarinnar, nú þegar
hann hefur kynnt áherslubreytingar sínar í Íraksstríðinu.
Um 32 prósent þjóðarinnar eru
ánægð með störf hans. Jafnmargir,
eða um 32 prósent, eru síðan
ánægðir með störf Bandaríkjaþings, sem hefur lýst andstöðu við
áform forsetans um að fjölga hermönnum í Írak.
Þau Condoleezza Rice utanríkisráðherra og Robert Gates varnarmálaráðherra máttu sitja undir
harðri gagnrýni af hálfu bæði
demókrata og repúblikana þegar
þau mættu á fund þingnefnda bæði
í öldungadeild og fulltrúadeild til
að ræða Íraksstefnuna.

"!.$!2¥+).

Frumsýnum Lynx 2007
Vélsleðasýning 13. og 14. janúar að Fiskislóð 1.
Opið laugardag kl. 10–16 og sunnudag kl. 12–16.

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500

-«4-,) '%'. ¥2!+334%&.5..) 6ÅÈA UM "ANDARÅKIN M¹TTI SJ¹ FËLK MËTM¾LA NÕJU

¥RAKSSTEFNUNNI ¹ FIMMTUDAGSKVÎLDIÈ ¶ESSI MYND VAR TEKIN Å $ETROIT Å -ICHIGAN
&2¡44!",!¨)¨!0

Demókratar á þingi ætla að bera
nýju Íraksstefnuna undir atkvæði
þingsins innan fárra vikna.
Rice hélt í gær af stað til MiðAusturlanda þar sem hún ætlar að
kynna nýju Íraksstefnuna fyrir
ráðamönnum, og byrjar á Palest-

ínumönnum. Þá er Hillary Clinton,
öldungadeildarþingmaður og líklegur forsetaframbjóðandi Demókrataflokksins, á leið til Íraks
ásamt tveimur öðrum bandarískum þingmönnum.
GB

– íslensk sókn um allan heim

6%)345 36!2)¨
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&ASTEIGNASKATTARNIR ERU L¾GSTIR Å 2EYKJAVÅK OG -OSFELLSB¾ ¹ ÖESSU ¹RI
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(¾STU SKATTAR ¹ HÒS ¹ ¥SAFIRÈI
Ísfirðingar greiða
hæstu fasteignaskattana á þessu
ári. Á Ísafirði nema þeir 72 þúsund
krónum miðað við fasteignamat af
íbúðarhúsnæði upp á 16 milljónir
króna.
Skagfirðingar greiða næsthæstu fasteignaskattana, rúmar 70
þúsund krónur. Vestmannaeyingar
eru líka í hópi þeirra sem greiða
einna hæstu fasteignaskattana í ár,
rúmar 67 þúsund krónur.
Hagstæðast er að greiða fasteignaskatta í Reykjavík og Mosfellsbæ því þar eru þeir lægstir, 36
þúsund krónur miðað við 16 milljóna króna fasteignamat. Í Garðabæ og á Seltjarnarnesi eru fast-

36%)4!2&¡,®'

 Nýr forseti tók við í Níkaragva á þriðjudaginn. Hvað
heitir hann?
 Hvað heitir rithöfundurinn
sem nýverið fékk frelsisverðlaun
Sambands ungra sjálfstæðismanna?
 Til hvaða bandaríska liðs
mun enski knattspyrnumaðurinn David Beckham fara í
sumar?
36®2). %25  3¥¨5 

38” MUDDER
MUDDER
dekkin
komin aftur.
Þessi einu
sönnu !!

Seltjarnarnesi

Vagnhöfða 23 - Sími 590 2000

eignaskattarnir
ríflega 38 þúsund
krónur.
Þetta gefur þó
ekki alveg rétta
mynd því fasteignamatið er að
meðaltali
mun
hærra en 16 millj(!,,$«2
(!,,$«233/. ónir á höfuðborgarsvæðinu.
Útreikningarnir byggjast á
úttekt ASÍ á gjaldskrárhækkunum
um áramótin. Holræsagjald og
sorphirðugjald eru ekki talin með.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri á Ísafirði, segir að sveitarfélög úti á landi hafi haft meiri tekj-

ur áður en lagabreyting var gerð
fyrir nokkrum árum. Eftir hana er
miðað við fasteignamat á hverjum
stað og tekjur verði minni af fasteignasköttum.
Sveitarfélög úti á landi séu
almennt með hærri álagningarprósentu en sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu til að nýta tekjustofninn. Þrátt fyrir það hafi
Ísafjarðarbær haft minni tekjur af
fasteignaskatti á íbúa en Reykjavík í fyrra. Á árinu 2007 megi
reikna með að það vanti 700 milljónir á tekjutapið sem ríkið hafi
lofað með sérstöku framlagi úr
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.
GHS

¥SAFJÎRÈUR
3KAGAFJÎRÈUR
6ESTMANNAEYJAR






,¾GSTU FASTEIGNASKATTARNIR
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²TREIKNINGARNIR ERU MIÈAÈIR VIÈ FAST
EIGNAMAT UPP ¹  MILLJËNIR KRËNA TIL
AÈ HAFA SANNGJARNAN SAMANBURÈ VIÈ
LANDSBYGGÈINA &ASTEIGNAMAT ER GJARN
AN MUN H¾RRA ¹ HÎFUÈBORGARSV¾È
INU %F MIÈAÈ V¾RI VIÈ FASTEIGNAMAT
UPP ¹  MILLJËNIR N¾MU FASTEIGNA
SKATTAR AF ÅBÒÈARHÒSN¾ÈI  ÖÒSUND
KRËNUM ¹ ¥SAFIRÈI ¶AÈ ER ËRAUNH¾FT
D¾MI

Umhugsunartími liðinn
Þýska stjórnin, sem tók við formennskunni í ESB um áramótin, vill leggja allt
kapp á að ná samstöðu meðal aðildarríkjanna 27 um nýja stofnsáttmálauppfærslu.
"%2,¥. !0 Angela Merkel, kanslari

Þýskalands, lýsti því yfir í vikunni
að „umhugsunartíminn“ væri liðinn sem leiðtogar Evrópusambandsins gáfu sér til að íhuga hvað
gera skyldi við stjórnarskrársáttmála sambandsins eftir að fullgildingu hans var hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslum í Frakklandi og
Hollandi snemmsumars 2005.
Þýska stjórnin tók við formennskunni í ESB um áramótin
og hefur sett sér það markmið að
koma sáttmálanum „aftur á flot“
eftir strandið í þjóðaratkvæðagreiðslunum. Merkel viðurkenndi
að það væri í mikið ráðist, þar sem
samþykki allra aðildarþjóðanna n
markmiðið stæði að koma saman
áætlun um endurlífgun sáttmálans fyrir lok formennskumisserisins um mitt árið. Átján af aðildarríkjunum 27 hafa þegar fullgilt
sáttmálann.
Merkel vill að samstaða hafi
náðst um nýja uppfærslu stofnsáttmála sambandsins, hvort sem
hún verður kennd við stjórnarskrá
eða ekki, fyrir næstu kosningar til
Evrópuþingsins árið 2009. Í sjónvarpsviðtali sagði Merkel að hún
vildi leggja hinn fyrirliggjandi
sáttmála til grundvallar. „Við
munum ráðfæra okkur við hvert
og eitt aðildarríki og finna út úr
því hvaða atriði það eru sem þau

3!-2¨ ¥ "%2,¥. ¶ÕSKA RÅKISSTJËRNIN OG FRAMKV¾MDASTJËRN %3" STILLA SÁR UPP SAMAN

FYRIR LJËSMYNDARANA -ERKEL KANSLARI OG "ARROSO FORSETI FREMST FYRIR MIÈJU -9.$!0

hafa athugasemdir við og hvaða
væntingar og óskir þau hafa hvert
fyrir sig um breytingar. […] Við
ætlum ekki að byrja frá grunni.
Ég tel að það væri alrangt,“ sagði
kanslarinn.
Í ljósi þess að forsetakosningar
fara fram í Frakklandi í vor og
forsætisráðherraskipti verða í
Bretlandi á árinu væntir Merkel
þess ekki að afgerandi ákvarðanir
um þessi mál verði tekin fyrr en á
formennskumisseri Frakka á
næsta ári. En þegar þar að kæmi

„ættum við að hafa leyst vandamálin þannig að Evrópa [les: Evrópusambandið] geti látið verkin
tala,“ sagði kanslarinn eftir viðræður í Berlín við Jose Manuel
Barroso, forseta framkvæmdastjórnar ESB. Framkvæmdastjórnin átti samráðsfund með
þýsku ríkisstjórninni til að fara
yfir dagskrá ESB á formennskumisseri Þjóðverja, en hefð er fyrir
slíkum samráðsfundum við upphaf hvers formennskumisseris.
AA

)NNBROT Å (AFNARFIRÈI UPPLÕST

Unglingspiltar
viðurkenndu
,®'2%',5-, Innbrot og þjófnaðir

6)¨ 5.$)22)45. 3AMNINGURINN SEM UNDIRRITAÈUR VAR HLJËÈAR UPP ¹ RÒMAN H¹LFAN

MILLJARÈ KRËNA

3KRIFAÈ UNDIR SAMNING UM FARSÅMANET ¹ HRINGVEGINUM

GSM-hringnum
lokað eftir eitt ár
&*!23+)04) Farsímasambandi verð-

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

ur komið upp á öllum hringveginum eftir eitt ár. Fulltrúar Símans
og Fjarskiptasjóðs skrifuðu í gær
undir samning þess efnis að Síminn tæki að sér verkefni við uppbyggingu
GSM-farsímanetsins.
Samningurinn hljóðar upp á
rúman hálfan milljarð króna.
Markmið verkefnisins er að
ljúka GSM-væðingu hringvegarins en á honum eru nokkrir mislangir kaflar án farsímasambands.
Sá lengsti er um áttatíu kílómetrar á Möðrudalsöræfum. Einnig
verður farsímakerfið bætt á fimm
fjallvegum; Fróðárheiði, Steingrímsfjarðarheiði,
Þverárfjalli,
Fagradal og Fjarðarheiði.

auk eignaspjalla í Hafnarfirði
hafa verið upplýst af rannsóknarlögreglumönnum svæðisstöðvarinnar í bæjarfélaginu.
Fjögur innbrot voru framin í
tvo söluturna á tímabilinu 25.
desember til 10. janúar. Fjórir
piltar, 15-17 ára, viðurkenndu við
yfirheyrslur í fyrradag að hafa
framið innbrotin. Þeir játuðu líka
eignaspjöll í Flensborgarskóla
þar sem þeir brutu rúðu. Þá hefur
rúðubrot í Setbergsskóla verið
upplýst. Tveir piltar, 15 og 16 ára,
hafa viðurkennt að hafa brotið
rúðurnar.
JSS

 ÖÒSUND TONN VEIDD

Síðari hluti verkefnisins, sem
lýtur að bættri farsímaþjónustu á
nærri 1.300 kílómetra vegalengd á
stofnvegum og á nokkrum ferðamannasvæðum, verður boðinn út
á næstu mánuðum.
Einnig verður uppbygging á
háhraðanetþjónustu á þeim stöðum sem hún er ekki fyrir hendi
boðin út á komandi mánuðum.
Við undirritun samningsins
sagði Sturla Böðvarsson samgönguráðherra grundvallaratriði
fjarskiptaáætlunar að allir landsmenn sætu við sama borð í þessum efnum, hvar sem þeir búa.
Ísland ætti að vera altengt, og að
því yrði unnið á næstu árum.
SÖS

Minni heildarafli árið 2006
3*6!2²46%'3-, Heildarafli

ársins 2006 var tæplega 1.323
þúsund tonn samkvæmt aflatölum Fiskistofu. Er það 346 þúsund
tonnum minni afli en árið á undan
þegar heildaraflinn var tæplega
1.669 þúsund tonn.
Samdráttur í afla milli ára
stafar af minni loðnuafla í ár. Afli
botnfisktegunda og samanlagður
afli annarra uppsjávartegunda en
loðnu var svipaður og árið 2005.
Engey RE var með mest
aflaverðmæti íslenskra skipa að
því er kemur fram í Fiskifréttum,
með 1.451 milljón króna.
SDG
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'ERÈUR VAR STARFSLOKASAMNINGUR VIÈ Ö¹ ÖRJ¹ MENN SEM HËTUÈU LÎGSËKN

Alcan semur ekki við aðra starfsmenn
6)..5-!2+!¨52 Alcan hyggst ekki

Å MESTU ERFIÈLEIKUM MEÈ AÈ HEMJA
REGNHLÅFINA SÅNA ÖAR SEM HANN VAR
STADDUR ¹ STRÎNDINNI VIÈ #ALAIS NYRST
Å &RAKKLANDI (IÈ MESTA ËVEÈUR VAR ¹
ÖESSUM SLËÈUM SÅÈUSTU DAGA
&2¡44!",!¨)¨!0

Aukist lítillega
frá nóvember
6)..5-!2+!¨52 Atvinnuleysi var

2%9+*!6¥+
6ILJA UPPLÕSTAN REIÈVEG
(ESTAMENN Å &¹KI Å 2EYKJAVÅK HAFA
ËSKAÈ EFTIR ÖVÅ AÈ BORGIN SETJI UPP
GÎTULÕSINGU ¹ REIÈLEIÈINNI FR¹ GÎMLU
%LLIÈA¹RBRÒNNI NIÈUR AÈ %LLIÈA¹RSTÅFLU

&)..,!.$
6EIKJAST AF HERMANNAVEIKI
(ERMANNAVEIKI ¹ 'RAND 4ROPICANA
HËTELINU Å 0HUKET Å 4AÅLANDI HEFUR VALD
IÈ UGG MEÈAL FINNSKRA FERÈAMANNA OG
HAFA MARGIR ÖEIRRA FLUTT SIG ¹ ANNAÈ
HËTEL %INN &INNI EINN .ORÈMAÈUR OG
TVEIR 3VÅAR HAFA VEIKST AF HERMANNA
VEIKI ¹ HËTELINU

342!5-36¥+ &YRRVERANDI STARFSMENN ¾TLA AÈ S¾KJA RÁTT SINN

svo stöddu. Málið sé um margt
sérstakt sökum aðkomu ASÍ.
Hjá Alcan er einnig litið á
starfslokasamning
mannanna
þriggja sem nokkuð sérstakan.
„Þetta mál er óskylt öllum öðrum,
þannig að við skoðum það eitt og

sér,“ segir Hrannar Pétursson,
upplýsingafulltrúi Alcan. Spurður
um hvað aðgreini mál þessara
þriggja frá hinum segir hann að
Alcan hafi staðið fyrir því að fara
sáttaleiðina eða í málaferli og því
var ákveðið að ljúka málinu. KËÖ

Sagan skiptir máli
við sölu Thors-húss

!TVINNULEYSI

að jafnaði 1,2 prósent í desember.
Atvinnuleysi hefur því aukist um
0,1 prósentustig frá því í nóvember þegar það mældist 1,1
prósent. Í desember 2005 var
atvinnuleysið nokkru hærra eða
1,5 prósent. Þetta kemur fram á
vef Vinnumálastofnunar.
Atvinnuleysi hefur aukist
heldur meira á landsbyggðinni.
Það var 1,5 prósent í desember en
1,3 prósent í nóvember. Á
höfuðborgarsvæðinu fór atvinnuleysið úr 0,9 prósentum í 1,0
prósent. Atvinnuleysi breytist
með líkum hætti meðal karla og
kvenna. Atvinnuleysi var 1,3% að
jafnaði árið 2006.
GHS

við uppsagnir
hinna þriggja,
sérstaklega að
því leytinu að
Alcan hafi ekki
gefið skýringar
á þeim. Hann
telur að verkalýðsfélög annarra
fyrrum
-!2+²3
starfsmanna
+2)34*.33/.
ættu að fylgja
fordæmi verkalýðsfélaga mannanna þriggja í þessu máli.
Kolbeinn Gunnarsson, formaður Verkalýðsfélagsins Hlífar, segist vera með þessi mál til athugunar, en vill ekki lýsa neinu yfir að

Það verður ekki aðeins peningaupphæðin sem boðin er fyrir Fríkirkjuveg 11
sem ræður því hver fær húsið keypt af Reykjavíkurborg heldur verður einnig
litið til sögu hússins og fyrirætlana kaupandans. Tilboð verða trúnaðarmál.
,%)¨4/'!3+)04) 7ILHELM -OLTERER OG
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.ÕJA STJËRNIN Å !USTURRÅKI

Schüssel verður
ekki ráðherra
6¥.!2"/2' !0 Alfred Gusenbauer,
leiðtogi austurríska Sósíaldemókrataflokksins, kynnti á þriðjudaginn ráðherralista nýju
samsteypustjórnarinnar sem
hann leiðir með þátttöku Þjóðarflokksins.
Varakanslari Gusenbauers
verður Wilhelm Molterer, sem
jafnframt verður fjármálaráðherra og tekur einnig við
leiðtogaembætti Þjóðarflokksins
af Wolfgang Schüssel, fráfarandi
kanslara. Schüssel ætlar að láta
sér nægja að vera formaður
þingflokks Þjóðarflokksins.
Ursula Plassnik úr Þjóðarflokknum verður áfram utanríkisráðherra.
GB

Vertu inní
Fréttablaðinu
með þitt
kynningarefni

&!34%)'.)2 Samkvæmt tillögu framkvæmdasviðs Reykjavíkurborgar
veltur ekki eingöngu á peningum
sem boðnir eru hver fær að kaupa
húsið á Fríkirkjuvegi 11.
Við mat á
kauptilboðum
verður
einnig
tekið tillit til
sögu hússins og
áætlaðrar framtíðarnotkunar
þess. Tilboð sem
berast
verða
trúnaðarmál.
"*®2'«,&52 4(/2
Unnið er að
"*®2'«,&33/.
því að afmarka
903 fermetra lóð
fyrir húsið þar sem það stendur í
Hallargarðinum. Ætlunin er að lóðin
sem fylgir nái um það bil sjö og
hálfan metra til vesturs og austurs
út frá húsinu og fimm metra í norður og suður. Sjálft húsið er tvær
hæðir og ris og alls 1.048 fermetrar.
Aðkoma verður að húsinu frá
Laufásvegi með kvöð um að almenningur geti einnig nýtt þá leið sem
göngustíg. Þá verður kvöð um forkaupsrétt borgarinnar ef eignin
verður seld aftur.
Giskað er á að húsið seljist fyrir
upphæð sem verður nálægt einum
milljarði króna.
Tillagan um sölufyrirkomulagið
var samþykkt í borgarráði á
fimmtudag. Minnihlutinn í borgarráði segir sölu hússins vera í þágu
stóreignamanna og andvíga hagsmunum almennings. Meirihlutinn
segir mestu skipta að húsinu verði
sýndur fullur sómi áfram.
Athygli vekur að borgin hyggst
líta til sögu hússins við mat á kauptilboðum.
Athafnamaðurinn Thor Jensen
reisti húsið yfir fjölskyldu sína árið
1908. Laust fyrir seinni heimsstyrjöldina eignaðist templararegla

&RÅKIR
KJUVE
GUR

2/+ /' 2)'.).' ¶ESSI MAÈUR ¹TTI

leita sátta um starfslok við aðra
starfsmenn en þá þrjá sem samið
var við í vikunni. Aðrir fyrrverandi starfsmenn sitja eftir, sem
einnig telja sig hafa borið skarðan
hlut frá borði.
„Engan starfslokasamning hef
ég fengið og ég var búinn að vinna
þarna í 32 og hálft ár. Mér var hent
út svona alveg eins og þeim,“ segir
Markús Kristjánsson, fyrrum
starfsmaður. Hann telur að með
starfslokasamningi þeirra hafi
verið viðurkennd ákveðin mistök
af hendi Alcan, „og þá hlýtur það
sama að ganga yfir alla“. Markús
segir uppsögn sína sambærilega

(ALLARGARÈUR

,«¨). !FMÎRKUÈ HEFUR VERIÈ  FERMETRA LËÈ UNHVERFIS 4HORS HÒSIÈ 2AUÈA PUNKTA
LÅNAN SÕNIR LËÈAMÎRKIN )NNKEYRSLA VERÈUR ¹FRAM AÈ HÒSINU FR¹ ,AUF¹SVEGI
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bindindismanna í Reykjavík húsið
sem í kjölfarið gekk undir nafninu
Bindindishöllin.
Reykjavíkurborg keypti húsið af
templurum árið 1963 og hefur
íþrótta- og tómstundaráð borgarinnar og forverar þess haft þar
aðsetur. Reyndar fórst það fyrir í 43
ár að gefa út afsal fyrir eigninni
eftir þá sölu og var það loks gert í
október síðastliðnum.
Skömmu fyrir 1970 stóð til að
byggja hús fyrir Seðlabankann á
þessum stað. Áskoranir bárust um
að hlífa Thors-húsinu og var það
síðan friðað með svokallaðri B-friðun árið 1978.
Auðmaðurinn Björgólfur Thor
Björgólfsson hefur lýst áhuga á
kaupum á Fríkirkjuvegi 11. Sækist

Björgólfur eftir eigninni má búast
við því, í ljósi útboðsskilmálanna,

&2¥+)2+*56%'52  3ÎLULÕSINGIN TILBÒIN

OG HÒSIÈ VERÈUR AUGLÕST TIL SÎLU FLJËTLEGA
&2¡44!",!¨)¨0*%452

að hann vísi til þess að húsið er
byggt af langafa hans og var aðsetur Thors-fjölskyldunnar í um 30 ár.
GAR FRETTABLADIDIS

&Á VEITT ÒR D¹NARBÒI SRÒNAR %INARSDËTTUR TIL RANNSËKNAR OG GËÈGERÈAM¹LA

43,5 milljónir í erfðagjafir
,¥+.!2-, Alls hefur 43,5 millj-

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

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

*Gallup maí 2006

– Vel lesið

ónum verið veitt úr dánarbúi
Ásúnar
Einarsdóttur,
ekkju
Arons Guðbrandssonar, til góðgerðarfélaga og rannsóknarstarfa. Háskóli Íslands og
Krabbameinsdeild Landspítalans fá hæstu erfðagjafirnar: 8,7
milljónir hvort. Háskólinn fær
féð til rannsókna á hvítblæði en
Krabbameinsdeildin til eflingar
krabbameinslækningum.
Krabbameinsfélag
Íslands,
Styrktarfélag
vangefinna
í
Reykjavík,
Blindravinafélag
Íslands og Styrktarfélag lamaðra
og fatlaðra fá rúmar 6,5 milljónir
hvert.

Ásrún Einarsdóttir lést
2.
október
árið 2005 en
Aron eiginmaður hennar, sem jafnan er kenndur
við Kauphöllina, lést árið
1981.
Þau
'5¨2².
gengu í hjóna!'.!23$«44)2
band
árið
1943 en varð ekki barna auðið. Í
erfðaskrá sinni gengu þau frá
því þannig að eigur þeirra skyldu
renna til góðgerðarfélaga og
rannsóknastarfa.

Guðrún Agnarsdóttir, forstjóri
Krabbameinsfélags
Íslands, er afskaplega þakklát
fyrir gjöfina úr dánarbúinu. „Það
skiptir okkur miklu máli þegar
fólk hugsar til okkar á þennan
hátt og vill aðstoða okkur í þeirri
baráttu sem við eigum í gegn
krabbameini,“ segir Guðrún og
bætir því við að það sé nokkuð
algengt að félagið fái slíkar gjafir. „Krabbameinsfélagið er að
miklu leyti rekið fyrir velvild
fólksins í landinu, sem styrkir
okkur bæði með stórum gjöfum
og smáum og við erum afar þakklát fyrir þær allar.“
IFV

ÍSLENSKA SIA.IS LBI 35534 01/07

SÖGUSÝNING

Landsbankinn
120 ára
Opið í dag
Sögusýningin er til húsa í Aðalstræti 6 og spannar 120 ára sögu bankans
og þjóðarinnar. Skemmtileg upplifun fyrir alla fjölskylduna.
Á Sögusýningu Landsbankans er margt markvert
að sjá og skoða, ekki aðeins úr bankasögunni
heldur eru dregnar upp myndir úr þjóðlífi fyrri
tíðar enda saga bankans og þjóðarinnar samtvinnuð á ýmsan hátt.
Gestum er boðið upp á sögulegan fróðleik í máli
og myndum. Leikmyndir og munir frá mismunandi tímum vitna um ólíkan tíðaranda auk
þess sem hljóðsetning, myndbönd, líkön o.fl. setja
svip sinn á sýninguna.

Á morgun, sunnudag:
Leiðsögn í boði
kl. 14:00, 15:00 og 16:00
Eggert Þór Bernharðsson, sagnfræðingur,
og Sveinbjörn Guðbjarnarson fara með
hópa um sýninguna, deila sérfræðikunnáttu
sinni á sýningargripum og gefa aukna
innsýn í sögu banka og þjóðar.

Á sýningunni má m.a. sjá skrifstofuherbergi frá
árinu 1886, nýtt líkan sem sýnir miðbæinn eftir
brunann mikla 1915, tækniþróunina allt frá
pennastöng til samskiptatækja nútímans og líkan
af framtíðarskipulagi miðborgarinnar.
Sögusýning Landsbankans
Aðalstræti 6 (húsnæði TM). Sími: 410 4300
Opið virka daga kl. 11:00-17:00 og helgar kl. 13:00-17:00
Enginn aðgangseyrir – Alltaf heitt á könnunni
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&JÎGUR FËRNARLÎMB OFBELDIS DAG HVERN
¹ SLYSADEILD ,ANDSPÅTALANS

Skálmöld í miðbæ
Reykjavíkur
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2

Á

síðasta ári komu fjórir að meðaltali dag hvern á slysaog bráðamóttöku Landspítala - háskólasjúkrahúss
vegna áverka sem þeir höfðu hlotið af völdum ofbeldis.
Og á gamlárskvöld var met slegið á slysadeild þegar 64
komu þangað vegna ofbeldisáverka eða vegna einhvers
konar ofneyslu.
Um þriðjungur þessara ofbeldisverka á sér stað í miðbæ Reykjavíkur um helgar sem þýðir að hver helgi skilar nálægt tíu fórnarlömbum ofbeldis úr miðbænum á slysadeild. Þetta er mikill fjöldi
af ungu fólki og jafnvel börnum, allt niður í tólf ára aldur, eins og
yngstu fórnarlömb ofbeldisáverka í miðbænum eru. Þar ríkir sem
sagt skálmöld um helgar.
Ófeigur Þorgeirsson, yfirlæknir á slysadeild, segir að drykkjutengdu áverkarnir séu „hömlulausir og andstyggilegir, nær einungis mjög slæmir höfuðáverkar, tannlos, nefbrot og höfuðkúpubrot“. Þetta er ófögur lýsing. Fórnarlömbin eru í mörgum tilvikum
blásaklaust fólk sem einungis er statt á vitlausum stað á vitlausum tíma. Hins vegar bendir yfirlæknirinn á að bæði gerendur og
þolendur ofbeldisins séu að stærstum hluta sami hópur drengja á
aldrinum 15 til 24 ára.

Um þriðjungur þessara ofbeldisverka á sér stað í
miðbæ Reykjavíkur um helgar sem þýðir að hver helgi
skilar nálægt tíu fórnarlömbum ofbeldis úr miðbænum á slysadeild.
Nýr lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins hefur boðað aukinn
sýnileika lögreglunnar og vissulega má binda vonir við að aukin
löggæsla geti dregið úr ofbeldi í miðbæ Reykjavíkur.
Sjálf meinsemdin er hins vegar flóknari en svo að hún verði
læknuð með aukinni löggæslu. Meinsemdin er fólgin í því að í samfélaginu elst upp fólk við aðstæður sem eru til þess fallnar að leiða
til þeirrar sjálfsmyndar og líðanar sem brýst fram í ofbeldi, uppeldisaðstæður sem enginn ætti að búa við.
Bragi Guðbrandsson sagði í samtali við Fréttablaðið í vikunni
að nokkrir grundvallarþættir í uppeldi yrðu að vera í lagi. Í fyrsta
lagi nefnir hann aga, þá umhyggju og ástúð, í þriðja lagi virðingu
og í fjórða lagi samræðu. Ólíklegt verður að teljast að þessi hópur
drengja sem læknirinn nefnir búi við þessa grundvallarþætti.
Þessum ungu mönnum verður að koma til hjálpar og rjúfa þann
vítahring sem þeir eru komnir í og það tafarlaust. Skaðinn er
þegar allt of stór.
Sömuleiðis verður að takast á við það agaleysi sem virðist smám
saman vera að verða inngróið í íslenska menningu. Þetta agaleysi
sem birtist í skólum og í umferðinni svo dæmi séu tekin en á upptök sín í uppeldismenningunni.
Ofbeldi verður stöðugt grimmara og fjögur fórnarlömb á dag
er mikill tollur. Hafa ber í huga að fórnarlamb ofbeldis er ekki
einungis skrámað á skrokknum heldur einnig á sálinni og þau sár
standa iðulega opin löngu eftir að hin sjáanlegu mein eru gróin.
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Ekkert blað?
Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu
fengið Fréttablaðið. En til vonar
og vara skaltu klippa þetta símanúmer
út og hringja ef blaðið berst ekki.

550 5600

- mest lesið

&¹IR KARLAR
&ULLT VAR ÒT ÒR DYRUM ¹ ¹HUGAVERÈRI
N¹MSSTEFNU 6IRKJUM KRAFT KVENNA
SEM HALDIN VAR ¹ (ËTEL .ORDICA Å
FYRRADAG *ËN 3IGURÈSSON IÈNAÈAR OG
VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA SETTI N¹MSSTEFNUNA
EN HANN VAR EINN AF F¹UM KÎRLUM SEM
LÁTU SJ¹ SIG ¹ ÖESSARI N¹MSSTEFNU SEM
UM  TËKU Ö¹TT Å (AFT VAR ¹ ORÈI
KVENNA Å MILLUM AÈ KARLAR SÕNDU ÖVÅ
NÒ EKKI MIKINN ¹HUGA AÈ VIRKJA KRAFT
KVENNA

+YNJAKVËTI UMDEILDUR
¶¹TTTAKENDUR Å PANEL UM KONUR OG
STJËRNUN VORU Ö¾R %LÅN 3IGFÒSDËTTIR
FR¹ ,ANDSBANKA ¥SLANDS (AFDÅS
*ËNSDËTTIR HJ¹ ,AUGUM 3PA
(RÎNN 'REIPSDËTTIR FR¹ 2ADISSON
3!3 (ËTEL 3ÎGU OG 3TEINUNN
¶ËRÈARDËTTIR HJ¹ 'LITNI Å

,ONDON ¶¾R VORU ALLAR SAMM¹LA UM
AÈ ËT¾KT V¾RI AÈ GRÅPA TIL AÈGERÈA ¹
BORÈ VIÈ KYNJAKVËTA TIL AÈ RÁTTA HLUT
KVENNA Å STJËRNUM FYRIRT¾KJA %INSTAKL
INGURINN ¾TTI AÈ KOMAST ¹FRAM ¹ EIGIN
FORSENDUM 3ÅÈAR Å UMR¾ÈUNNI BENTI
+RISTÅN %INARSDËTTIR KVENNALISTAKONA ¹
AÈ KARLAR HEFÈU IÈULEGA KOMIST ¹FRAM
Å LÅFINU VEGNA ÖESS AÈ ÖEIR ERU KARLAR
p OG ÖEIR HEFÈU EKKI SKAMMAST SÅN
FYRIR ¶AÈ ÖYRFTU KONUR EKKI HELDUR AÈ
GERA

*AKKAFATAKARL SEM
TRËÈST
3EINNI HLUTA N¹MS
STEFNUNNAR S¹TU ÖEIR
"ENEDIKT *ËHANNES
SON FR¹ (EIMI *AFET 3
«LAFSSON 6"3 FJ¹R
FESTINGARBANKA OG

¶ORKELL 3IGURLAUGSSON FR¹ (2 Å PANEL
¶EIR VORU ÖEIRRAR SKOÈUNAR AÈ KONUR
ÖYRFTU AÈ L¹TA MEIRA ¹ SÁR BERA OG
S¾KJAST HARÈAR EFTIR T¾KIF¾RUM Å VIÈ
SKIPTALÅFINU "RYNDÅS ¥SFOLD (LÎÈVERS
DËTTIR SAMFYLKINGARKONA KVAÈ SÁR Ö¹
HLJËÈS OG SAGÈIST VERA ËSAMM¹LA ÖVÅ
AÈ KONUR S¾KTUST EKKI EFTIR ¹BYRGÈ
ARSTÎÈUM SANNLEIKURINN V¾RI S¹ AÈ
KARLAR SÕNDU ÖEIM MJÎG OFT ËÖOLANDI
FRAMKOMU -¹LI SÅNU TIL STUÈNINGS
BENTI HÒN ¹ AÈ JAKKAFATAKL¾DDUR KARL
HEFÈI TROÈIST FRAM FYRIR RÎÈ KVENNA
Å KAFFIP¹SUNNI OG SKAMMAÈIST SÅN
EFLAUST EKKERT FYRIR ÖAÈ 5MM¾LIN
VÎKTU LUKKU OG ÖORÈU ÖEIR JAKKA
FATAKL¾DDU MENN SEM TËKU TIL
M¹LS EFTIR AÈ ÖAU FÁLLU EKKI ANNAÈ
EN AÈ TAKA SKÕRT FRAM AÈ ÖEIR
V¾RU EKKI S¹ SEKI
SIGRIDUR FRETTABLADIDIS

Utanríkismál á dagskrá
M

ikill kosningaskjálfti virðist
kominn í íslenska stjórnmálaflokka og ýmsum brögðum
beitt til að marka sér sérstöðu.
Allt er þetta brölt óskaplega klassískt og fyrirsjáanlegt sem er
miður því að ýmis tíðindi gætu
gerst í pólitíkinni á árinu 2007.
Þar á ég ekki við stjórnmálatíðindi sem eru vissulega merkileg í
sjálfu sér – eins og þau að nokkur
von er til þess að kjósendur nái
beinlínis að fella sitjandi ríkisstjórn í fyrsta sinn frá 1971. Það
væru stórtíðindi en þó ekki
merkari en hin sem blasa nú
þegar við, að í fyrsta sinn frá
lokum heimsstyrjaldarinnar
síðari hafa kjósendur möguleika á
að hafa áhrif á mótun nýrrar
stefnu í utanríkismálum þjóðarinnar.
Það er ekki hægt að deila um
að sú utanríkisstefna sem fylgt
hefur verið undanfarna áratugi er
úr sér gengin. Hún hvíldi á nánu
samstarfi við Bandaríkin á sviði
utanríkismála sem hnitaðist um
herstöðina á Miðnesheiði.
Andstæðingum hersetunnar
fannst fylgifiskur hennar vera
ósjálfstæði í utanríkismálum en
stuðningsflokkar hennar litu á
hana sem „hornstein“ í utanríkisstefnu Íslendinga – eins og var
margítrekað í stjórnmálaályktunum þeirra flokka. Núna er þessi
hornsteinn horfinn og virðast
margir eiga erfitt með að fóta sig
við nýjar aðstæður.
Ein skýrasta birtingarmynd
hernaðarsamstarfsins á síðari
árum fólst í stuðningi Íslendinga
við árásir Bandaríkjanna og
margvíslegra bandamanna á ýmis
ríki – Júgóslavíu, Afganistan og
Írak – í öllum tilvikum án nokkurs
umboðs frá Sameinuðu þjóðunum.
Hún birtist hins vegar í ýmsu
öðru, til dæmis tregðu Íslendinga
til að styðja tillögur um kjarnorkuafvopnun á vettvangi
Sameinuðu þjóðanna. Þar hafa

36%22)2 *!+/"33/.

¥ $!' \ 5TANRÅKISSTEFNA
Íslendingar tilheyrt þeim mikla
minnihluta ríkja sem styður
eindregið við bakið á tilraunum
núverandi kjarnorkuvelda til að
einoka gereyðingarvopn – þvert á
ákvæði Sáttmála um takmörkun
kjarnorkuvopna frá 1968.
Þessi stefna nýtur lítilla
vinsælda meðal almennings á
Íslandi ef marka má skoðanakannanir. Á hinn bóginn hafa
utanríkismál aldrei verið
kosningamál undanfarna áratugi
og þeirri skoðun hefur markvisst
verið haldið að fólkinu í landinu
að enginn möguleiki sé á að knýja
fram breytingar. Þessi deyfð náði
líklega hámarki þegar hin nýja
árásarstefna Bandaríkjanna hófst
fyrir alvöru með loftárásum á
Júgóslavíu 1999. Á því méli
ákváðu einu flokkarnir sem höfðu
haldið uppi andófi gegn ríkjandi
utanríkisstefnu, Alþýðubandalagið og Kvennalistinn, að falla frá
sinni fyrri stefnu og taka upp
stuðning við NATO undir
merkjum Samfylkingarinnar. Á
þeim tíma var mikið rætt um
„breytt eðli“ hernaðarbandalagsins og reyndust það áhrínisorð, en
breytingarnar gengu hins vegar
þvert á væntingar þeirra
bjartsýnismanna sem bundu
vonir við þær. Sannast sagna
hefur aldrei verið meiri þörf á
andófi við bandaríska heimsvaldastefnu heldur en frá þeim
tíma – eftir að hin pólitíska
andstaða á Íslandi veiktist með
afgerandi hætti.

Andstaða við bandaríska
heimsvaldastefnu, og fylgisspekt
íslenskra stjórnvalda við hana, er
alls ekki úr sögunni á Íslandi. Hún
hefur þvert á móti skerpst – og
það meðal fylgismanna allra
flokka. Brotthvarf Bandaríkjahers frá Miðnesheiði kallar þar að
auki sjálfkrafa á endurmat
utanríkisstefnunnar. Mikilvægasta forsenda hennar er horfin án
þess að íslensk stjórnvöld næðu
að hafa nein áhrif á þá þróun.
Ég geri mér hins vegar litlar
vonir um að núverandi stjórnarflokkar læri af reynslunni. Í
röðum þeirra finnst varla nokkur
maður sem áttar sig ekki á því að
stuðningsyfirlýsingin við árásina
á Írak 2003 var röng ákvörðun. Á
hinn bóginn virðast þeir heldur
ekki viljugir til að læra af
mistökunum. Málflutningur
stjórnarliða um að innrásin hafi
verið „rétt miðað við forsendur
þess tíma“ er ekki einungis
villandi heldur bendir hann
beinlínis til þess að þeir ætli sér
ekki að læra af mistökunum. Þá er
hætt við að þeir muni endurtaka
þau næst þegar tilefni gefst til.
Ætlum við Íslendingar þá að láta
sömu menn fleyta okkur aftur
sofandi að sama feigðarósinum?
Þess vegna er mikilvægt að
stjórnarandstöðuflokkarnir taki
sig nú saman og bjóði upp á
skýran valkost við þessa stefnu.
Það kallar vissulega á endurskoðun stefnumála hjá sumum þeirra.
En það er ljóst að bera þarf í
brestina ef stjórnarandstaðan vill
verða trúverðugur valkostur við
stjórnarflokkana og ein leið til
þess er að bjóða upp á sameiginlegan valkost í utanríkismálum –
nýja stefnu sem tekur mið af
breyttum aðstæðum á Íslandi, en
ekki síður í alþjóðamálum.
Fangabúðirnar í Guantanamo hafa
nú starfað í fimm ár. Einhvern
tíma hlýtur mælirinn að verða
fullur hjá Íslendingum.

Án hjálpar stjórnarandstöðu
gert í tengslum við samninginn sem undirritaður var á dögunum. Framlög til Háskólans á Akureyri voru einnig hækkuð.
Athygli mína vakti við afgreiðslu fjárlaga
þessa árs að stjórnarandstaðan sat hjá í
ektor Háskóla Íslands og menntamörgum mikilvægum málum og þar með
málaráðherra hafa undirritað samntalið í þessum. Málefni háskólanna og þar
ing um kennslu og rannsóknir við skólann
með talið HÍ hafa verið stjórnarandstöðsem nær til 5 ára. Markmið samningsins
unni tilefni til umræðna utan dagskrár
er að tryggja gæði kennslu og rannsókna
marg oft, tilefni til að leggja fram tugi fyrvið háskólann og stuðla að metnaðarfullri
irspurna og tilefni til umræðna við upphaf
framþróun í starfsemi skólans. Eins og
þingfunda. Þegar kom svo að því að standa
kunnugt er kynnti rektor Háskóla Íslands 35..
við stóru orðin og styðja við áframhaldþað markmið skólans á síðasta ári að 34%&.3$«44)2
andi þróun Háskóla Íslands þá sat stjórnarandstaðkoma háskólanum í raðir bestu háskóla heims. Það
an hjá.
er vissulega metnaðarfullt markmið en það að setja
Ég fagna þessu skrefi sem stigið hefur verið við
það fram hefur skapað mikilvæga umræðu um
áframhaldandi uppbyggingu háskólastigsins. Þar
stöðu skólans og háskólanna almennt hér á landi.
hefur orðið bylting á undanförnum árum ef við
Í ályktun háskólaráðs þar sem samningnum er
skoðum framboð náms, fjölda háskóla, fjölgun nemfagnað segir: ,,Samningurinn markar tímamót fyrir
enda og framlög hins opinbera til háskólastigsins.
Háskóla Íslands og rennir traustum stoðum undir
Við erum að fjárfesta í framtíð okkar með stóraukframkvæmd þeirrar metnaðarfullu framtíðarstefnu
inni fjárfestingu í háskólastiginu og menntakerfinu
sem skólinn hefur markað. Með því er náð mikilöllu og þar með í nýsköpun atvinnulífsins. Það er
vægum áfanga að því langtímamarkmiði Háskóla
lykillinn að áframhaldandi velmegun og uppbyggÍslands að komast í hóp fremstu háskóla í heiminum
ingu þess velferðarsamfélags sem við viljum búa í.
og þar með að styrkja samkeppnishæfni íslensks
samfélags til framtíðar.“
Höfundur er þingmaður Framsóknarflokksins og
Á fjárlögum þessa árs voru framlög til Háskóla
situr í menntamálanefnd Alþingis.
Íslands hækkuð um 300 milljónir króna og var það

5-2¨!.
(¹SKËLINN

R



,!5'!2$!'52  JANÒAR 

Enn um Alcan – samfélagsleg ábyrgð eða mútur?
5MR¾ÈAN
LVERIÈ Å 3TRAUMSVÅK

Í

fréttaskýringu Inga Freys Vilhjálmssonar í Fréttablaðinu
þann 3 janúar er fjallað um samskipti Alcan við hafnfirskt samfélag undir fyrirsögninni samfélagsleg ábyrgð eða mútur, og
spurningamerki hnýtt aftan við
fyrirsögn. Í þessari grein langar
mig að fjalla um þann part fréttaskýringarinnar sem lýtur að samskiptum Alcan og íþróttafélaga í
bænum. Eins og fram kemur í
fréttaskýringu Inga Freys er í
gildi styrktarsamningur á milli
Alcan og íþróttafélaganna í Hafnarfirði og var hann gerður árið
2002 og gildir til ársins 2007.
Sterklega er gefið í skyn að samningurinn sé gerður af annarlegum
hvötum eða þeim að hafa bein eða
óbein áhrif á skoðanir bæjarbúa á
fyrirtækinu og þá ekki síst kvenna,
að mati Péturs Óskarssonar, forsvarsmanns Sólar í Straumi.
Í samningnum kemur að vísu
ekkert annað fram en að fyrirtækið vilji sinna samfélagslegum
verkefnum þannig að hér er einungis um að ræða skoðun Péturs
en ekki einhvern sannleik. Mikil
má framsýni Alcan manna vera ef
þeir hafa byrjað að stunda kosningabaráttu sína árið 2002. Tilgangur Alcan er vafalaust að
styrkja sína ímynd og orðspor
meðal bæjarbúa og er þessi leið
fyrirtækja alþekkt og má nefna
dæmi um Actavis og FH, Shell og
KR, Vodafone og Manchester
United og svona mætti lengi telja.

!& .%4).5
«NÕTAR NÕBYGGINGAR
%GILL (ELGASON SKRIFAR ¹ VISIRIS
-AÈUR VAR LENGI BÒINN AÈ HEYRA SÎGUR
AF LÁLEGUM BYGGINGUM .Ò ER ÖETTA
STAÈFEST &LÅSARNAR ERU AÈ HRYNJA OFAN
¹ FËLKIÈ SEM KEYPTI R¹NDÕRU ÅBÒÈIRNAR
VIÈ 3KÒLAGÎTUNA GËLFIN OG SVALIRNAR
HALLA 3VONA FER GR¾ÈGIN MEÈ OKKUR
¥SLENDINGA ¶AÈ KEMUR UPPSVEIFLA OG
MENN R¹ÈA EKKI VIÈ SIG ALLS KONAR
SJOPPUKALLAR ¾TLA AÈ GR¾ÈA STËRT
¶EGAR MESTU BRASKARARNIR FËRU AÈ
HERJA ¹ BYGGINGAMARKAÈINN M¹TTI
MAÈUR VITA AÈ EKKI VAR VON ¹ GËÈU
(ÒSN¾ÈI BYGGT ¹ ¹RUNUM Å KRINGUM
 MUN F¹ ¹ SIG SVO SL¾MT ORÈ
AÈ ENGINN VILL KAUPA ÖAÈ ¶AÈ FER
ALLAVEGA ¹ ÒTSÎLU

2AGNF¾RSLUR %YGLËAR
"JÎRN "JARNASON DËMSM¹LAR¹ÈHERRA
SKRIFAR ¹ BJORNIS
%YGLË (ARÈARDËTTIR ER Å FRAMBOÈI Å
 S¾TI ¹ LISTA &RAMSËKNARFLOKKSINS
Å 3UÈURKJÎRD¾MI HÒN HELDUR ÒTI
BLOGGSÅÈU TIL AÈ AUKA VINS¾LDIR SÅNAR
OG VONANDI EINNIG TRAUST -ÁR ÖËTTI ÖË
EKKI MJÎG TRAUSTVEKJANDI AÈ LESA ÖAÈ
¹ SÅÈU HENNAR AÈ VERIÈ V¾RI AÈ F¾KKA
Å LÎGREGLUNNI Å 6ESTMANNAEYJUM OG
FLYTJA ÖAÈAN RANNSËKNARLÎGREGLU
MANN EINS OG HÒN GEFUR TIL KYNNA
¶ETTA ¹ EKKI VIÈ NEIN RÎK AÈ STYÈJAST
ÖVERT ¹ MËTI VAR ÖAÈ SJ¹LFST¾È ¹KVÎRÈ
UN AÈ RANNSËKNARLÎGREGLUMAÈUR YRÈI
¹FRAM Å %YJUM ÖR¹TT FYRIR RANNSËKNAR
DEILD ¹ 3ELFOSSI OG SKÕRÈI DËMS OG
KIRKJUM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ M¹LIÈ Å FRÁTTATIL
KYNNINGU Å G¾R

(UGVITIÈ VIRKJAÈ
¶ËRUNN 3VEINBJARNARDËTTIR SKRIFAR ¹
ALTHINGIISTSV
&YRIR T¾PUM ¹RATUG TËK ÁG VIÈ VIÈTAL
VIÈ (JALTA (ARÈARSON FYRIR SJ¹VARÒT
VEGSK¹LF -ORGUNBLAÈSINS p ²R VERINU
¶¹ HAFÈI (JALTI UNNIÈ AÈ HÎNNUN OG
ÖRËUN SVOKALLAÈS DJÒPFARS Å TVÎ ¹R Å
SAMVINNU VIÈ (AFRANNSËKNASTOFNUN
 ¶ETTA VIÈTAL VAR TEKIÈ  OKTËBER
 .Ò STARFAR (JALTI (ARÈARSON
¹SAMT FLEIRI VÅSINDAMÎNNUM HJ¹
(AFMYND OG ÖRËUN DJÒPFARSINS HEFUR
LEITT TIL ÖESS AÈ ÅSLENSKT H¹T¾KNIFYRIR
T¾KI HEFUR HLOTIÈ VIÈURKENNINGU FYRIR
bBYLTINGARKENNDA LAUSN Å ÎRYGGISM¹L
UMm MEÈ SJ¹LFSTÕRÈA DVERGKAFB¹TNUM
'AVIA 3VO SANNARLEGA L¾RDËMSRÅK
D¾MISAGA UM HUGMYND SEM VARÈ
AÈ VERULEIKA ÖEGAR MENN LEYFA SÁR AÈ
VIRKJA HUGVITIÈ OG FJ¹RFESTA Å ÖVÅ

Ingi Freyr vitnar einnig til Sigurðar P Sigmundssonar sem segir
að „samningurinn sé kynntur sem
styrktarsamningur en sé í rauninni íþyngjandi auglýsingasamningur“. Ekki veit ég hvað Sigurður
er að fara með þessari umsögn,
hann hefði þá átt að afþakka styrkinn heldur en að þakka fyrir hann
á þennan hátt. Þessi styrkur Alcan
hefur ekki verið íþyngjandi okkur
í barna- og unglingaráði knattspyrnudeildar FH heldur höfum
við talið hann mjög sanngjarnan.
Það að fyrirtækis sé getið í leikskrám á heimasíðu eða á búningum þar sem við á er alþekkt enda
er það hvorki markmið fyrirtækja
sem styrkja íþróttafélög eða
íþróttafélaganna að því sé haldið
leyndu, þvert á móti og þetta veit

Sigurður. Ef hann vill ekki taka
við fé frá Alcan af siðferðislegum
ástæðum á hann einfaldlega að
afþakka það fyrir hönd sinnar
deildar en ekki nota það sem átyllu
í pólitískri umræðu.
Þegar ég flutti í bæinn þá dáðist ég að því hvað þetta „skrímsli“
út við ströndina var duglegt að
styrkja íþróttafélögin í Hafnarfirði og þá sérstaklega barna- og
unglingastarf. Hefur undirritaður
starfað í íþróttahreyfingu síðastliðin 30 ár og hefur mér fundist
styrkur Alcan inn í starfið gera
okkur kleift að starfa á sómasamlegan hátt. Síðastliðin 3 ár hef ég
verið formaður barna- og unglingaráðs knattspyrnudeildar FH.
Þar hefur Alcan komið vel að
starfinu með fjárstyrk sem hefur

gert félaginu kleift að mennta
þjálfara enn betur og gert gæfumuninn í öllu starfinu. Aldrei í því
samstarfi hafa komið fram neinar
óeðlilegar kröfur um auglýsingar,
umfjöllun eða annað sem hefur
verið félaginu íþyngjandi á nokkurn hátt. Þess skal einnig getið að
það var FH sem leitaði til Alcan
eins og svo margra annarra hafnfirskra fyrirtækja eftir fjárstuðningi en ekki öfugt.
Þakka ber það sem vel er gert,
en ekki vanvirða, hvort sem það er
fjárstuðningur, sjálfboðavinna eða
annar stuðningur við barna- og
unglingastarf, sama með hvaða
hætti það er. Minn skilningur er
ekki sá að börnin okkar séu að
þiggja mútur frá Alcan. Minn
skilningur er sá að fyrirtækið sé

að sinna sinni samfélagslegu
ábyrgð af virðingu við sitt samfélag.
Alcan framleiðir ál og stækkun
verksmiðju þess er umdeild í
Hafnarfirði. Þá umræðu skulum
við taka á málefnalegum nótum
byggða á rökum um kosti og galla
stækkunar, ekki á rógburði eða
með því að gera eðlilega hluti tortryggilega. Það er ekkert tortryggilegt við stuðning Alcan við
barna- og unglingastarf í Hafnarfirði, það er þakkarvert. Í samanburði við annað stórfyrirtæki sem
styrkir íþróttirnar, Actavis, ekki
get ég ímyndað mér að lyfjainntaka hafi eitthvað aukist hjá Hafnfirðingum.
Gísli Björgvinsson, formaður
unglingaráðs FH.

Škoda Roomster

Snarpur, klókur og kemur á óvart!

KOMA SVO STRÁKAR, ÁFRAM!

RÚM FYRIR MEIRA!
Það skiptir ekki mestu máli að vera stærstur heldur hvernig þú nýtir það
sem þú hefur. Með því að vera snarpur, klókur og útsjónarsamur getur
þú komið andstæðingnum á óvart og haft betur. Skoda Roomster er
gott dæmi um þetta. Notagildið, rýmið, flott hönnunin, aðgengið og
frábært útsýnið er í heimsklassa.
Skoda Roomster mun koma íslensku þjóðinni skemmtilega á óvart.

Sýning í dag kl. 11–16, Laugavegi 172–174

H V ÍTA H Ú S IÐ / S ÍA - 8 0 5 8

SIMPLY CLEVER

LANGAR ÞIG Á HM Í HANDBOLTA?
Komdu þá og reynsluaktu Skoda og þú gætir unnið miða
fyrir tvo á úrslitaleikinn á HM í handbolta í Þýskalandi
4. febrúar, flug með Icelandair og gistingu á glæsihóteli.

HEKLA er stuðningsaðili HSÍ – ÁFRAM ÍSLAND!
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Mini Market
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Stórútsala í fullum gangi. Útsala hefst lau. 13.01.07
Wielka wyprzedaż na całego.
Obniżka od 10% do 50%
Zaczynamy w sobotę 13.01.07
Czyścimy magazyny!!!

Konserwy„ Jaroslaw”
Kjöt í dósum „Jaroslaw”

Zupy „Winiary”
Súpur „Winiary”

W dół 20%
Afsláttur 20%

W dół 20%
Afsláttur 20%

Delicje,
Pieguski „E.Wedel”
Kex „E.Wedel”

Konserwy„ Pamapol”
Kjöt í dósum „Pamapol”

W dół 20%
Afsláttur 20%

W dół 20%
Afsláttur 20%

Biszkopty „San”
Biscuits „San”

W dół 50%
Afsláttur 50%

Papryka „Motyl”
Paprika „Motyl”

Útsala stendur út janúar.
Obniżka trwa do końca stycznia.

W dół 30%
Afsláttur 30%

Margar fleiri vörur á útsölu. Oraz dużo więcej towarów
na wyprzedaży. Kíktu á okkur, allir velkomnir!
Warto zobaczyć, serdecznie zapraszamy!
„Mini Market” er í Eddufelli 2, 111 Reykjavik
„Mini Market” znajduje się na ulicy Eddufell 2, 111 Reykjavik.
Dajazd autobusem numer: 4, 12, 17. Sími/Tel: 5170107,
netföng/mail: minimarket@internet.is

Opnunartímar:
Mán. – Fim. 11:00 – 21:00 • Föstudagur 11:00 – 22:00
Laugardagur 11:00 – 20:00 • Sunnudagur 11:00 – 19:00

Godziny otwarcia:
Pon. – Czwa. 11:00 – 21:00 • Piątek
Sobota
11:00 – 20:00 • Niedziela

11:00 – 22:00
11:00 – 19:00

Snyrtipinni með peningavit
«,!&52 '!2¨!233/.
(34!2¡44!2,®'-!¨52 &)&! 5-"/¨3-!¨52 +.!443092.5-!..! /' &*2&%34)2

Ólafur Garðarsson, hæstaréttarlögmaður,
FIFA-umboðsmaður
knattspyrnumanna og fjárfestir,
er maður vikunnar að þessu sinni.
Ólafur komst í fréttirnar þegar
fjárfestingafélagið Lindberg, sem
er í eigu hans og nokkurra annarra fjárfesta, keypti fasteignir í
Örfirisey fyrir þrjá milljarða.
Ólafur er fæddur
13. nóvember 1959 og
er sonur hjónanna
Garðars
Ólafssonar
úrsmiðs og Guðlaugar
Jónu
Ingólfsdóttur,
dóttur stjórnmálaskörungsins Ingólfs frá
Hellu. Hann á þrjú
systkini, Ingólf, Evu og
Birnu. Ólafur er giftur
Laufeyju Johannessen
og eiga þau tvö börn,
Jóhannes, sem er átta
ára og Önnu, sem er
fimm ára. Frá fyrra
sambandi á Ólafur soninn Garðar Stein, sem
er 23 ára laganemi og
vinnur
með
föður
sínum á Lögfræðistofu
Reykjavíkur,
og
Rebekku, sem er 21 árs
nemi í hagfræði við
Háskóla Íslands,.
Ólafur hefur búið á
Seltjarnarnesi
frá
tveggja ára aldri og
segir æskuvinur hans,
Gunnar Páll Þórisson,
að Ólafur hafi verið
uppátækjasamur sem
krakki. „Það sem var
brallað á Nesinu í
okkar æsku er varla
prenthæft en Óli hafði
alltaf mörg járn í eldinum.
Hann
sýndi
snemma að hann er
dugnaðarforkur
og
snjall að gera mikið úr
peningum. Hann var
og er traustur og góður
vinur sem hefur svo
sannarlega byggt upp sitt af eigin
rammleik,“ segir Gunnar Páll.
Ólafur
gekk
hefðbundinn
menntaveg Seltirninga, í Mýrarhúsaskóla og Valhúsaskóla, og
útskrifaðist síðan sem stúdent frá
Verslunarskólanum árið 1979.
Þaðan lá leiðin í lögfræði í háskólanum sem hann kláraði árið 1984.
Fljótlega eftir það stofnaði hann
stofuna Lögmenn Seltjarnarnesi
með hinum þjóðþekkta lögmanni
Jóhanni Pétri Sveinssyni, sem var
afburðalögfræðingur.
Jóhann

Pétur glímdi við mikla fötlun og
lést árið 1994 og gerðist þá Jóhannes Albert Sævarsson meðeigandi
Ólafs. Lögmenn Seltjarnarnesi
sameinuðust síðan Lögfræðistofu
Reykjavíkur árið 2003.
Ólafur er kannski þekktari fyrir
störf sín sem umboðsmaður knattspyrnumanna heldur en lögfræði-

störfin. Hann varð fyrsti maðurinn á Íslandi sem fékk FIFA-réttindi
umboðsmanna haustið 1997 og
seldi sinn fyrsta leikmann erlendis
snemma árs 1998 þegar Keflvíkingurinn Jóhann B. Guðmundsson
fór til Watford. Síðan þá hafa fjölmargir íslenskir leikmenn farið á
vegum Ólafs til erlendra liða.
Meðal núverandi skjólstæðinga
hans eru til að mynda Hermann
Hreiðarsson hjá Charlton, Ívar
Ingimarsson og Brynjar Björn
Gunnarsson hjá Reading og Gunn-

ar Heiðar Þorvaldsson hjá þýska
liðinu Hannover.
Umboðsmenn hafa ekki haft
gott orð á sér í gegnum tíðina en
Hjörtur Níelsen, vinur Ólafs frá
því á menntaskólaárunum segir
hann vera undantekninguna sem
sannar regluna. „Óli er afar heiðarlegur maður og það eru fáar tilviljanir í hans lífi. Hann
er ótrúlega vel skipulagður og veit alltaf
hvert hann ætlar,“ segir
Hjörtur sem kynntist
Ólafi í Verslunarskólanum.
Þar var Ólafur forseti Nemendafélagsins
og í ræðuliði skólans.
Hann þótti mikill ræðuskörungur og hefur það
nýst honum vel við að
flytja mál á vettvangi
lögmennskunnar.
Hjörtur segir að þótt
Ólafur hafi gaman af
því að skemmta sér þá
sé hann afar agaður.
„Hann er ekki maður
sem þú færð til að
skemmta
sér
fram
undir morgun. Við skulum frekar segja að hann
sé gleðimaður til svona
eitt. Þá fer hann heim,“
segir Hjörtur og hlær.
„Óli er mikill peningakarl, flinkur fjármálamaður og hefur
alltaf verið vel settur
fjárhagslega.
Hann
hefði til að mynda
aldrei
getað
verið
umboðsmaður í byrjun
ef hann hefði ekki átt
peninga. Hann hafði
ekkert upp úr umboðsmennskunni
fyrstu
árin. Þá var þetta bara
kostnaður,“ segir Hjörtur.
Þeir sem þekkja Ólaf
eða mæta honum á götu
taka eftir því að hann er ávallt
afar snyrtilegur í klæðaburði.
„Hann er sjentilmaður í klæðaburði og varð snemma þannig.
Alltaf óaðfinnanlega klæddur.
Hann er reyndar allt að því pjattaður. Gott dæmi um snyrtimennskuna sem einkennir Óla er
að hann var eitt sinn að mála þakkantinn á húsinu sínu. Hann datt
úr stiga og brákaðist. Hann fór þó
ekki upp á slysavarðsstofu fyrr
en hann hafði skipt um föt,“ segir
Hjörtur og hlær dátt.

Hrein orka á Íslandi
gjöfum innan ESB, og
á aukinn hlut endurnýjanlegra orkugjafa í
orkuneyslu innan sambandsins.
ramkvæmdastjórn
FramkvæmdaEvrópusambandsins
stjórn ESB hefur nú
(ESB) hefur sett sér
jafnframt sett fram
markmið um að árið
fyrrnefnt markmið um
2020 verði 20% orku20% hlutfall endurnýjnotkunar innan samanlegrar orku árið
bandsins fengin frá end2020. Óhætt er að segja
urnýjanlegum
'²34!& !$/,&
að markmið þetta sé
orkugjöfum. Árið 1997 3+²,!3/.
metnaðarfullt, í ljósi
setti ESB sér markmið
þess að ekki virðist ætla að takast
um að árið 2010 yrði þetta hlutfall
að ná fyrra markmiði um 12% árið
12%, en nú mun ljóst að það mark2010. Hins vegar er mikið ánægjumið muni ekki nást. Á Íslandi er
efni að framkvæmdastjórn ESB
þetta sama hlutfall hins vegar rúm
hafi sett sér þessi metnaðarfullu
70% og fer vaxandi með tilkomu
markmið, en hvatarnir eru jú m.a.
nýrra gufu- og vatnsaflsvirkjana.
þeir að ná að draga úr losun koltví/RKUM¹LIN SETT Å FORGANG
sýrings sem stafar af brennslu
jarðefnaeldsneyta annars vegar,
Ljóst er að orkumálin eru nú meðal
og að auka öryggi í aðgengi að
helstu forgangsmálaflokka fororkugjöfum fyrir almenning og
ystuafla ESB, sem raunar víða
atvinnulíf í löndum ESB hins
annars staðar. Þýskaland fer nú
vegar.
með formennsku í ráðherraráði
sambandsins og í formennsku¥SLAND Å EINSTAKRI STÎÈU
áherslum þýsku ríkisstjórnarinnar eru orkumálin meðal helstu
Staðan er hins vegar talsvert
skilgreindra forgangsmála. Meðal
önnur á Íslandi. Hér eru rúm 70%
annars er lögð áhersla á nauðsyn
orkunotkunar fengin frá enduraukins öryggis í aðgengi að orkunýjanlegum orkulindum og fer
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hlutfallið raunar vaxandi með tilkomu nýrra gufu- og vatnsaflsvirkjana (hérlendis eru innfluttir
orkugjafar einkum notaðir við
fiskveiðar og samgöngur). Þetta
háa hlutfall hreinnar orku vekur
sífellt meiri athygli annarra þjóða
enda Ísland í einstakri stöðu að
þessu leyti. Íslensk orkufyrirtæki,
verkfræðistofur og fjármálafyrir-

Hrein orka og endurnýjanlegir orkugjafar eru þess vegna
meðal mikilvægustu eiginleika
í „vörumerkinu Íslandi“
tæki sinna nú fjölþættum verkefnum víða um heim í krafti þeirrar miklu þekkingar sem hér hefur
verið þróuð á þessu sviði. Hrein
orka og endurnýjanlegir orkugjafar eru þess vegna meðal mikilvægustu eiginleika í „vörumerkinu Íslandi“ og ljóst að Íslendingar
eiga gríðarleg tækifæri á sviði
orkumála, sem færast sífellt framar á forgangslista stjórnvalda um
veröld alla.
Höfundur er aðstoðarframkvæmdastjóri Samorku, samtaka
orku- og veitufyrirtækja.
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Verðbólga umfram væntingar
Greiningardeildir segja verðbólgumarkmiðum Seðlabankans náð á vordögum.
Vísitala neysluverðs hækkaði um
0,26 prósent á milli mánaða, samkvæmt útreikningum Hagstofunnar. Þetta jafngildir því að verðbólgan hafi lækkað úr 7,0
prósentum í 6,9 prósent síðastliðna 12 mánuði.
Þetta er nokkuð meiri hækkun
en greiningardeildir bankanna
reiknuðu með en þær horfðu fram
á verðbólgutölur allt niður í 6,6
prósent á ársgrundvelli.
Í útreikningum Hagstofunnar
segir að vetrarútsölur séu í fullum
gangi og hafi verð á fötum og
skóm lækkað um 12,1 prósent milli
mánaða, sem þó er minna en greiningardeild Landsbankans horfði

3%¨,!"!.+) ¥3,!.$3 'REININGARDEILDIR

VIÈSKIPTABANKANNA SP¹ ÖVÅ AÈ VERÈBËLGA
L¾KKI HRATT Å VOR OG N¹I VERÈBËLGUMARK
MIÈUM 3EÈLABANKANS UM MITT ÖETTA ¹R
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

til. Á móti hækkuðu gjöld tengd
húsnæði um 13,3 prósent á milli
mánaða auk þess sem verð á matvöru og bílum hækkaði sömuleið-

Actavis nálægt
fullkomnun
Actavis kemst nærri því að vera
hið fullkomna fyrirtæki. Svo segir
í nýrri greiningu fjárfestingarbankans Merrill Lynch, sem kom
út í gær. Í greiningunni kemur
fram að Actavis sé tíu prósentum
undir meðalverði sambærilegra
félaga í Evrópu og Bandaríkjunum. Bankinn metur gengi félagsins á 67 krónur á hlut sem er í samræmi við núverandi gengi Actavis
á markaði. Þó kemur fram að
gangi bjartsýnisspár eftir eigi
félagið allt að tuttugu prósenta
verðhækkun inni á bréfum sínum.
Áður hafa Credit Suisse og
ABN Amro gefið út greiningar á
félaginu. Halldór Kristmannsson,
framkvæmdastjóri innri og ytri
samskipta hjá Actavis, segir sterkt
að geta vísað í greiningar erlendra
banka. „Við erum þeirrar skoðunar að erlendar greiningar á íslensk
félög í kauphöllinni skipti bæði
fjárfesta hér heima og erlendis
miklu máli.“
HHS

70

Allt að

Úrval ljósa á frábæru verði!

-30 %

-30 %

-30 %

Næturljós, 3 í pk.

Stofnfé SpKef á
tilboðsmarkaði
Viðskipti með stofnfé Sparisjóðsins í Keflavík hófust á skipulögðum stofnfjármarkaði sparisjóðsins í gær. „Með tilboðsmarkaði og
skýrum reglum um framkvæmd
viðskipta með stofnfjárhluti, hæfi
til kaupa og upplýsingagjöf til
stofnfjáreigenda vill stjórn SpKef
leitast við að gera viðskipti með
stofnfé gagnsæ og tryggari fyrir
stofnfjáreigendur,“ segir í tilkynningu á heimasíðu sparisjóðsins.
Þetta er annar markaður sinnar tegundar á Íslandi, en SPRON
hefur starfrækt eigin stofnfjármarkað frá haustinu 2004.
Mikil viðskipti hafa verið með
stofnfé í SpKef á gráa markaðnum að undanförnu og hefur gengi
stofnfjárbréfanna hækkað um
þriðjung á skömmum tíma. Þennan mikla áhuga má meðal annars
rekja til skráningar Existu í Kauphöll Íslands á haustdögum. SpKef,
sem átti þá þriggja prósenta hlut í
Existu, bókfærði 3.840 milljónir
króna í hagnað við skráninguna.
Til samanburðar var eigið fé
sparisjóðsins
4.662
milljónir
króna um mitt síðasta ár.
EÖA

%

afsláttur

ÚTSALA

Skuldabréfaútgáfa hjá Glitni
Glitnir gekk í gær frá samningi um
skuldabréfaútgáfu fyrir 1,25 milljarða Bandaríkjadali eða um 89
milljarða króna til fimm ára.
Kjörin eru 47 punktum yfir
millibankavöxtum eða 10 punktum
yfir tryggingaálagi skuldabréfa
bankans og þykir endurspegla betri
stöðu frá síðasta ári, að því er fram
kemur í tilkynningu frá Glitni.
Skuldabréfaútgáfan, sem er svokölluð alheimsútgáfa, var seld til
fagfjárfesta í Bandaríkjunum, Evrópu og í Asíu. Mikil umframeftirspurn var eftir skuldabréfunum og
óskuðu fjárfestar eftir að kaupa
fyrir sem svarar 240 milljörðum
íslenskra króna.
JAB

is, Þar af hækkaði kjötvöruverð
um 3,0 prósent. Greiningardeildirnar höfðu gert ráð fyrir hækkun
matvöruverðs en greiningardeild
Landsbankans bendir að hækkun
á verði kjötvara komi ekki á óvart
þar sem jólahátíðin sé nýafstaðin.
Deildirnar áréttuðu fyrri verðbólguspár sínar í gær og voru
sammála um að verðbólga lækki
skarpt eftir að aðgerðir ríkisstjórnarinnar til lækkunar matvælaverðs komi inn í verðbólguútreikningana í vor. Muni verðbólga
fara niður í allt að 4 prósent eftir
tvo mánuði og geti farið undir
verðbólgumarkmið Seðlabankans
um mitt ár.
JAB

-50 %

-70 %

-50 %

-30 %

-30 %

-50 %

Opið virka daga frá kl. 9-18 og laugardaga frá kl.11-16

Þú sparar

EKTA PIZZA
AÐ HÆTTI BÖRSUNGA

998

LAXASTEIK

600 798

kr.
stk.

kr. kg

þú sparar
300 kr. kg

MEÐ TERIYAKI OG BRANDY

1.698

kr.
kg

KEILA
Í TÓMAT OG BASIL

Erewhone
morgunkorn

Organic
hafragrautur

15%

afsláttur

25% 399

UNGNAUTAHAKK
ÚR KJÖTBORÐI

GOÐA
SÚPUKJÖT

kr.
kg

afsláttur

þú sparar
300 kr. kg
998

kr.
kg

kr.
kg

þú sparar
400 kr. kg

FISKIBOLLUR 3 TEGUNDIR

SMÁAR BOLLUR 798 kr. kg. – FYLLTAR BOLLUR 898 kr. kg

Frí sýnishorn

st
á meðan birgðir enda

Asian gourmet lína
fyrir öll tækifæri

25%

afsláttur

Tilboð!

Kjúklingur
Pönnuréttir dagsins!

Egils gos 0,5l
fylgir öllum réttum!

40% 4449

MÓA 1/1
KJÚKLINGUR

Mundu eftir
Gourmet barnum
í S m á ra l i n d !

KONFEKT EPLI

GREIP, RAUTT

199 kr. pk.

99 kr. kg

afsláttur

kr.
kg

Nú er þorrinn framundan!

FLORETTE CATALAN SALAT
289 kr. pk.

ICEBERG

BLAÐLAUKUR

299 kr. kg.

169 kr. kg.

=

Verði ykkur að góðu!
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„Faðir minn í Kaupþing,
gullið malar, kling, kling ...“
fjallÍ Dagbók Þráins Bertelssonar er
urð að um einkennilegan draum og útb
st
arvæl í Lundúnum. Einnig er minn
vit
á ferðalag íslenskra þingkvenna á
arabískra olíufursta, afmælisdaga,
verðlag og sykur sem vímuefni.
¥SLENSKAR KONUR Å
TYGJUM VIÈ OLÅU
*ANÒAR
FURSTA
Það er nú ekki oft
sem
íslenskum ,!5'!2$!'52
stjórnmálamönnum
tekst að ganga fram
af mér, en þó kemur
það fyrir. Tilkynnt hefur verið að
olíudrottningin okkar Sólveig Pétursdóttir ásamt kvennanefnd frá
þinginu sé að fara til Sádi-Arabíu!
Hvernig dettur Alþingi Íslendinga í hug að stofna til vináttutengsla við þann óaldarflokk sem
ræður ríkjum í Arabíu – að ég tali
nú ekki um að senda þeim kvenfólk?
Eina jafnréttið sem konur þar í
landi búa við er að það þykir jafn
sjálfsagt að hálshöggva þær eins
og karlmenn. Þær fá ekki að aka
bíl né vera einar á ferli. Og leyfi
til að ganga í hjónaband fá þær
aðeins ef einhver karlmaður í
þeirra skylduliði gefur sitt samþykki.
Núna nýlega fengu arabískar
konur loks leyfi til að stunda
háskólanám – en þær þurfa þá að
sitja í sérstökum afkimum og góna
á fyrirlestra á sjónvarpsskjám til
að trufla ekki strákana í kennslustundinni eða setja prófessorana
út af laginu með lítilmótlegu kynferði sínu.
Þetta er land sem tíuþúsundauðnuleysingja-fjölskylda stýrir
með aðkeyptri aðstoð klerkastéttarinnar og hervaldi;
þessir
bandamenn
eiga þá sameiginlegu hagsmuni að
sitja að olíuauðæfum landsins. Hinir
sílspikuðu úlfaldasmalar af Sádættinni kalla
sig
núna
kónga, prinsa
og fursta og
halda uppi
dýrustu
hóruhúsum
og
spilavítum
í Evrópu.
Þarna
þykir
þræla-



Kæra
Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

hald jafn sjálfsagt og sú föstudagsafþreying að fara niður á torg og
horfa á fólk hálshöggvið.
Ég bjó í þessu skelfilega landi í
heilt ár af því að ég var að vinna
hjá íslensku fyrirtæki sem starfaði þar. Hvort íslensk fyrirtæki
ættu að starfa þarna er auðvitað
álitamál en fráleitt ætti Alþingi
Íslendinga að leggja blessun sína
yfir þá skrípasamkomu sem kallar
sig ráðgjafaþing í þessu svarta
einræðishelvíti.
Ef tilgangurinn er sá að suða út
stuðning við framboð Íslands til
öryggisráðsins þá sýnir það að
þeir sem ráða íslenskum utanríkismálum láta sér smáatriði eins og
lýðræði eða mannréttindi í léttu
rúmi liggja.
Ja-svei!
Ég hélt reyndar að íslenskar
konur væru skynsamari en þetta.

3KRÕTINN DRAUMUR
Mig dreymdi skrýt*ANÒAR
inn draum.
Mér fannst ég
væri staddur í Lond-.5$!'52
on fyrir utan hótel
sem heitir Hampton
Court Palace. Þaðan
heyrðist mikill veisluglaumur. Ég
stóð og virti fyrir mér upplýsta
bygginguna og þá heyrði ég óhugnanlegt væl fyrir aftan mig.
Ég sneri mér við og sá þá reifastranga liggja í göturæsinu. Ég
fer að aðgæta þetta betur og sé þá
að þetta er útburður, heldur ófrýnilegur, hann glottir út að eyrum og
minnir mig helst á breska gamanleikarann John Cleese.
Allt í einu hvessir útburðurinn
á mig augun og tekur að emja. Ég
heyri að hann er að reyna að segja
eitthvað og eftir því sem ég gat
greint orðaskil heyrðist mér hann
væla eitthvað á þessa leið:
Faðir minn í Kaupþing,
gullið malar kling, kling,
Djömmum dátt með Duran
Duran, dúllan mín í Kaupþing.
Það þarf ekki að orðlengja það
að ég hrökk upp með andfælum –
sennilega út af ofstuðlun í síðasta
vísuorðinu – og flýtti mér á fætur
til að fá mér kaffibolla og jafna
mig.
Hugsanlega
stendur
þessi



draumur í sambandi við fréttir af
skemmtanahaldi í boði Kaupþings
í Lundúnum. En þar á bæ virðast
menn staðráðnir í að leysa olíufurstana af hólmi sem methafar í
plebbagangi nýríkra. Í fyrra var
hlegið að Kaupþingsmönnum í
öllum klúbbum fína fólksins fyrir
að panta ellismellinn Tom Jones til
að mæta í einkasamkvæmi og taka
lagið. Núna var það víst Duran
Duran.
Þetta finnst Bretum álíka kúltíverað og að sjá einhvern klóra sér
í höfðinu með gafflinum sínum
eða snýta sér í borðdúkinn. Maður
heyrir hlátrasköllin alla leið frá
Lundúnum yfir molbúahætti nýríku plebbanna frá Íslandi.
Reyndar hélt ég að bankar
vildu hafa þá ímynd að þeir séu
traustir og vandaðir. Sú ímynd
fæst ekki með því að bruðla og
berast á og hegða sér eins og
nýríkur bavían, samanber hina
ámátlegu auglýsingaherferð með
John Cleese í aðalhlutverki þar
sem vesalings maðurinn er látinn
guggna á því að bera fram orðið
„Kaupþing“. Glætan.
Aðrir bankar gera ekki svona.
Ekki vegna þess að þeir hafi ekki
efni á því heldur vegna þess að
þeir kunna sig. Mér finnst að minn
viðskiptabanki eigi að halda uppi
einhverjum lágmarks standard.
Það væri velkomið að segja þeim
til í almennum mannasiðum, þeir
geta þá sagt mér til í fjármálum í
staðinn.
Burtséð frá erfiðum draumförum var þetta ágætur dagur.
Með kvöldkaffinu las ég svo

frétt um að Íslendingar haldi
áfram að skara fram úr öðrum
þjóðum.
Árið 2005 var verðlag hæst á
Íslandi af öllum ríkjum evrópska
efnahagssvæðisins. Verð á matvælum og óáfengum drykkjarvörum var 62% yfir meðalverði í Evrópusambandinu.
Frekar þann versta en þann
næstbesta,
sagði
Snæfríður
Íslandssól. Við erum soldið spes
hérna á eyjunni.

4VÅTUGSAFM¾LI
Hrafn
Þráinsson
*ANÒAR
varð tvítugur í dag
og er ekki lengur
táningur. Við gerð- ¶2)¨*5$!'52
um okkur dagamun
hér
heima,
en
afmælisbarnið
afþakkaði öll meiriháttar veisluhöld.
Ég varð tvítugur á því herrans ári 1964 og man því
miður ekki neitt
eftir þeim degi. Á
þeim
árum
fannst mér tíminn líða löturhægt og framtíðin
ætlaði
aldrei að koma.
Nú er hún búin
að vitja mín en
Krummi bíður
enn átekta.
Í fréttum er það
helst að heildsalar hafa
hækkað verð á innfluttum
matvælum um 3 til 5% að undanförnu og vísa til gengisþróunar og



hækkunar á erlendum mörkuðum.
Það er merkilegt á þessu landi
okkar að fyrirhugaðar verðlækkanir skuli leiða til verðhækkana.
Hagfræðin á Íslandi hefur löngum
verið kenjóttari en veðurfræðin.

3YKUR SEM VÅMUEFNI
Í dag hélt hann
*ANÒAR
Andri minn upp á
níu ára afmælið sitt
og bauð strákunum í -)¨6)+5$!'52
bekknum að koma
og samgleðjast sér.
Þetta eru fjörugir
náungar og þetta var hin besta
skemmtun.
Mér fannst mjög merkilegt að
sjá hóp átta og níu ára gamalla
drengja fá sykursjokk og komast í
sykurvímu.
Þetta atvikaðist þannig að
meðan afmælisbarnið og
boðsgestir voru að bíða
eftir pitsunum sem boðið
var upp á nörtuðu
þeir í sælgætismola sem komið
hafði verið fyrir í
nokkrum skálum
víðsvegar
um
húsið.
Um leið og síðasta skálin hafði
verið tæmd sá ég
með eigin augum að
það var farið að svífa
á mannskapinn, samkvæmiskliðurinn breyttist í
hávaða, köll í öskur og skræki,
allar hreyfingar urðu örar og
ýktar og það var engum blöðum
um það að fletta að sykurinn
hafði svifið illilega á samkvæmið.
Ég var kominn á fremsta hlunn
með að hringja í 112 og biðja nýja
lögreglustjórann okkar um að gerast sýnilegur en þá tók Sólveig til
við að útdeila flatbökunum. Með
einhverjum efnaskiptum sem ég
kann ekki skil á tókst pitsunum að
eyða sykuráhrifunum á skammri
stund og ég hætti við að hringja í
112. Drengirnir urðu aftur eins og
þeir eiga að sér að vera, bláedrú
og fínir.
Ég mun ekki í framtíðinni vanmeta sykur sem vímuefni.
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Sovétmenn snupra öryggisráðið

 %LÅSABET ) KRÕND Å 7EST

¶ENNAN DAG  RAUK
FASTAFULLTRÒI 3OVÁTRÅKJANNA Å
ÎRYGGISR¹ÈI 3¶ *AKOB -ALIK
¹ DYR Å ANNAÈ SINN ¹ EINNI
VIKU ¶ETTA VORU VIÈBRÎGÈ
VIÈ NIÈURSTÎÈU ATKV¾ÈA
GREIÈSLU UM BROTTVÅSUN RÅKIS
ÖJËÈERNISSINNA SEM EFTIR
VALDATÎKU KOMMÒNISTA VAR
TAKMARKAÈ VIÈ 4AÅVAN EÈA
&ORMËSU .OKKRUM DÎGUM
FYRR HAFÈI -ALIK GENGIÈ ¹
DYR EFTIR AÈ TILLAGA UM AÈILD
+ÅNVERSKA ALÖÕÈULÕÈVELDISINS AÈ 3AMEINUÈU
ÖJËÈUNUM VAR FELLD 5M LEIÈ OG -ALIK GEKK ¹
DYR Å SEINNA SKIPTIÈ TILKYNNTI HANN AÈ 3OVÁTRÅKIN
MYNDU HUNSA FUNDI ÎRYGGISR¹ÈSINS !ÈRIR FULLTRÒAR
Å R¹ÈINU ¹KV¹ÈU AÈ HALDA ¹FRAM STARFSEMI ÖESS
ÖR¹TT FYRIR BROTTHVARF 3OVÁTRÅKJANNA ¶ESSI AFSTAÈA
2ÒSSA ¹TTI EFTIR AÈ KOMA ÖEIM Å KOLL  JÒNÅ

b¶EGAR ÎLLU ER ¹ BOTNINN HVOLFT SNÕST
ÖETTA ALLT SAMAN UM AÈ VINNA
%NGLANDm

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

MINSTER !BBEY

 EFTIR AÈ .ORÈUR
+ËREA RÁÈST INN Å 3UÈUR
+ËREU FLUTTU "ANDARÅKIN
TILLÎGU UM VIÈBRÎGÈ AF
H¹LFU 3AMEINUÈU ÖJËÈ
ANNA 3OVÁTMENN VORU
FJARVERANDI OG G¹TU ÖVÅ
EKKI BEITT NEITUNARVALDI
SÅNU GEGN TILLÎGUNNI ¶VÅ
VAR HERLIÈIÈ SEM BR¹ST
TIL VARNAR OG "ANDARÅKIN
VEITTU FORYSTU UNDIR F¹NA
3AMEINUÈU ÖJËÈANNA
¶ETTA SVEIÈ 3OVÁTMÎNNUM ¾ SÅÈAN 3AMKV¾MT
STOFNSKR¹ 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA HÎFÈU STËRVELD
IN NEITUNARVALD Å ÎRYGGISR¹ÈINU ¶AU VORU p OG
ERU p AUK 3OVÁTRÅKJANNA "ANDARÅKIN "RETLAND
&RAKKLAND OG +ÅNA ¶ETTA FYRIRKOMULAG HEFUR S¾TT
VAXANDI GAGNRÕNI ¹ SEINNI ¹RUM EN ¹ SÁR LÅKA
EINARÈA STUÈNINGSMENN

 'REIN :OLA *ACCUSE BIRTIST

Å FRÎNSKU BLAÈI
 &ULLTRÒAR NÅU ÖJËÈA

SEM HERSETNAR VORU AF
¶JËÈVERJUM SAMÖYKKJA
AÈ ÖEIR VERÈI LÎGSËTTIR FYRIR
STRÅÈSGL¾PI AÈ STYRJÎLD
LOKINNI
 &YRSTA ÅSLENSKA TALMYNDIN Å

LITUM OG FULLRI LENGD b-ILLI
FJALLS OG FJÎRUn EFTIR ,OFT
'UÈMUNDSSON FRUMSÕND
 *OSIP "ROZ 4ITO KOSINN

FORSETI *ÒGËSLAVÅU
 +AROL 7OJTYLA VERÈUR

BISKUP Å +RAK¹ (ANN VARÈ
SEINNA *ËHANNES 0¹LL P¹FI
 4ET SËKNIN HEFST Å 6ÅET

NAM

AFMÆLI

)NGIMUNDUR
3IGFÒSSON
FYRRVERANDI
SENDIHERRA
ER  ¹RA

%LLEN -
)NGVADËTTIR
SKJALAÖÕÈ
ANDI ER 
¹RA

(ENNÕ
(ERMANNS
DËTTIR DANS
KENNARI ER
 ¹RA

&INNBJÎRN
! (ER
MANNSSON
FORMAÈUR
3AMIÈNAR
ER  ¹RA

FÆDDUST ÞENNAN DAG

.ICOLE
%GGERT
LEIKKONA


*ULIA ,OUIS
$REYFUS
LEIKKONA
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(ELDUR SMART KOKTEILBOÈ

3TEPHEN
(ENDRY
SNËKERLEIK
ARI 

/RLANDO
"LOOM LEIK
ARI 

80 ára
Petrea Guðný
Pálsdóttir
frá Grundarﬁrði verður 80 ára
14. janúar 2007.
Hún tekur á móti ætting jum og vinum
í Góðtemplarahúsinu við Suðurgötu 7,
Hafnarﬁrði, kl. 14.00 til 17.00
sunnudaginn 14. janúar.

Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Haraldur Leó Hálfdánarson
Hábæ 33,

andaðist að heimili sínu miðvikudaginn 10. janúar.
Jarðarförin auglýst síðar.
Ragnhildur Oddný Guðbjörnsdóttir
Jónína Haraldsdóttir
Stefanía Halldóra Haraldsdóttir
Sigurður Már Haraldsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Fiðluleikarinn
góðkunni
Sigrún
Eðvaldsdóttir heldur upp á fertugsafmæli sitt í kvöld á veitingastaðnum
Angelo á Laugaveginum.
Veislan stendur yfir frá klukkan 19
til 21 og verður um „smart kokteilboð“
að ræða, eins og Sigrún orðar það. Sigrún, sem hefur starfað sem kon-sertmeistari Sinfóníuhljómsveitar Íslands
undanfarin níu ár, spilar á tónleikum
fyrr um daginn og kemur síðan nánast
beint í veisluna. Hún segist þó ekki
ætla að taka fiðluna með sér og spila
fyrir gestina, sem verða hátt í níutíu
talsins. Engin önnur tónlistaratriði séu
heldur plönuð. „Vonandi koma bara
allir í góðu skapi og hafa það kósí. Ég

hef aldrei gert svona áður og vonandi
verður maður ekki stressaður,“ segir
Sigrún, eldhress að vanda. Vonast hún
að sjálfsögðu til að þessi fyrsta stóra
afmælisveisla sín gangi snurðulaust
fyrir sig. Hún segist ekki hafa óskað
eftir neinni sérstakri afmælisjgöf.
„Það er allt saman aukaatriði. Það er
bara gaman þegar allir eru saman og
léttir á því. Mér finnst það svo
skemmtilegt,“ segir hún og bætir við:
„Mér finnst voða gott að vera að nálgast þennan aldur. Ég finn rosamun á
mér og finn fyrir meiri orku og sjálfsöryggi. Það er eins og ég sé orðin lítil
stelpa aftur og þegar ég lít til baka þá
er ég líka nokkuð sátt.“

Aðspurð hvort hún hafi sett sér einhver markmið í lífinu, nú þegar þessum merka áfanga sé náð, vill Sigrún
lítið sem ekkert gefa upp og segir það
„algjört leyndó“.
Vinur Sigrúnar, klarinettuleikarinn
Sigurður Ingvi Snorrason, er „gourmet
listakokkur“ að hennar sögn og hefur
hann veitt henni dygga hjálp við skipulagningu veislunnar í kvöld.
„Við ætlum að hafa æðislega munnbita og búa til ýmislegt saman. Svo er
mamma, systir mín og frænka að
hjálpa, en það er gott að hafa einhvern
sem skipuleggur þetta með manni,“
segir Sigrún.
FREYR FRETTABLADIDIS

Ökukennarar útskrifaðir
22 nýir ökukennarar voru
brautskráðir við hátíðlega
athöfn frá Kennaraháskóla
Íslands hinn 9. desember.
Flestir eru þeir af suðvesturhorninu en 6 úr hópnum
eru búsettir á Norðurlandi.
Símenntunarstofnun
KHÍ hefur haft menntun
ökukennara á sinni könnum frá árinu 1993 og hafa
nú alls verið brautskráðir
124 ökukennarar frá skólanum. Þann tíma hefur
nám ökukennara þróast og
eflst og nú telst námið vera
30 einingar á háskólastigi,
sem samsvarar fullu námsári en til inngöngu í námið
er meðal annars krafist
stúdentsprófs eða sambærilegrar menntunar.
Sólrún B. Kristinsdóttir,
forstöðumaður Símenntun-

.µ)2 ®+5+%..!2!2 !LLS HAFA  ÎKUKENNARAR BRAUTSKR¹ÈST FR¹ +(¥ SÅÈAN 

arstofnunar KHÍ, stjórnaði
athöfninni en Arnaldur
Árnason,
verkefnastjóri

ökukennaranáms,
flutti
ræðu þar sem hann gerði
grein fyrir námi hinna

nýju ökukennara og afhenti
þeim síðan prófskírteini
sín.
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UMMÆLI
VIKUNNAR
UMMÆLI VIKUNNAR

Ballið er byrjað

+OSNINGABAR¹TTA STJËRNM¹LAFLOKKANNA ER HAFIN
Å ÖAÈ MINNSTA SUMRA FLOKKA &ORMENN 6' OG
3AMFYLKINGARINNAR HAFA FERÈAST UM LANDIÈ ÖË
EKKI SAMAN SÅÈUSTU DAGA OG HALDIÈ OPNA FUNDI
„Ég hef mikla trú á að
„Enginn þarf að velkjast
ÖAR SEM STJËRNM¹LA¹STANDIÈ OG KOSNINGARNAR FRAM
framsóknarmenn í
í vafa um að hlutafélagaUNDAN HAFA VERIÈ ¹ DAGSKR¹
Norðausturkjördæmi
væðing opinberra
)NGIBJÎRG 3ËLRÒN HEFUR ÖEGAR TALAÈ ¹ !KUREYRI
stilli upp sigurstranglegstofnana er fyrst og
OG (ÒSAVÅK EN FRAM UNDAN ERU FUNDIR Å "ORGARNESI
um lista á kjördæmisfremst til þess að skerða
3ELFOSSI ¥SAFIRÈI 2EYKJANESB¾ 3AUÈ¹RKRËKI 6EST
þingi nú um helgina.“
réttindi starfsfólksins.“
MANNAEYJUM OG ¹ %GILSSTÎÈUM &RAMBOÈSLISTAR
"JÎRN )NGI (RAFNSSON BORGARFULLTRÒI
®GMUNDUR *ËNASSON ALÖINGIS 3AMFYLKINGARINNAR LIGGJA AÈ MESTU LJËSIR FYRIR
¹ BJORNINGIIS
MAÈUR Å -OGGANUM
3TEINGRÅMUR * HEFUR TALAÈ Å 2EYKJANESB¾
!KRANESI OG ¹ !KUREYRI EN N¾STU VIÈKOMUSTAÈIR
ERU (AFNARFJÎRÈUR OG 2EYKJAVÅK ²TLÅNUR LISTA 6'
ERU KUNNAR
,ANDSÖING &RJ¹LSLYNDA
FLOKKSINS MUN MARKA UPPHAF
KOSNINGABAR¹TTU ÖESS FLOKKS
EN ÖAÈ VERÈUR ¹ (ËTEL
,OFTLEIÈUM Å 2EYKJAVÅK
STJORNMAL FRETTABLADIDIS
N¹NAR ¹ VISIRIS SÅÈUSTU HELGINA Å JAN
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Verkefnin fram undan
2ÅKISÒTVARPIÈ VERÈUR VÅST AÈALM¹LIÈ Å ÖINGINU ÖEGAR ÖAÈ
KEMUR SAMAN EFTIR JËLALEYFIÈ ¹ M¹NUDAG &RUMVARP
MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA UM AÈ BREYTA ÖESSARI ÎLDNU RÅKIS
STOFNUN Å OPINBERT HLUTAFÁLAG VERÈUR FYRSTA M¹L ¹ DAGSKR¹
OG ER ÖVÅ SP¹È AÈ UMR¾ÈURNAR GETI TEKIÈ MARGA DAGA
&RUMVARPIÈ SEM NÒ BÅÈUR LOKAAFGREIÈSLU ER HIÈ ÖRIÈJA
Å FRUMVARPARÎÈ MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA EN FYRST ¹TTI 2²6
AÈ VERA SAMEIGNARFÁLAG Ö¹ HLUTAFÁLAG EN NÒ OPINBERT
HLUTAFÁLAG
3TUNDUM ER SAGT AÈ !LÖINGI SÁ EKKI Å TAKTI VIÈ ÖJËÈAR
S¹LINA ÖËTT HEITA EIGI AÈ ÖAR SITJI ÖVERSKURÈUR ÖJËÈARINN
AR (VORT 2ÅKISÒTVARPIÈ ER OPINBER STOFNUN EÈA OPINBERT HLUTAFÁLAG HELDUR
EKKI VÎKU FYRIR NOKKRUM MANNI &ËLK HEFUR HINS VEGAR ¹HUGA ¹ DAGSKR¹NNI
/G ÖEIR SEM BÒA AFSKEKKT VILJA AÈ MYND OG HLJËÈ SÁU SKÕRARI
,ÅF EÈA DAUÈI ÅSLENSKU KRËNUNNAR OG ¹¾TLUÈ VERÈL¾KKUN ¹ MAT VORU
FYRIRFERÈARMESTU ¹LITA OG UMR¾ÈUEFNIN ¹ STJËRNM¹LASVIÈINU Å VIKUNNI
3UMIR SEGJA AÈ KRËNUEVRU UMR¾ÈAN SÁ KOMIN FRAM ÒR SJ¹LFRI SÁR p
HVAÈ SEM ÖAÈ NÒ ÖÕÈIR +ANNSKI ÖAÈ SÁ BARA SIÈMENNTUÈ LEIÈ TIL AÈ SEGJA
AÈRA VERA AÈ BULLA !F ÎÈRUM M¹ SKILJA AÈ LÅF EÈA DAUÈI SJ¹LFRAR ÅSLENSKU
ÖJËÈARINNAR SÁ UNDIR Å M¹LINU
3TJËRNM¹LAFORINGJARNIR SEGJA ÖAÈ EINL¾GAN ¹SETNING SINN AÈ MATARVERÈ
L¾KKI SVO UM MUNI EN MEINIÈ ER AÈ ÖEIR HAFA ÖAÈ EKKI EINIR Å HENDI SÁR
,ANDSMENN BINDA MIKLAR VONIR VIÈ AÈ LAGABREYTINGARNAR  MARS LEIÈI TIL
ÖESS AÈ ÖEIR ÖURFI EKKI ¹FRAM AÈ BORGA H¾STA VERÈ Å HEIMI FYRIR LÅFSNAUÈ
SYNJAR OG KOMI Å LJËS AÈ AÈGERÈIRNAR SKILA EKKI TIL¾TLUÈUM ¹RANGRI M¹ ALLT
EINS BÒAST VIÈ AÈ HÁR FARI ALLT ¹ ANNAN ENDANN
.IÈURSTÎÈUR RANNSËKNAR ¹ KYNFERÈISLEGRI MISNOTKUN HEYRNARLAUSRA ERU
HR¾ÈILEGAR OG HLJËTA AÈ KOMA TIL KASTA STJËRNM¹LANNA MEÈ EINHVERJUM
H¾TTI 6EL M¹ VERA AÈ ¾TLUÈ BROT SÁU FYRND SAMKV¾MT LÎGUM EN HVAÈ
SEM ÖVÅ LÅÈUR ÖARF AÈ KOMAST TIL BOTNS Å ÖESSARI ÎMURÈ  HAUSTÖINGINU
VAR EKKI SVO LITLUM TÅMA VARIÈ Å UMR¾ÈUR UM ¹RATUGA GAMLAR SÅMAHLERANIR
SEM ÖË HLJËTA AÈ D¾MAST SEM HJËM EITT Å SAMANBURÈI VIÈ KYNFERÈISLEGA
MISNOTKUN
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ÒAR %NN HEFUR EKKERT SPURST AF ¹FORMUM ¹ ÖEIM
B¾NUM UM SKIPAN FRAMBOÈSLISTA
,ISTAR &RAMSËKNARFLOKKSINS Å ÖREMUR KJÎRD¾M
UM ERU FR¹GENGNIR EN FRAM UNDAN ER SKIPAN LISTA
HINNA ÖRIGGJA KJÎRD¾MANNA +OSIÈ ER Å .ORÈAUST
URKJÎRD¾MI Å DAG TILLAGA UM LISTANN Å .ORÈVESTUR
KJÎRD¾MI VERÈUR LÎGÈ FRAM UM N¾STU HELGI OG Ö¹
VERÈUR EINNIG PRËFKJÎR Å 3UÈURKJÎRD¾MI &LOKKS
ÖING &RAMSËKNARFLOKKSINS FER SVO FRAM FYRSTU DAGA
MARSM¹NAÈAR
3J¹LFST¾ÈISMENN HAFA GENGIÈ FR¹ SÅNUM M¹LUM
Å FLESTUM KJÎRD¾MUM EN 3UÈURKJÎRD¾MIÈ STEND
UR ENN ÒTAF BORÈINU ÖËTT PRËFKJÎR HAFI VERIÈ HALDIÈ
¶AR SNÕST M¹LIÈ UM RNA *OHNSEN FERkANN EÈA
VERkANN Å ÎÈRU S¾TI +JÎRD¾MISÖING ERU
FRAM UNDAN HJ¹ FLOKKNUM TIL
D¾MIS Å .ORÈAUSTURKJÎRD¾MI
UM N¾STU HELGI OG Å 2EYKJAVÅK
HELGINA ÖAR ¹ EFTIR
¥ DAG ERU SJÎ VIKUR TIL
KOSNINGA  DAGAR

+JÎRD¾MISÖING FRAMSËKNAR
MANNA Å .ORÈVESTURKJÎRD¾MI
&RAMBOÈSLISTINN VERÈUR KOSINN
6ON ER ¹ ÒRSLITUM UM H¹LF FIMM
&RAMBOÈSFUNDIR HJ¹ FRAMSËKN
Å 3UÈURKJÎRD¾MI VERÈA Å DAG ¹
(ÎFN Å (ORNAFIRÈI KLUKKAN  OG
¹ +IRKJUB¾JARKLAUSTRI KLUKKAN

&RAMSËKNARMENN Å -OSFELLSB¾
¾TLA AÈ HITTAST KLUKKAN  Å DAG
*ËN 3IGURÈSSON FORMAÈUR FER YFIR
SVIÈIÈ
3PILAFÅKN HJ¹ 6' ®GMUNDUR
*ËNASSON R¾ÈIR UM FJ¹RH¾TTUSPIL
OG ALLT SEM ÖEIM TENGIST ¹ FUNDI
Å HÎFUÈSTÎÈVUNUM 3UÈURGÎTU
 KLUKKAN 

(ALLDËR ER FERÈAKËNGURINN
Alþingismenn hafa farið
í samtals 57 ferðalög til
útlanda á vegum þingsins
á þessu kjörtímabili. Halldór Blöndal er ferðakóngur
Alþingis, hann hefur farið í
tuttugu ferðir á þess vegum
síðan vorið 2003.
Upplýsingar um þær ferðir sem
hér er greint frá er að finna á
heimasíðu Alþingis. Ferðalögin
eru ýmist farin í nafni sjálfs
Alþingis eða ráða og nefnda sem
starfa á þess vegum. Þingforseti
Alþingis ferðast mest enda talsvert um alþjóðlega samráðsfundi
forseta þjóðþinga.


 JÒNÅ ¶EMAR¹ÈSTEFNA 6ESTNORR¾NA R¹ÈSINS UM HEILBRIGÈISM¹L Å )LULISSAT ¹
'R¾NLANDI "IRGIR RMANNSSON -AGNÒS ¶ËR (AFSTEINSSON !NNA +RISTÅN 'UNNARS
DËTTIR (ELGI (JÎRVAR OG "IRKIR * *ËNSSON
 JÒLÅ &UNDUR VESTNORR¾NNA ÖINGFORSETA ¹ 3UÈUR 'R¾NLANDI (ALLDËR "LÎNDAL
 JÒLÅ  ¹RA AFM¾LI LETTNESKA ÖINGSINS Å 2IGA 3ËLVEIG 0ÁTURSDËTTIR
  JÒLÅ RSFUNDUR ®3% ÖINGSINS Å 2OTTERDAM $AGNÕ *ËNSDËTTIR *ËHANNA 3IG
URÈARDËTTIR OG $RÅFA (JARTARDËTTIR
  ¹GÒST &UNDUR ÖINGFORSETA .ORÈURLANDANNA OG %YSTRASALTSRÅKJANNA Å
,ITH¹EN (ALLDËR "LÎNDAL
  SEPTEMBER /PINBER HEIMSËKN TIL 3LËVENÅU (ALLDËR "LÎNDAL 'UÈMUNDUR
RNI 3TEF¹NSSON OG %INAR + 'UÈFINNSSON
  OKTËBER ¶ING .ORÈURLANDAR¹ÈS Å «SLË *ËNÅNA "JARTMARZ 2ANNVEIG 'UÈ
MUNDSDËTTIR 3IGRÅÈUR ! ¶ËRÈARDËTTIR $RÅFA (JARTARDËTTIR STA 2 *ËHANNESDËTTIR
3IGURÈUR +¹RI +RISTJ¹NSSON OG 3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON
  DESEMBER $ESEMBERFUNDUR 6%3 ÖINGSINS Å 0ARÅS "JARNI "ENEDIKTSSON
'UÈJËN (JÎRLEIFSSON OG "RYNDÅS (LÎÈVERSDËTTIR


 MARS 3ÕNING Å *ËNSHÒSI Å +AUPMANNAHÎFN Å TILEFNI  ¹RA AFM¾LIS HEIMASTJËRNAR OG ÖINGR¾ÈIS (ALLDËR "LÎNDAL
  APRÅL ¶EMAR¹ÈSTEFNA .ORÈURLANDAR¹ÈS UM NORÈL¾GU VÅDDINA Å %3" (ELSINKI *ËNÅNA "JARTMARZ 3IGRÅÈUR ! ¶ËRÈAR
DËTTIR $RÅFA (JARTARDËTTIR STA 2 *ËHANNESDËTTIR 3TEINGRÅMUR * 3IGFÒSSON 3IGURÈUR + +RISTJ¹NSSON OG -ÎRÈUR RNASON
  APRÅL &UNDUR ÖINGMANNANEFNDAR %%3 UM VIRKNI OG ÖRËUN %%3 SAMNINGSINS 6ADUZ Å ,ICHTENSTEIN 'UNNAR "IRGISSON
"IRKIR * *ËNSSON OG "JÎRGVIN 3IGURÈSSON
  JÒNÅ ¶INGFORSETAR .ORÈURLANDANNA OG %YSTRASALTSRÅKJANNA HEIMS¾KJA "ANDARÅKJAÖING (ALLDËR "LÎNDAL
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Dodge-inn bara spari
Þegar Aðalsteinn Stefánsson var lítill
drengur átti hann sér þann draum heitastan að eignast amerískan sportbíl.
Draumurinn varð að veruleika þegar
hann eignaðist Dodge Dart af árgerð
1969 sem hann notar þó aðeins á tyllidögum.
„Það komu um fimmtán bílar til landsins
vegna mistaka í lok sjöunda áratugarins og
það þótti ekki borga sig að senda þá til baka,“
segir Aðalsteinn Stefánsson stoltur eigandi
Dodge Dart 1969.
Hann eignaðist bílinn fyrir tíu árum
þegar börnin voru vaxin úr grasi og hefur
eytt dágóðum tíma í að gera upp þennan
kraftmikla kagga. Af þessari óvæntu send-

ingu eru sjö bílar eftir en fáir á götunni.
„Þetta eru kraftmiklir bílar og án efa einhverjir sem hafa lent í tjóni út af hraðakstri,
en í dag rúntum við bara í rólegheitum og
látum aðeins heyra í okkur,“ segir Aðalsteinn sem er meðlimur í Fornbílaklúbbi
Íslands og Krúserum, samtökum sportbílaeigenda.
Dóttir Aðalsteins er ekki komin með ökuréttindi en finnst gaman að rúnta með pabba
á meðan sonurinn fær að aka undir ströngu
eftirliti enda nýkominn með bílpróf.
Þrátt fyrir að hafa eytt bæði tíma og pening í Dodge-inn segir Aðalsteinn reksturinn
vera ódýran. „Það eru hvorki bifreiðagjöld
né tryggingar, auk þess sem hann eyðir um
80 lítrum á ári, svo hann er sennilega ódýrari í rekstri en hestur,“ segir Aðalsteinn
brosandi.
RH FRETTABLADIDIS

N‡r sjúkraﬂjálfari
Hólmfrí›ur B. ﬁorsteinsdóttir var a› ljúka
mastersnámi (MT) í sjúkraﬂjálfun í Ástralíu
og hefur hafi› störf hjá okkur.

SJÚKRAﬁJÁLFUN OG LÍKAMSRÆKT
Höf›abakka 9

Sími: 511-1575

www.hreyfigreining.is
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!ÈG¹T SKAL HÎFÈ Å UMFERÈINNI ALLAN ¹RSINS HRING 3ÕNUM AÈG¹T
Å UMFERÈINNI OG VERNDUM MEÈ ÖVÅ LÅF OKKAR OG ANNARRA MEÈ ÖVÅ
AÈ KEYRA EFTIR UMFERÈAREGLUNUM OG VERA VEL VAKANDI UNDIR STÕRI

Toyota stækkar en Breyttir jeppar ekki
Ford tapar
hættulegri en óbreyttir

Árið sem er að líða var gott ár
fyrir íslensk bílaumboð. Bílaframleiðendur eru hins vegar
ekki allir jafn ánægðir.

Árið var afar misgott hjá bílaframleiðendum. Þeim sem gekk hvað
best voru Volkswagen sem átti
metár, Toyota sem stefnir hraðbyri
að því að velta GM úr sessi sem
stærsti bílaframleiðandi heims, KIA
sem á árinu opnaði eina fullkomnustu bílaverksmiðju heims í Slóveníu, og Lamborghini sem átti sitt
besta ár hingað til.
Ekki gekk öllum framleiðendum
jafn vel og ofangreindum fyrirtækjum. Ford átti afar erfitt ár sem
markaðist af minnkandi sölu, niðurskurði, fyrirhuguðum uppsögnum
og lokun verksmiðja. Skipt var um
stjórnarformann en allt kom fyrir
ekki. Skipið heldur áfram niður

'ËÈUR ¹RANGUR 4OYOTA ¹ HEIMSVÅSU ER
EKKI SÅST AÈ ÖAKKA HYBRID TVINNBÅLUM
ÖEIRRA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Jeppar eru mun hættulegri í
umferðinni en fólksbílar. Þetta
á bæði við í tilfellum útafaksturs og árekstra.

¶R¹TT FYRIR MIKLA SÎLU HÁRLENDIS GENGUR
&ORD ILLA ¹ HEIMSVÅSU RIÈ HEFUR Å RAUN
VERIÈ ÅSKALT HJ¹ FYRIRT¾KINU

öldudalinn og virðist ekki skipta
máli hver stendur í brúnni. Fundur
stjórnarformanna Ford og Toyota í
desember síðastliðnum ýtti undir
sögusagnir þess eðlis að fyrirtækin
myndu sameinast en bæði fyrirtækin neita að slíkur samruni sé í burðarliðnum.
Annað er uppi á teningnum á
Ísalndi. Ford-umboðinu hérlendis
gekk mjög vel og var síðasta ár
metár hjá Brimborg. Liggur munurinn líklegast í þeim tegundum sem
seldar eru. Fyrirtækið hefur veðjað
á stærri jeppa og pallbíla á heimamarkaði en eftirspurnin eftir slíkum bifreiðum hefur minnkað mjög í
Bandaríkjunum. Hér á landi er það
hins vegar jepplingurinn Escape og
fólksbíllinn Focus sem seljast best.
Sem fyrr ber Toyota höfuð og
herðar yfir aðra framleiðendur í
sölu nýrra bíla á Íslandi. Ford, Skoda
og Volkswagen seljast einnig vel
sem og Honda, Mitsubishi og
Huyndai.
TG

Dr. Guðmundur Freyr Úlfarsson
sviðsstjóri við Washington-háskóla
hélt erindi í Háskóla Íslands um
muninn á öryggi jeppa og fólksbíla í umferðinni hér á landi.
Margt forvitnilegt kom fram í
erindinu en Guðmundur segir að
jeppar virðist hættulegri farartæki en önnur er kemur að alvarlegum slysum. Niðurstöður sínar
byggir hann á tölum Umferðarstofu á árunum 1991 til 2001.
Ökumönnum jeppa sem lenda
utan vega er hættara við að hljóta
alvarleg meiðsli eða láta lífið en
ökumönnum fólksbíla í sambærilegum aðstæðum. Þarna er átt við
ef bifreiðin lendir í árekstri við
harðan hlut, eins og vegg eða
staur. Ekki er átt við veltur.
Svipaðar líkur eru á meiðslum
ef tveir jeppar lenda saman í
árekstri og ef um tvo fólksbíla
væri að ræða. Hins vegar aukast
líkurnar á alvarlegum slysum til
muna á ökumanni fólksbíls lendi
hann í árekstri við jeppa. Að sama
skapi er ökumaður jeppans öruggari.
Árekstrar jeppa og fólksbíla
eru sérstaklega hættulegir ökumönnum fólksbíla ef um hliðará-
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,ÅKURNAR ¹ SL¾MUM SLYSUM AUKAST EF FËLKSBÅLL LENDIR Å ¹REKSTRI VIÈ JEPPA 3KIPTIR Ö¹
EKKI M¹LI HVORT JEPPINN ER BREYTTUR EÈA ËBREYTTUR

rekstur er að ræða þar sem jeppi
keyrir inn í hlið fólksbíls. „Svo
virðist sem stuðarar jeppabifreiða
lendi fyrir ofan styrktar hurðir og
fari í gegnum rúður og karma
fólksbifreiðar þar sem vörnin er
lítil,“ sagði Guðmundur meðal
annars í erindinu.
Athygli vekur að sögnin um að
breyttir jeppar séu hættulegri en
óbreyttir virðist ekki eiga við rök
að styðjast. Þeir lenda ekki í fleiri
óhöppum hlutfallslega og meiðslin
sem þeir valda eru ekki alvarlegri
en ef um óbreyttan jeppa væri að
ræða. Hingað til hefur verið talið

að breyttir jeppar væru óstöðugri
og líklegri til að velta og valda slysum en Guðmundur segir að við
fyrstu sýn virðist ekki svo vera.
„Það er vitað að þegar stuttir
jeppar eru hækkaðir verða þeir
valtari en flestir þeir bílar sem
eru hækkaðir eru mjög langir og
kemur hækkunin því ekki að sök.
Margir þeirra eru líka breikkaðir
og það gerir bílana jafnvel stöðugri
en áður,“ sagði Guðmundur en
ítrekaði að hann hefði ekki tölfræði í höndunum til að sanna eitt
né neitt í þessum efnum.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS



,!5'!2$!'52  JANÒAR 

Roomster frumsýndur
Í dag verður nýjasti meðlimur
Skoda-fjölskyldunnar frumsýndur, Skoda Roomster.
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AÈ &ORD VELJI NÕJASTA *AGÒARINN
SINN FYRIR NJËSNARA HANS H¹TIGNAR
"OND VEKUR MIKLA ATHYGLI
HVERT SEM HANN FER OG ER LJËST AÈ
F¹AR LEIÈIR ERU BETRI TIL AÈ AUGLÕSA
NÕJAN BÅL EN HAFA "OND UNDIR
STÕRI
TG

¥ NÕJUSTU "OND MYNDINNI KEYRÈI
NJËSNARINN UM ¹ !STON -ARTIN $"3

Uppboð á merkum
kappakstursbíl
Auto Union D-Type kappakstursbíll af árgerðinni 1939, sem
sérpantaður var af Adolf Hitler, verður boðinn upp í febrúar.
Kappakstursbíllinn er einn af
tveimur sem til eru af þessari gerð
í heiminum. Hann er talinn einn
mikilvægasti bíllinn í sögu kappaksturs og verður að öllum líkindum dýrasti bíllinn sem seldur
hefur verið á uppboði.
Auto Union kappakstursbílarnir voru hannaðir af Ferdinand
Porsche en hann byggði vélina
lauslega á vél hins fræga Benz
Tropfenwagen 1923. Vélin í bílnum er fyrir aftan bílstjórann og
þótti sú hönnun nokkuð óvenjuleg.
Það tók um tuttugu ár þar til þessi
hugmynd náði fótfestu í kappakstursheiminum. Ástæðan var að
hluta til sú að sumum ökumönnum
fannst erfitt að ná tökum á bílnum.
Notaðar voru vélar með forþjöppu sem leiddu að lokum til
þess að bílarnir skiluðu 550 hest-
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+APPAKSTURSBÅLLINN VAR SÁRPANTAÈUR AF
!DOLF (ITLER OG VERÈUR LÅKLEGA DÕRASTI BÅLL
INN SEM SELDUR HEFUR VERIÈ ¹ UPPBOÈI

öflum sem gerði bílana enn vandmeðfarnari. Vélin var fyrst V16
vél sem Porsche hafði byrjað að
hanna áður. Með nýjum reglum í
Grand Prix kappakstrinum árið
1938 var henni breytt í V12-vél.
Bensíntankurinn var í miðju
bílsins beint fyrir aftan bílstjórann til þess að þyngdin dreifðist
jafnt á bílinn þótt gengi á bensínið. Opnir kappakstursbílar í dag
eru eins að þessu leyti.
Auto Union D-Type frá 1939
verður boðinn upp hjá Retromobil
í París 12. febrúar næstkomandi.
Bíllinn var í eigu Adolfs Hitler
sem sérpantaði hann.
SGI

"OÈIÈ VERÈUR UPP ¹ VEITINGAR OG BLÎÈRUR
FYRIR BÎRNIN ER 3KODA 2OOMSTER VERÈUR
FRUMSÕNDUR HJ¹ (EKLU

koma íslensku þjóðinni skemmtilega á óvart en bíllinn var valinn
bíll ársins 2007 í Finnlandi fyrir
skemmstu.“

HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM
Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum
Jafnvægisstillingar
Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

HJÓLHÝSASÝNING

UM HELGINA

ÝSI

JU HJÓLH

ER
FYLGIR HV

WWW.VIKURVERK.IS

TANGARHÖFÐA 1

SÍMI 557 7720

PRENTSNIÐ

*AGUAR # 8& VERÈUR FARART¾KI  Å
N¾STU "OND MYND

Samfara frumsýningunni verður
HM leikur fyrir alla þá sem
reynsluaka
Roomster.
Nöfn
þeirra fara í pott og í boði fyrir
vinningshafa er ferð fyrir tvo á
úrslitaleikinn í HM sem fram fer
í Köln í Þýskalandi, sunnudaginn
4. febrúar. Flogið verður með
Icelandair og gist á glæsilegu
hóteli.
Í fréttatilkynningu frá Heklu
segir að Roomster sé „rúmgóður
fjölskyldubíll, hlaðinn staðalbúnaði, og kosti frá 1.790.000 krónum. Skoda Roomster á eftir að
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Góðar hugmyndir
og slæmar
Bílasýningin í Detroit er nú í fullum gangi. Á sýningunni eru fjölmargir hugmyndabílar.
Bílasýningin í Detroit er einn af stærstu árlegu viðburðum bílunnenda. Hún vekur óskipta athygli fjölmiðla sem og flestra sem hafa eitthvað um bíla að
segja. Enn fremur koma hundruð þúsunda gesta
til að berja dýrðina augum og láta sig dreyma um
bíla sem aldrei verða framleiddir eða eru allt of
dýrir fyrir meðaljóninn.
Allir stærri bílaframleiðendur eru að vanda mættir með
nýjar árgerðir, útgáfur, og hugmyndabíla. Hérna eru sýnishorn af hinu besta og hinu versta.
TG

5MHVERFISM¹L OG UMHVERFISV¾NIR ORKUGJAFIR ERU HEITUSTU M¹LIN Å $ETROIT ÖETTA ¹RIÈ 4OYOTA ER LEIÈANDI ¹ ÖEIM MARKAÈI MEÈ
HYBRYD BÅLANA SÅNA OG EF MARKA M¹ ÒTLITIÈ ¹ NÕJA &4 (3 HYBRYD BÅLNUM MUNU FYRIRT¾KIÈ HALDA FORYSTUHLUTVERKI SÅNU
./2$)#0(/4/'%449 )-!'%3

 ¹RGERÈ 0ORSCHE #AYENNE SKARTAR SÅNU FEGURSTA ¹ SÕNINGUNNI (ÁR
ER EKKI HUGMYNDABÅLL ¹ FERÈINNI HELDUR BÅLL SEM ¹ N¾STA ¹RI VERÈUR
H¾GT AÈ F¹ Å "ÅLABÒÈ "ENNA

-ITSUBISHI ,ANCER ERU VINS¾LIR BÅLAR EKKI SÅST %VOLUTION %VO ÒTG¹FUR
0ROTOTYPE 8 ER EINS KONAR HUGMYNDAÒTG¹FA AF %VO  BÅLNUM EN MARG
IR URÈU FYRIR VONBRIGÈUM MEÈ LITLAR BREYTINGAR ¹  OG  (INS VEGAR
LOFAR  GËÈU EF MARKA M¹ ÖENNAN BÅL

&ORMÒLU  ÎKUÖËRINN FYRRVERANDI *UAN 0ABLO -ONTOYA ¾TLAR AÈ REYNA
FYRIR SÁR Å .!3#!2 (ÁR STENDUR HANN FYRIR FRAMAN NÕJA $ODGE !VENGER
KAPPAKSTURSBÅL SINN SEM NOTAÈUR VERÈUR ¹ N¾STA ¹RI Å .EXTEL #UP
(ANN ¾TTI EKKI AÈ VERA Å VANDR¾ÈUM MEÈ AÈ AKA HONUM BEINT ¹FRAM
Å .!3#!2 EFTIR ALLAR BEYGJURNAR Å &ORMÒLUNNI

%KKI ERU ALLIR BÅLAR JAFN FALLEGIR ¶R¹TT FYRIR GRÅÈARLEGAN UPPGANG
Å KÅNVERSKA BÅLAIÈNAÈINUM EIGA +ÅNVERJAR LANGT Å LAND HVAÈ
VARÈAR FÅNSTILLINGU ¹ YTRI HÎNNUN 6IÈ #HANGFENG ,IEBAO #3
ÖARF AÈ GERA EITTHVAÈ RËTT¾KARA EN AÈ FÅNSTILLA HANN -ARGIR
VILJA MEINA AÈ HÁR SÁ ¹ FERÈ EINN LJËTASTI BÅLL SÕNINGARINNAR

,!5'!2$!'52  JANÒAR 

(OLDEN %FIJY HUGMYNDABÅLLINN ER ¹N EFA EINN ALLRA FALLEGASTI GRIPURINN ¹ SÕNINGUNNI (ANN ER BYGGÈUR ¹ KLASSÅSKRI HÎNNUN &* (OLD
EN FR¹  OG ¹TTI UPPHAFLEGA AÈ FRUMSÕNA HANN ¹RIÈ  Å TILEFNI AF  ¹RA AFM¾LI (OLDEN "ÅLLINN ER RÒMIR  METRAR ¹ LENGD OG
SKILAR 6 VÁLIN T¾PLEGA  HESTÎFLUM ELLEFU SINNUM FLEIRI EN &* %FIJY MUN ALDREI RATA Å ALMENNA FRAMLEIÈSLU
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(ONDA !CCORD HEFUR VERIÈ
TEKIÈ VEL VÅÈAST HVAR ENDA
UM VEL ÒTLÅTANDI BÅL AÈ
R¾ÈA  ¹RGERÈIN ER TIL
SÕNIS Å $ETROIT

.ÕR ,EXUS ,& ! HUGMYNDABÅLL
6IÈBRÎGÈ ¹ SÕNINGUNNI MUNU R¹ÈA
MIKLU UM HVORT HANN FER Å FRAM
LEIÈSLU EÈUR EI ¶ANGAÈ ER ÖË LANGUR
VEGUR OG VÅST AÈ RATI HANN RÁTTA LEIÈ
VERÈUR HONUM MIKIÈ BREYTT 3LÅKT
ER ALGENGT MEÈ HUGMYNDABÅLA ¶EIR
ERU TËNAÈIR NIÈUR OG GERÈIR MINNA
FRAMÒRSTEFNULEGIR TIL AÈ HÎFÈA TIL
ST¾RRI MARKHËPS

$   "   !!!
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Auðbrekku 20,

Sími 564 0400
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MIKIÈ Å SESSI HÁRLENDIS (ATTAR GETA HINS VEGAR VERIÈ SKEMMTILEG
HÎFUÈPRÕÈI OG UPPLÅFGANDI AUKAHLUTUR -UNIÈ BARA AÈ HATTAR ERU
EKKI LUMMULEGIR SÁU ÖEIR BORNIR MEÈ STOLTI

"IRNA HEFUR BÒIÈ ¹ (ÒSAVÅK N¾STUM ALLA ¾VI OG ER EKKERT ¹ LEIÈINNI Å BURTU
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Húsvíkingar vel
meðvitaðir um tískuna

 



=

(ATTAR HAFA AF ËSKILJANLEGUM ¹ST¾ÈUM EKKI N¹È AÈ FESTA SIG

Birna Ásgeirsdóttir opnaði nýverið tískuvöruverslun á Húsavík en Birna rekur einnig hárgreiðslu-, snyrti- og nuddstofu í bænum.
„Við opnuðum tískuvöruverslunina 9. nóvember og
það gengur alveg rosalega vel,“ segir Birna Ásgeirsdóttir eigandi tískuvöruverslunarinnar Metró á Húsavík. Birna rekur einnig hárgreiðslustofu, snyrtistofu
og nuddstofu á sama stað en hún er lærð hárgreiðsludama.
Birna segir þrjár tískuvöruverslanir á Húsavík,
sem er 2.500 manna bæjarfélag, en Birna segir nægan
markað fyrir þessar verslanir. „Húsvíkingar hafa
tekið okkur mjög vel en við tókum húsnæðið mikið í
gegn. Margar konur nota tímann þegar þær koma í

Opið laugardag og sunnudag

Útsala
50%
Áður

Nú

Ullarkápur
29.900
Mokkakápur 25.900
Ullarjakkar
12.900
Úlpur
12.900
Dúnkápur
22.900
Rússkinsjakkar16.900
Pelsar
26.900

15.000
13.500
5.900
5.900
11.500
8.500
13.500

Mörg góð tilboð

Mörkinni 6, 108 Reykjavík, sími 588 5518
/PIÈ
Å DAG laugardag
LAUGARDAG 10-18

Opið
í dag
/PIÈ SUNNUDAG  

klippingu og litun og fara í styttri snyrtingu á meðan
þær bíða með litinn í hárinu,“ segir Birna sem hefur
búið næstum alla sína ævi á Húsavík nema þegar hún
fór suður í nám og hún er ekkert á leiðinni í burtu.
„Hér er ég fædd og uppalin og finnst frábært að búa
hérna. Hérna er allt til alls og miðað við hvað bæjarfélagið er lítið er öll aðstaða hér til fyrirmyndar. Síðustu ár virðist sem fólk sé að koma heim aftur eftir
nám sitt sem er alltaf mjög ánægjulegt. Okkur vantar
samt fleiri atvinnutækifæri en það eru vonandi bjartir tímar framundan,“ segir Birna sem á tvö börn.
Birna segist alltaf hafa haft mikinn áhuga á öllu
sem viðkemur tísku og útliti. „Alveg síðan ég var lítil
hef ég haft áhuga á tísku og að mínu mati eru Húsvíkingar mjög meðvitaðir um það sem er í gangi, hvort
sem það snýst um hár eða tísku.“
I¹H

+ONUNGLEGUR ILMUR
.µ 3.924)6®25,¥.! &2
6%25 7!.' +9..4
&92)2 !,-%..).')
4ÅSKUHÎNNUÈURINN
6ERA 7ANG SEM
ER SJ¹LFSAGT EINNA
ÖEKKTUST FYRIR HÎNNUN
BRÒÈARKJËLA OG ER EFTIRSËTT AF (OLLY
WOOD LEIKURUM OG ÎÈRUM STJÎRNUM
HEFUR KYNNT TIL SÎGUNNAR NÕJA SNYRTI
VÎRULÅNU SEM KALLAST 0RINCESS
3NYRTIVÎRULÅNAN SAMANSTENDUR
AF LÅKAMSKREMI ¹BURÈI HÒÈHREINSI
KREMI OG ILMVATNI 6ÎRURNAR EIGA AÈ
SÎGN 6ERU AÈ KALLA FRAM PRINSESSUNA
Å HVAÈA STÒLKU SEM ER EN MARKHËP
URINN ER SÕNILEGA Å YNGRI KANTINUM
5MBÒÈIRNAR UTAN UM KREMIN
STYÈJA OFANGREINDA FULLYRÈINGU
EN Ö¾R ERU ALLAR Å STELPULEGUM
PRINSESSUSTÅL HVÅTAR MEÈ GYLLTRI
KËRËNU SEM TRËNIR ¹ FJËLUBL¹U HJARTA
3ÎMULEIÈIS ILMVATNSFLASKAN SEM ER
EFTIRMYND HJARTANS MEÈ KËRËNUNNI
¶ESS M¹ JAFNFRAMT GETA AÈ
OPNUÈ HEFUR VERIÈ SÁRSTÎK HEIMA
SÅÈA TILEINKUÈ SNYRTIVÎRULÅNUNNI
¶ANNIG GETA NOTENDUR SÅÈUNNAR
HALAÈ NIÈUR SKJ¹MYNDUM EÈA MYND
UM Å PRINSESSU STÅL SETT SIG Å HLUTVERK
TEIKNIMYNDA PRINSESSU SKR¹È SIG ¹
MYSPACE SÅÈU TILEINKAÈRI ÖEMANU
LESIÈ SÁR TIL UM SJ¹LFA LÅNUNA OG
AUÈVITAÈ PANTAÈ VÎRUR
HUGASÎMUM ER BENT
¹ AÈ FARA INN ¹ WWW
VERAWANGPRINCESS
BEAUTYCOM53 RVE
6ERA 7ANG ER
HELST ÖEKKT
FYRIR HÎNNUN
BRÒÈARKJËLA
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Fallegt garn fellur
í frjóan jarðveg
Handprjónaður fatnaður er hátískuvara, hvort sem um ræðir
peysur, grifflur, trefla eða sjöl.
Afgreiðslufólki í garnbúðum ber
saman um að íslenskar konur séu
duglegar að prjóna og að þeim fari
fjölgandi sem finnist það spennandi að kaupa sér garn og skapa úr
henni fallega flík. „Það eru konur
á öllum aldri sem stunda prjónaskap og mér finnst það hafa færst
í vöxt að ungar stúlkur prjóni. Það
er greinilega í tísku. Svo kemur
einstaka karlmaður og kaupir sér
garn. Það er frekar lítið um það en
það er til,“ segir Ragnhildur Karlsdóttir í Moly-hannyrðaverslun í
Hamraborginni. Þar
selur hún norskt prjónagarn af bestu gerð
svo sem Per Gynt,
Smart og Dalagarn að ógleymdum
íslenska
lopanum.
Á sama báti
er
Halldóra
Arnórsdóttir í
Kvenlegum
listum í Hlíðasmáranum.
Hún er með
danskt
gæðagarn
sem heitir
Isaga
og
3PORT
LEG DÎM
skiptist svo
UPEYSA ÒR )SAGA GARNI Å
+VENLEGUM LISTUM
í
nokkra
undirflokka
svo
sem
Merino,
Moher
og
fleiri. Það
er ullargarn
en
lungamjúkt
og
laust við að
stinga. „Ég
finn
fyrir
miklum
áhuga
á
prjóni
og
hekli og fallegt
garn
fellur því í
frjóan jarð&ALLEG ÒTPRJËNUÈ PEYSA
ÒR -ERINO GARNI Å VERSLUN veg,“ segir
INNI +VENLEGUM LISTUM
hún.

Lífrænt kalk
og steinefni

3»,!26½2.

¶ SKÓ¦AFER¦IR OG È STRÚNDINA

rannsóknir sýna betri upptöku

%NGIN
lTUÈFER¦
)SAGA ER DANSKT G¾ÈAGARN MEÈ ÕMISS
KONAR ¹FERÈ &¾ST Å +VENLEGUM LISTUM

,ITGLÎÈ LÁTTLOPAPEYSA MEÈ HUNDAMYNSTRI
Å -OLY HANNYRÈAVERSLUN Å (AMRABORG
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Kalk er mikilvægt fyrir:
• Hjarta, taugaboð og vöðva.
• Gefur værð, bætir svefn og
lagar sinadrátt.
• Styrkir tennur, tannhold og bein.
• Minnkar húðþurrk.
• Hylki, auðveld inntaka,
takist inn að kvöldi.

 KLST SØLVÚRN
&ST Ó APØTEKUM OG FRÓHÚFNINNI
AUGLÝSINGASÍMI

FÆST Í APÓTEKUM
OG HEILSUBÚÐUM

550 5000

Allt það fína frá Kína
3ÅÈ OG GËÈ LOPAPEYSA SEM ER MJÎG VIN
S¾L NÒNA AÈ SÎGN 2AGNHILDAR Å -OLY

2 fyrir 1
Tilboð
á kínverskum
listmuinns íum.

•
•
•
•
•

Vasar
Diskar
Lampar
Pottar
Myndir
o.m.fl.

Aðe
a
takmarkaðan tím

ATH! Þú greiðir aðeins fyrir dýrari hlutinn

¥SLENSKA KINDIN FER VEL Å LÁTTLOPANUM 5PPSKRIFTIN ER Å NÕJASTA ¥STEXB¾KLINGNUM OG
MYNDIN ER TEKIN Å -OLY

Opið mánudaga - sunnudaga 10-21 · Ármúla 42 · Sími 895 8966

;
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6ATNIÈ ÒR KRÎNUNUM Å MÎRGUM LÎNDUM ER EKKI DRYKKJARH¾FT
'ËÈ REGLA ER AÈ ATHUGA VEL TAPPANN ¹ VATNSFLÎSKUNUM ¹ÈUR EN
Ö¾R ERU KEYPTAR ÖVÅ ËPRÒTTNIR KAUPMENN EIGA TIL AÈ FYLLA ¹ TËMAR
VATNSFLÎSKUR MEÈ KRANAVATNI

'IMSTEINN ¹
'ËÈRARVONARHÎFÈA
(®&¨!"/2' ¥ 35¨52 !&2¥+5 %2 -*®' (5'!6%2¨52 &!.'!34!¨52 &92)2
&%2¨!-%.. /' !5¨6%,$!2! !¨ +/-!34 ¶!.'!¨ %. -!2'52 (9''52

(ÎFÈABORG ER ÖRIÈJA ST¾RSTA BORGIN
Å 3UÈUR !FRÅKU OG SÒ FALLEGASTA (ÒN
DREGUR NAFN SITT AF 'ËÈRARVONARHÎFÈA
SEM ER SKAMMT FR¹ ¥ (ÎFÈABORG
ER FJÎMARGT VIÈ AÈ VERA FYRIR FERÈA
MANNINN (¾GT ER AÈ HEIMS¾KJA
2OBBEN )SLAND ÖAR SEM .ELSON -AND
4ABLE -OUNTAIN EÈA bBORÈFJALLm ER VIN ELA VAR Å FANGELSI Å  ¹R ,EIÈSÎGN UM
S¾LL ¹FANGASTAÈUR FERÈAMANNA VEGNA
FANGELSIÈ ER Å HÎNDUM FYRRVERANDI
ÒTSÕNISINS EN ÖAR ER LÅKA H¾GT AÈ FARA Å FANGA SEM GERIR HEIMSËKNINA SÁRLEGA
SKEMMTILEGAR GÎNGUFERÈIR
¹HRIFAMIKLA 2OBBEN )SLAND ÖÕÈIR
3ELAEY EN ÖAR M¹ LÅKA SJ¹ MÎRG¾SIR SEM SUMUM FINNST SKRÅTIÈ Å ÖRJ¹TÅU STIGA
HITA ¥ GËÈU SKYGGNI M¹ EINNIG BREGÈA SÁR UPP ¹ 4ABLE -OUNTAIN ÖAÈAN SEM
ER ËTRÒLEGT ÒTSÕNI YFIR VÅÈAN VÎLL 3KEMMTILEGAST ER AÈ FARA ÖEGAR EKKI LIGGUR
SKÕJAHULA YFIR FJALLINU EINS OG STUNDUM VILL VERÈA (¾GT ER AÈ FARA Å DAGSFERÈIR
UM N¹GRENNIÈ ÒT ¹ 'ËÈRARVONARHÎFÈA SKOÈA VÅNR¾KTARHÁRUÈ OG HEIMS¾KJA
EYJU ÖAR SEM ALLT ER KRÎKKT AF SELUM SEM LIGGJA OG SËLA SIG
!NDRÒMSLOFTIÈ Å BORGINNI ER TVÅSKIPT !NNARS VEGAR M¹ TELJA HIÈ OFURSMARTA
NÕJA TÅSKUHVERFI 4HE 7ATERFRONT ÖAR SEM M¹ FINNA SÁRVERSLANIR MEÈ R¹NDÕR
UM OG FÅNUM VARNINGI OG FIMM STJÎRNU VEITINGASTAÈI EN Å MIÈB¾NUM ER ALLT
AFSLAPPAÈRA OG JAFNVEL PÅNULÅTIÈ HIPPALEGT %INNIG ER BOÈIÈ UPP ¹
FERÈIR Å F¹T¾KRAHVERFIN ÖAR SEM ÅBÒARNIR SÕNA SJ¹LFIR AÈBÒNAÈ SINN
SEM KVEIKIR MARGAR HUGSANIR HJ¹ VERNDUÈUM 6ESTURLANDABÒUM
'L¾PIR ERU FREKAR TÅÈIR Å 3UÈUR !FRÅKU EN ÅBÒUM (ÎFÈABORGAR ER MJÎG
ANNT UM ORÈSPOR BORGARINNAR OG ERU BOÈNIR OG BÒNIR AÈ HJ¹LPA
FERÈAMÎNNUM OG VERNDA Ö¹
RSTÅÈIRNAR Å (ÎFÈABORG ERU AKKÒRAT ÎFUGAR MIÈAÈ VIÈ ¥SLAND
ÖANNIG AÈ UM JËLIN GETUR HITINN FARIÈ UPP Å ÖRJ¹TÅU STIG OG STUND
UM SNJËAR ÖAR Å JÒLÅ
!UÈVELT ER AÈ KOMAST TIL (ÎFÈABORGAR MEÈ ¹¾TLUNARFLUGI FR¹
HELSTU STËRBORGUM %VRËPU &LUGIÈ TEKUR Å KRINGUM TÅU KLUKKU
STUNDIR OG ÖËTT FLUGMIÈINN GETI SLAGAÈ UPP Å HUNDRAÈ ÖÒSUND
KRËNUR ER KOSTNAÈURINN VIÈ ÖAÈ AÈ DVELJA Å (ÎFÈABORG MUN
MINNI EN Å SAMB¾RILEGUM BORGUM Å %VRËPU 3ËTTVARNARL¾KNIR
VEITIR UPPLÕSINGAR UM BËLUSETNINGAR
BB

6ÅN FR¹ (ÎFÈABORG ERU FR¾G UM HEIM ALLAN ¶ETTA VÅN HEITIR
&LEUR $U #AP EÈA "LËMIÈ ¹ (ÎFÈANUM
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Eins og að vera alltaf í fríi
Inga Geirsdóttir býr í Glasgow
í Skotlandi þar sem hún vinnur
sem ráðgjafi á hóteli á veturna.
Á sumrin fer hún hins vegar
með íslenskar konur í skipulagðar gönguferðir um skosku
hálöndin.
Inga hefur búið í Glasgow í þrjú ár
og það var bara fyrir tilviljun sem
hún fór að skipuleggja gönguferðirnar. „Ég byrjaði fyrir tveimur
árum á að fara með vinkonur
mínar þessa leið sem heitir West
Highland Way og er frægasta
gönguleið í Skotlandi. Ég varð svo
rosalega heilluð og þeim fannst
þetta náttúrlega alveg frábært
þannig að ég fór að vinna í því að
fá hópa,“ segir Inga.
West Highland Way er 153 kílómetra löng leið sem byrjar í Glasgow og endar í Fort William. „Leiðin tekur sjö daga í göngu og það
má segja að við göngum svona tuttugu kílómetra á dag. Dagleiðirnar
eru því langar en ég er með gott
plan og við hvílum alltaf í fimm
mínútur á klukkutíma fresti. Við
erum bara með lítinn bakpoka með
okkur með því helsta sem við þurfum yfir daginn en farangurinn
okkar er ferjaður á milli gististaða
svo það er ekki mikill burður.“
Mikið úrval gistimöguleika er á
svæðinu og er hægt að velja um
fjölda hótela, gistiheimila og „bed
and breakfast“ gistingu. „Við gistum á fínum stöðum, en það eru
fimmtíu þúsund manns sem ganga
þarna árlega svo það þarf alltaf að
vera búið að bóka gistingu fyrir
sumarið í febrúar. Þegar það er
svona rosaleg traffík þarf að vera
búið að plana allt með góðum fyrirvara en konur vilja líka hafa
plan. Um leið og þær eru búnar að
bóka fer eitthvað ferli í gang og
þær fara að ganga meira og hugsa
um að koma sér í form.“
Inga segir að konurnar þurfi þó
ekki að vera í neinu rosalegu formi
til þess að geta gengið þessa leið.
„Það er gott ef konur eru búnar að
byggja upp smá þol en gangan
sjálf er ekki erfið svo nánast hver
sem er getur gengið þetta ef hann

 LEIÈINNI ER MEÈAL ANNARS GIST Å +INLOCHLEVEN

N¾GÈIR GÎNGUGARPAR AÈ LOKINNI GÎNGU VIÈ ENDASTÎÈ 7EST (IGHLAND 7AY Å &ORT
7ILLIAM

hefur orku. Margar konur kjósa
samt að ganga bara í fjóra daga og
eyða sex dögum í ferðina í allt því
heil ferð er alveg níu dagar með
þeim tíma sem tekur að komast til
og frá Glasgow. “
Yfirleitt fer Inga af stað með
hópana sína klukkan níu á morgnana. „Dagleiðirnar eru mislangar
og fyrsta daginn erum við ekki
nema fimm og hálfan tíma en
annan daginn átta og hálfan tíma.
Við byrjum samt alltaf á sama
tíma á morgnana og þá er það bara
plús ef við erum fyrr á ferðinni.
Ég er líka alltaf að segja konunum
að okkur liggi ekkert á. Ég vil
frekar að þær njóti útsýnisins og
þess að vera til í staðinn fyrir að
vera í einhverju kapphlaupi. Konurnar ganga náttúrlega mishratt
og þess vegna er gott að vera með

tvo fararstjóra, þannig að Margrét dóttir mín verður fararstjóri
með mér í sumar.“
Segja má að Inga sé sjálf á
göngu nánast allt sumarið. „Ég er
með ferðir frá miðjum maí og
fram í lok september. Oft er vinsælasti tíminn á vorin og haustin.
Mér finnst þetta mjög skemmtilegt og eiginlega bara eins og að
vera alltaf í fríi. Það er náttúrlega
alveg gríðarlega skemmtilegt
fyrir konur að vera svona saman
og alveg einstök stemning sem
myndast,“ segir hún.
Þær konur sem hafa áhuga á að
fá nánari upplýsingar um ferðirnar geta haft samband við Ingu í
síma 897-8841 eða sent henni
tölvupóst á netfangið ingageirs@
hotmail.com
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ÞJÓÐARBLÓM Á
SÆNGINA

MÍA LITLA OG LÍNA
Dásamlegir barnastólar

SJÁ BLS. 10

Textílhönnun LínDesign SJÁ BLS. 10
[ SÉRBLAÐ UM HÚS OG HEIMILI – LAUGARDAGUR 13. JANÚAR 2006 ]

Heimilið

EFNISYFIRLIT
TÓNELSK MEÐ TAMBÚRUR
Innlit til tónlistarfólks BLS. 2
ZEBRAVIÐUR Í SKÁPUM
BLS. 4
Heimilið í heild
LABBAÐ UM Í LISTHÚSINU
Vöggur og kertastjakar BLS.6
UPPÞVOTTAVÉLAR
FORTÍÐAR
SMEG víkkar vörulínuna
BLS. 8

MÍA LITLA OG LÍNA
Dásamlegir barnastólar
BLS. 10

LEÐUR Í HÓLF OG GÓLF
Nýtt hótel í miðbænum
BLS. 12
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EINKAÞJÁLFUN Í TILTEKT
BLS. 18
Heimilið skipulagt
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SGEIR OG "ERGLIND GERÈU ELDHÒSIÈ UPP FYRIR TVEIMUR ¹RUM SÅÈAN &YRRI ELDHÒSINNRÁTTINGUNNI VAR SKIPT ÒT FYRIR SÁRSMÅÈAÈA INNRÁTTINGU EFTIR
¶ORVALD 'ÅSLASON M¹G SGEIRS (ANN BRAUT LÅKA NIÈUR VEGG MEÈ HJ¹LP FÎÈUR SÅNS TIL AÈ OPNA BETUR RÕMIÈ &2¡44!",!¨)¨!.4/.

Tónelsk með tambúrur
Litið í heimsókn til fjölskyldu með ástríðu fyrir hljóðfærum og gömlum munum.

(EIMILISFËLKIÈ VER TÎLUVERÈUM TÅMA SAMAN Å
ELDHÒSINU OG NÕTIR ÖAÈ JAFNFRAMT SEM SKRIF
STOFU  VEGGNUM ER M¹LVERK EFTIR 4OLLA

%LDHÒSIÈ ER Å MINIMALÅSKUM STÅL ÖAR SEM
SVART GR¹TT OG HVÅTT ERU RÅKJANDI

¶ESSI SËFI KEMUR FR¹ ÎMMU SGEIRS 3KIPT VAR UM ¹KL¾ÈI ¹ SESSUNNI SEM VAR ORÈIÈ SLITIÈ EN
HITT L¹TIÈ HALDA SÁR

Hjónin Ásgeir Jón Ásgeirsson og
Berglind Björg Harðardóttir hafa
ásamt sonum sínum tveimur komið
sér upp fallegu og hlýlegu heimili
í Kópavogi og ljóst við fyrstu sýn
að heimilisfókið er tónelskt. Til
marks um það er að fjöldann allan
af hljóðfærum er að finna þar á
bæ, bæði gítara og tambúrín, sem
heimilisfaðirinn hefur verið duglegur að safna síðan hann hóf tónlistarferil fyrir tuttugu árum.
Rauðleitur gítar tekur sig vel
út í stofunni en Ásgeir komst
yfir hann í New York fyrir tveimur árum. „Þetta er djassgítar og
jafnframt mitt helsta hljóðfæri,“
útskýrir hann. „Farið var eftir gítarsmíðum hins heimsþekkta hljóðfærasmiðs D´Angelico við gerð
hans, en gítarar hans nutu mikilla
vinsælda á sjötta áratugnum og
voru rándýrir þar sem þeir fengust
í mjög takmörkuðu upplagi. Þegar
framleiðsla hófst á sams konar
gítörum í Japan, fengust þeir loks
á viðráðanlegu verði og er þessi
einn slíkra,“ segir hann um gítarinn rauða.
Ásgeir á einnig tvær tambúrur í

safninu, sem hann lýsir sem búlgverskri útgáfu af gítar, sem er upprunnin í Pirin, og mikið notaðar í
Balkanlöndunum. „Aðra þeirra, þá
ljósbrúnu, keypti ég af búlgörskum
tambúruspilara, sem kom hingað
til lands síðasta sumar og er afar
ánægður með þau viðskipti. Tambúran hefur komið víða við og á
þar af leiðandi sína sögu eins og
flest hljóðfærin á heimilinu.“
Hjónin virðast deila ástríðunni
fyrir gömlum hlutum, sem sést af
því hvernig erfðagripum, til að
mynda fallegum tveggja manna
sófa, hefur verið blandað saman
við hlýleg viðarhúsgögn. „Eina
undantekningin þar á er eldhúsið
sem við gerðum upp fyrir tveimur
árum og er tiltölulega nýtískulegt
eftir breytinguna,“ útskýrir Ásgeir.
„Allt annað er í fyrrnefndum stíl
með það fyrir augum að skapa
hlýlega og ef til vill svolítið gamaldags stemningu. Við reyndum að
velja húsgögnin með það í huga.
Ætli hljóðfærin hjálpi síðan bara
ekki til við að fullkomna ætlunarverkið.“
- rve

(JËNIN SGEIR OG "ERGLIND HAFA LAGT SIG FRAM UM AÈ GERA HEIMILI SITT SEM HLÕLEGAST

SGEIR HEFUR Å NËGU AÈ SNÒAST (ANN ER
SKËLASTJËRI NÕS TËNLISTARSKËLA Å +ËPAVOGI
4ËNSÎLUM ÖAR SEM ¹HERSLA ER LÎGÈ ¹
RYÖMÅSKA TËNLIST 3ÅÈAN KENNIR HANN Å 4ËN
LISTARSKËLA &¥( ¶ESS UTAN STARFAR HANN SEM
TËNLISTARMAÈUR OG GAF NÕVERIÈ ÒT DISKINN
0ASSING 4HROUGH SEM HANN TËK UPP Å .EW
9ORK

4AMBÒRA SEM SGEIR KEYPTI AF BÒLGÎRSKUM
TAMBÒRUSPILARA
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Með hollustuna
að leiðarljósi
Þegar líkamsræktin er stunduð stíft gagn gera grill frá fleiri fyrirtækjum.
Í þeim er gott að snöggsteikja bæði
eru næringarmálin oft
kjöt og grænmeti. Blandartekin í gegn líka. Þá er
ar fyrir hristinginn eru til
nauðsynlegt að eiga
í fjölmörgum merkjum,
réttu græjurnar.
gamaldags og nýstárÞurrgrillaður
legir og allt þar á milli.
matur, hristingur og safi
Sumir úr stáli, aðrir úr
úr ekta ávöxtum er meðal
áli og enn aðrir gleri.
þess sem ákjósanlegt þykir
Ávaxtapressurnar eru
að innbyrða þegar holllíka margbreytilegar í
ustan er höfð að leiðarljósi.
lögun og að gerð. Þær
Því þótti ekki úr vegi að 'EORGE &OREMAN GRILL
F¹ST VÅÈA MEÈAL ANNARS Å
líta í verslanir og kíkja á %LKO ÖAR SEM ÖAÈ KOSTAR fullkomnustu skilja hrat
og hýði frá sjálfar. Aðrar
nokkur þeirra heimilis-  KR
eru einfaldari og þær þarf
tækja sem auðvelda slíkt
mataræði. Mínútugrill sem kennd að mata. Öll eiga tækin það þó sameru við George Foreman þurrgrilla eiginlegt að auðvelda okkur að bæta
matinn og beina fitunni frá. Sama heilsuna.
GUN

0ÁTUR 0ÁTURSSON OG STA 3 «LAFSDËTTIR EIGENDUR (EIMILISINS Å HEILD

&2¡44!",!¨)¨2«3!

Bæði innréttingabúð og
hönnunarstofa
6ÎNDUÈ 0HILIPS SAFAPRESSA SEM SKILUR HISM
IÈ OG KJARNANA FR¹ &¾ST Å (EIMILIST¾KJUM Å
3¾TÒNI OG KOSTAR NÒ 

3AFAPRESSA ÒR ST¹LI SEM F¾ST Å &ÎNIX ¹ 

Heimilið í heild í Síðumúla 35 selur tékkneskar
innréttingar og veitir
ráðgjöf um allt sem lýtur
að hönnun heimilis. Pétur
Pétursson er framkvæmdastjórinn.
„Við vorum að fá splunkunýja týpu
af fataskápum. Þeir eru framleiddir úr öðrum efnum og með öðrum

"LANDARI ÒR ¹LI OG GLERI MEÈ NÒTÅMALEGU
YFIRBRAGÈI FR¹ 0HILIPS  WÎTT +OSTAR
 ¹ ÒTSÎLUNNI Å (EIMILIST¾KJUM

6ANDAÈUR 'ASTROBACK BLANDARI ÒR ST¹LI &¾ST
Å &ÎNIX ¹ 

¥SLENSKT ELDHÒS MEÈ TÁKKNESKUM INNRÁTTINGUM

aðferðum en maður hefur séð áður,“
segir Pétur þegar hann er spurður
um nýjasta nýtt hjá fyrirtækinu.
Lýsir síðan skápunun nánar. „Hurðir, hillur og hliðar eru fisléttar en þó
mun þykkri en flest það sem fyrir
er á markaðinum. Svo eru brautirnar fyrir rennihurðirnar hannaðar á
sérstakan hátt sem gerir opnun og
lokun mjög þægilega.“
Pétur nefnir líka nýjar viðartegundir í innréttingum, zebra, wenge
og american nut. „Zebra er í ætt við
zebrahestinn – miklar andstæður og

vengið er svarbrúnt með fallegum
viðarbylgjum,“ útskýrir hann.
Þótt mest sé að gera í sölu innréttinga bæði í heimahús og fyrirtæki segir Pétur það alltaf að aukast
að fólk komi með hönnunarverkefni til fyrirtækisins. „Við getum
látið smíða allt fyrir okkur og erum
með tvo innanhússhönnuði á okkar
snærum, Ástu Sigríði Ólafsdóttur
og Sigríði Halldórsdóttur. Svo er
allta meira og meira um að fólk
sem er að byggja kaupi hjá okkur
heildarpakka. Það sest hér inn og
við hjálpum því með allt. Það eru
valdar flísar, gólfefni og tæki. Þetta
er svona heildarþjónusta og við
erum með iðnaðarmenn á hinum
kantinum.“
Innréttingar sem Heimilið í heild
selur eru frá Tékklandi en að sögn
Péturs er það í samstarfi við Fönix
og Eirvík í tækjamálum, Rein og S.
Helgason í steinefnum, gólfefnin
eru frá Harðviðarvali og Flísabúðinni en einnig segir hann bent á
fleiri aðila eftir því sem henti hverju
sinni.
- gun

(EIMILIÈ Å HEILD HEFUR SETT UPP MÎRG
ELDHÒS (ÁR ER EITT ÖEIRRA MEÈ FULNINGAINN
RÁTTINGUM

Hinar vinsælu
dönsku bókahillur
komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur
Hringið og biðjið um mynda- og verðlista

&ATASK¹PARNIR ERU AF MÎRGUM GERÈUM

3K¹PARNIR ERU FRAMLEIDDIR MEÈ NÕST¹RLEGRI
AÈFERÈ 2AMMI UMLYKUR HURÈINA OG INN Å
HANN ER SETT PAPPABYLGJA SEM HEFUR SAMA
STRÒKTÒR OG HUNANGSFLUGAN VEFUR ¶ETTA
ER SÅÈAN KL¾TT ¹ FULLKOMINN H¹TT OG
SPRAUTULAKKAÈ PLASTLAGT EÈA SPËNLAGT TIL AÈ
FULLKOMNA VERKIÈ
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Hönnun
Embryo, eða fóstur kallast þessi skemmtilegi stóll eftir hönnuðinn
Marc Newson, sem er einn áhugaverðasti hönnuður okkar tíma.
Hann segist hvorki sækja innblástur sinn í hönnun annarra né skoða
tímarit eða bækur um hönnun, sem gæti skýrt
það hvernig honum tekst að hanna hluti sem
engum öðrum hefði dottið í hug. Hönnun Marcs er jafnan framúrstefnuleg með
tæknilegum brag enda hefur hann fiktað
við iðnhönnun og hannað bíla, flugvélar
og flugvélasæti. Stóllinn, Embryo, fæst á
Íslandi í versluninni Í gegnum glerið.

,EÈRIÈ ER VINS¾LT Å RÒMGAFLA OG N¹TTBORÈ +ISTILLINN VIÈ FËTAGAFLINN ER B¾ÈI GEYMSLA OG S¾TI
(ANN HENTAR LÅKA Å ANDDYRIÈ UNDIR HÒFUR OG VETTLINGA OG ER Ö¾GILEGUR AÈ SETJAST ¹ MEÈAN
FARIÈ ER Å SKËNA

3TËRIR VASAR FARA VEL VIÈ NÒTÅMAHÎNNUN ¹
HEIMILUM

(LUTIR MEÈ ST¹LLIT OG ÒR T¹GUM ERU ¹BERANDI Å "LËMAHÎNNUN

Bolholti 4 – Sími 511 1001
-¹LIN HJ¹ ÖESSUM KONUM ERU ÎRUGGLEGA
EKKI    EN H¾ÈIN ER  SENTIMETR
AR

6ÎGGURNAR Å 3KÅRN ERU BÒNAR ÕMSUM Ö¾G
INDUM TIL AÈ RËA UNGABÎRNIN
&2¡44!",!¨)¨2«3!

3VEFNKOLLUR HEITIR ÖETTA HÒSGAGN SEM ER ALLT
Å SENN BORÈ S¾TI OG RÒM &¾ST Å 3VEFNI OG
HEILSU

Labbað um í Listhúsinu

ÚTSALA!
30% afsáttur
af nuddstólum

Listhúsið í Laugardal er heimur út
af fyrir sig. Þar er snyrt og greitt,
saumað og sötrað kaffi en þar fæst
líka margt heimilisdjásnið.
Þótt verslunin Skírn sé þekktust fyrir úrval sitt af yndislegum skírnarfatnaði þá horfum við
framhjá honum í þessari ferð og
einbeitum okkur að því sem flokkast undir heimilisvöru. Vöggur
fyrir litlu manneskjurnar eru þar
í aðalhlutverki. Þær eru til í mismunandi gerðum og flestar búnar
hinum ýmsu möguleikum svo sem
næturljósi og tækjum sem gefa frá
sér róandi hljóð, jafnvel málróm
móðurinnar.
Í Svefni og heilsu eru svo öllu
stærri rúm sem einnig hafa upp á

mikil þægindi að bjóða. Að sögn
Matthildar Fanneyjar Jónsdóttur
sölufulltrúa eru rafmagnsrúm sem
aðlagast líkamanum þau vinsælustu. Sængurnar eru líka kostum
búnar. Ein gerðin er þeirrar náttúru
gædd að hún hitnar upp í 37 gráður og heldur þeim hita. Önnur er
einkar góð fyrir þá sem hafa astma
og ofnæmi.
Þarna fást líka rúmteppi og
púðar í úrvali og þá stund sem
Fréttablaðið stendur við seljast
bæði rúmföt og heilsukoddar.
Ragnhildur Fjeldsted í Blómahönnun stendur við borð á miðju
gólfi og keppist við að gera skreytingar. Hún er með ýmis fyrirtæki í
blómaáskrift og þau fá nýja vendi

reglulega. En Blómahönnun hefur
breyst úr því að vera nær eingöngu vinnustofa í að vera verslun og vinnustofa. Þar er gjafavara
frá Danmörku til sölu og stórir
hlutir sem falla vel að nýmóðins
heimilum. „Arkitektar hafa verið í
samvinnu við okkur og við förum
líka heim til fólks ef þess er óskað,
gefum ráð og lánum muni heim
til prufu,“ segir Ragnhildur. Hún
bætir við að fyrirtækið leigi líka
út vasa og aðra hluti, til dæmis í
stórveislur og það sé vel nýtt bæði
af fyrirtækjum og einstaklingum.
„Við höldum okkur ekki bara við
borgina heldur skreppum stundum
í sveitina líka.“
gun@frettabladid.is
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Uppþvottavélar fortíðarinnar
Gamaldags bogadregnu uppþvottavélarnar frá Smeg njóta nú mikilla vinsælda á ný.

SÓMABAKKAR

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

„Í raun var aðeins tímaspursmál
hvenær Smeg myndi senda frá sér
uppþvottavélar með þessu bogadregnu útliti sjötta áratugar síðustu
aldar,“ segir Þröstur Erlendsson hjá
Eirvík, sem flytur ítölsku Smegheimilistækin inn til landsins.
„Fólk hefur nefnilega verið að
kaupa sér frístandandi kæliskápa og
önnur heimilistæki með þess konar
útliti um nokkurt skeið, en það eina
sem hefur vantað þar inn í eru uppþvottavélarnar,“ útskýrir hann. „Nú
hefur Smeg séð við þeim vanda,
með framleiðslu á gamaldags upp-

Nánari uppl‡singar á somi.is

5PPÖVOTTAVÁLAR MEÈ GAMALDAGS ÒTLITI FR¹
3MEG ERU EFTIRSËTTAR UM ÖESSAR MUNDIR

þvottavélum sem eru fáanlegar í
ýmsum litum, bláu, bleiku, hvítu,
svörtu og svo framvegis.“
Þótt Smeg-uppþvottavélarnar
hafi yfir sér gamaldags yfirbragð
uppfylla þær kröfur nútímaneytenda að sögn Þrastar. „Þær eru
gerðar fyrir tólf til fjórtán manna
kaffi- og matarsett,“ segir hann.
„Auk þess eru þær með þremur
spöðum, sem telst nýjung. Einn
spaði er á efri körfunni, annar á
milli efri og neðri körfu og sá þriðji
er staðsettur á botninum. Hann er
tvöfaldur, með einum litlum spaða
sem snýst rangsælis á móti þeim
stærri, til að ná betur út í hornin.“
Þröstur segir uppþvottavélarnar enn fremur búnar þeim kosti að
vera fremur hljóðlátar. Þær henti
því mjög vel í opin rými eins og
nú eru töluvert í tísku. Menn geti
þannig skrafað saman án þess að
hávaði frá uppþvottavélinni trufli
samræðurnar.
Um vinsældir heimilistækja
undir áhrifum frá sjötta áratugnum, telur Þröstur að þær megi rekja
til hringrásar tískunnar. „Þetta
sýnir einfaldlega hvernig allt fer
í hringi,“ segir hann. „Eftirsóknin
bendir enn fremur til hvernig menn
eru að hverfa frá minimalismanum
um þessar mundir. Gamaldags útlit
verður vinsælla.“
- rve

(ÁRNA SÁST INN Å 3MEG VÁL SEM GETUR TEKIÈ
TËLF TIL FJËRT¹N MANNA KAFFI OG MATARSETT

"OTNSPAÈINN ER TVÎFALDUR MINNI SPAÈINN
SNÕST Å ÎFUGA ¹TT VIÈ ÖANN STËRA

Nýttu plássið betur
Ekki eiga allir mörg hundruð fermetra húsnæði og því gott að kunna að nýta vel plássið.
Lítið mál er að margnýta eitt horn
eða einn flöt á heimilinu. Með því að
velja réttu húsgögnin má sameina
nokkur herbergi í eitt horn í stofunni
eða öðru rými.
Eins og sjá má á myndinni er hér
fallegt afþreyingarhorn þar sem tefld
er skák eða skeggrætt um heimsmálin yfir kaffi og koníaki. Hins vegar er
ekki mikil fyrirhöfn að breyta þessu
afþreyingarhorni í heimaskrifstofu.
Með sérsmíðuðu borði má hanna
skúffur eða útdregnar einingar undir
borðið þar sem geyma má fartölvu
og skrifstofugögn. Einnig er ekki úr
vegi að nota fallega skápa í kring
sem þá geta bæði geymt hluti fyrir
skrifstofuna ásamt skákborðinu og
koníaksglösunum. Þá er auðvelt að
ýmist draga fram skrifstofuna eða
ganga frá eftir því sem við á.
Einnig er sniðugt fyrir þá sem
hafa litla stofu að búa til sérstakt
borðstofuhorn. Þá má nota hornið
dagsdaglega sem heimaskrifstofu,
lestrarrými eða afþreyingarhorn en
þegar stórfjölskyldan mætir í mat
má breyta horninu í borðstofu. Best
er að láta smíða borð sem fella má
saman á fallegan máta eða þá draga

auðveldlega út til að stækka borðið. Einnig fást slík borð víða í húsgagnaverslunum. Nota má kommóður og skápa til að afmarka hornið

sem þá um leið geyma þá muni sem
horninu tilheyra. Gott er að sú eining sé færanleg svo allir matargestirnir komist örugglega fyrir.

Hönnun: Lodovico Acerbis, 1999

NEW CONCEPTS
PI PAR

•

SÍA

•

70020

NÝ HUGSUN

fegurðin býr
í smáatriðunum

Þú upplifir sönn nútímaþægindi með NEW CONCEPTS línunni frá Acerbis.
Í baki skápanna er 10 sm breið rauf með innbyggðri lýsingu sem skapar
notalega stemningu auk þess að fela allar tilheyrandi snúrur.
Opið í dag frá kl. 10-16.
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Fullt að gera í þjóðarblómabúskapnum
Handklæði og dúkar með
holtasóleyjum og svört
rúmföt með bróderingum
er meðal þess fjölmarga
sem ber vörumerkið LínDesign er finna má í Eggi á
Smáratorgi.
Það er Helga María Bragadóttir sem
stendur á bak við LínDesign. „Mér
fannst vanta heildarlausn í vefnaðarvöru fyrir heimili. Þá meina ég
til dæmis að allt geti verið í stíl í
svefnherberginu og baðherberginu
og mig langaði að sameina íslenska
hönnun og gæðalín á góðu verði,“
segir hún um hugmyndina bak við
fyrirtækið sem hún stofnaði fyrir
ári. Til að fá bæði gæði og gott verð
segir hún ekkert framleiðsluland
hafa komið til greina nema Kína,
því þar sé árþúsunda hefð í vefnaði
fyrir hendi.
Helga kveðst hafa fengið Freydísi Kristjánsdóttur textílhönnuð
til að teikna blómamynstur í línið,
holtasóleyju, fífu og gleym-mérei, enda hafi Freydís sérhæft sig
í íslensku blómaflórunni. Nú er
blóðbergið væntanlegt líka. „Þessi
fjögur blóm voru í efstu sætum í
atkvæðagreiðslunni um þjóðarblómið og fólk hefur tekið þessari
séríslensku hönnun afar vel. Það
var allt vitlaust að gera fyrir jólin
í þjóðarblómabúskapnum,“ segir
Helga og hlær.
Svarta tískan hefur heldur ekki
farið framhjá Helgu. „Þeir voru ófáir
landarnir sem sváfu við svört rúmföt frá okkur um jólin og voru með
svarta dúka á borðum með bróderingum í rokkokóstíl,” segir hún og
bætir við. „Svona eru Íslendingar
allra þjóða fljótastir að taka við sér
í tískunni og þá er gaman að vera
snöggur og bregðast fljótt við þörfinni. En þetta er lína sem verður
bara í ákveðinn tíma. Blómin munu
hins vegar lifa lengi.“

Um 440 vörutegundir eru með
merki LínDesign í versluninni Eggi.
Rúmfatnaðurinn með blómunum er
fyrir alla aldurshópa, allt frá vöggusettum upp í ver á hjónasængur.
Einnig fást sængur úr 100% andadún í sömu stærðum. Eldhúsluggatjöld eru til í úrvali og svuntur og
pottaleppar á næsta leiti úr grófu
efni í svörtu, hvítu og beis. Ýmislegt
er líka fyrir sumarhús og garðskála.
En LínDesign er ekki bara bundið við
mjúkt lín heldur líka postulín og að
sögn Helgu stefnir hún að því í framtíðinni að vera með sömu mynstur í
postulíni og vefnaðarvörunni.
Nú hillir undir útrás. „Það var
strax í upphafi inni í myndinni að
LínDesign vörulínan yrði líka til sölu
á Norðurlöndunum og Útflutningsráð hefur unnið að undirbúningi þess
í samráði við mig,“ segir Helga.
Þess má geta í lokin að ný
heimasíða fyrirtækisins var formlega opnuð í dag og þar getur meðal
annars að líta myndir af öllum vörunum. Veffangið er einfaldlega
www.lindesign.is
(ELGA -ARÅA INNAN UM BLËMABREIÈUR Å VERSLUNINNI %GGI

'LEYM MÁR EI HERBERGISVÎRURNAR FARA ËNEITANLEGA VEL ¹ HEIMILI
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Sýndu af þér kæti

ÚTSALA

10 - 60%

Það er réttur barna að fá stundum að sitja í stól við
hæfi.
Húsgögn eru almennt ekki
hönnuð með þarfir allra
stærða og gerða mannfólksins í huga. Flestir stólar af
hefðbundinni stærð eru til
að mynda ekki ætlaðir fyrir
minnsta fólkið sem þá þarf
annaðhvort að láta tásurnar
dingla óralangt frá gólfinu
eða sitja í barnastólum sem
eru svo hátt uppi að þau
þurfa að vera bundin alls
kyns öryggisbúnaði. Þá
er frábært að eiga svosem eins og einn stól
sem passar nákvæmlega fyrir þá sem
e r u undir metra á

AFSLÁTTUR

-ÒMÅNSN¹ÈINN ER
MJÒKUR Å SKAPI ÖËTT
STËLLINN SÁ ÒR VIÈI
(ANN KOSTAR 
KRËNUR Å ,IGGA L¹

!NTIKB¾SAÈUR EÈALSTËLL Å ALVÎRU
SM¹ST¾RÈ ¶ESSI F¾ST Å )KEA OG
KOSTAR  KRËNUR

hæð. Sitjandi í slíkum stól
er barn maður með mönnum og getur að auki staðið á fætur hvenær
sem einhverju
skemmtilegu
þarf að sinna,
eins og til
dæmis
að
hlaupa á eftir
bolta
eða
hnoðast á
gólfinu.
¶ESSI SM¹GERÈ AF
ALVÎRU GAMALDAGS
ELDHÒSSTËL HEITIR
-INNEN OG KOSTAR
 KRËNUR Å )KEA

-ÅA LITLA ER ENN Ö¹
SVOLÅTIÈ REIÈ ÖËTT HÒN
BROSI VIÈ SITJANDAN
UM 3TËLLINN KOSTAR
 KRËNUR OG F¾ST Å
,IGGA L¹

(VER VILL EKKI SITJA Å STËL SEM
ER ALVEG EINS OG ,ÅNA ,ANGS
OKKUR ¶ESSI F¾ST Å ,IGGA L¹
¹ ,AUGAVEGI OG KOSTAR 
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
KRËNUR

Þök, svalir, svalagarðar og sundlaugar
Við sérhæfum okkur í lagningu
á þakdúk fyrir stór og smá hús
þar sem fólki líður vel.
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µMISLEGT NÕST¹RLEGT M¹ FINNA ¹ (ËTEL ¶ING
HOLTI EINS OG ÖETTA BAÈKAR SEM STENDUR INNI
Å MIÈJU SVEFNHERBERGI SENNILEGA TIL AÈ ALLIR
GETI HORFT SAMAN ¹ SJËNVARPIÈ

&LÅSARNAR ¹ ÖESSUM VEGG ERU ÒR LAXAROÈI OG LJËSAKRËNAN ÒR SÒTUÈU SKINNI

Leður í hólf og gólf

'ËLFIÈ ER ÒR NAUTSLEÈRI SEM ER T¾TT NIÈUR
OG PRESSAÈ Å FLÅSAR 4IL SAMANBURÈAR M¹ SJ¹
NAUTSHÒÈ Å SÅNU UPPRUNALEGA FORMI

¶ESSI FALLEGI STËLL PRÕÈIR ANDDYRI HËTELSINS
OG ER HANN KL¾DDUR SKJÎLDËTTU KÕRSKINNI

Í Þingholtsstrætinu var nýlega opnað nýtt fimmtíu og fjögurra herbergja lúxushótel,
Hótel Þingholt, þar sem leður ræður ríkjum í hönnun staðarins.
Nýlega var opnað nýtt hótel í Þingholtsstrætinu, Hótel Þingholt, þar
sem gamla Ísafoldarprentsmiðjan
var áður til húsa. Þetta er glæsilegt hótel að utan og innviðirnir
eru ekki síðri enda um hótel í háum
gæðaflokki að ræða. Eitt ákveðið
efni ræður ríkjum í hönnun staðarins, efni sem flestir tengja sjaldnast
við gólf og veggi þó það þekkist á
húsgögnum.
„Leður er á gólfum á herbergjum
og í anddyri og húsgögnin eru líka
mikið úr leðri,“ segir Kristófer Oliversson hótelstjóri. „Á einum vegg í
móttökunni er sútað laxaroð og svo
er fiskiroð í einhverjum húsgögnum
á herbergjunum þannig það er vel
í lagt í alla þessa þætti.“ En gólfið
vekur þó mesta athygli. „Á gólfinu

eru leðurflísar úr nautsleðri með
áferð eins og strútsleður en það er
ekki raunverulegur strútur.“ Í loftinu má líka sjá ljósakrónu úr leðri.
En af hverju allt þetta leður? „Eiginlega var það arkitektinn sem réði
því,“ segir Kristófer.
Arkitektinn heitir Guðlaug Jónsdóttir og starfar í Los Angeles hjá
arkitektastofu sem heitir Dodd Mitchell Designs. „Guðlaug hefur hannað mörg hótel í Ameríku og víðar,“
segir Kristófer og bætir við: „Hún
fékk þarna frjálsar hendur til að gera
þetta svolítið smart og þetta var niðurstaðan.“ Kristófer segir að markhópur hótelsins séu helst viðskiptaferðamenn. „Við erum með þarna
allt sem viðskiptaferðamenn þurfa
á að halda, netið, hátengingar, flott

(ÁR M¹ SJ¹ SELSKINN LEÈURGËLFEFNIÈ KÕRSKINNIÈ OG HVÅTAN LEÈURSËFA SEM SÕNISHORN AF ÖEIM
FJÎLBREYTILEIKA Å SKINNI SEM SJ¹ M¹ ¹ (ËTEL ¶INGHOLTI








2!

sjónvarpsefni og alla aðstöðu góða
að öllu leyti. Staðsetningin hjálpar okkur líka því það er oft þægilegra fyrir fyrirtækin að setja menn
í miðbæinn þaðan sem þeir geta svo
mikið til bjargað sér sjálfir,“ segir
Kristófer.“ Svo erum við með mikið
af góðum kúnnum, ferðaskrifstofum
og fyrirtækjum og erum mjög ánægð
með að geta boðið hærri standard en
er á öðrum hótelum í okkar eigu.“
Fyrirtækið Centerhotels rekur að
auki hótelin Skjaldbreið, Klöpp og
Arnarhvol. „Með þessu hóteli erum
við komin við hliðina á helstu hótelum á landinu.“
Ljósmyndari Fréttablaðsins fékk
að kíkja inn á Hótel Þingholt og
mynda leðrið sem þekur hólf og
gólf.
- bb

.AUTASKINN DULBÒIÈ SEM STRÒTSLEÈUR PRÕÈIR
MÎRG BORÈ OG BEKKI

 (ËTEL ¶INGHOLTI M¹ EINNIG FINNA LEÈURLITLAR VINJAR SEM HENTA VEL TIL SLÎKUNAR
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Verð enginn gæðastimpill
Þór Austmar hjá Gasco segir verð gaseldavéla ekki haldast í hendur við gæði og öryggi.
ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli
• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

„Fjölbreytileiki hausa skiptir einna
mestu máli í vali á gaseldavélum,“
segir Þór Austmar hjá fyrirtækinu
Gasco, sem sérhæfir sig í uppsetningu og viðgerðum á gaseldavélum.
„Með öðrum orðum verður vélin að
hafa tvær miðlungsstórar hellur, eina
litla og aðra stóra, öfluga, eða svokallaða vókhellu, sem er mestmegnis
notuð til steikinga. Síðan er hægt að
velja um fleiri hellur, eða allt eftir
smekk hvers og eins.“
Þór varar menn við því að halda
að hátt verð á gaseldavélum jafngildi
gæðastimpli. „Í raun er lítill merkjanlegur munur á vélunum þótt verðið kunni að gefa annað til kynna.
Það er kannski helst að dýrari gerðirnar séu með hreinni og betri loga
og úr sterkara efni heldur en þær
ódýru. Það skiptir þó raunverulega
litlu máli nema fyrir fagmenn eins
og mig. Staðreyndin er sú að menn
geta gert alveg jafn góð kaup með
því að fjárfesta í ódýrari gerðum gaseldavéla. Svo er öryggiskerfið svipað
í flestum vélum.“
Eftir að gaseldavél hefur verið
valin segir Þór mikilvægt að kalla
í fagmann til að setja hana upp.
„Mælst er til þess að fólk láti gasmönnum eftir uppsetningu á
gastækjum og -búnaði. Fagmennirnir kunna náttúrlega best til verka. Til
dæmis er algengt að fólk gangi ekki
vel frá útigaskútnum í þar til gerðri
forðageymslu, sem hlífir kútnum og
þrýstibúnaðinum fyrir veðri og vindum. Stór hætta getur nefnilega skapast sé frágangurinn slæmur.“
Þór segir fagmenn jafnframt
aðstoða við að koma gasskynjara
fyrir á réttum stað. „Skynjarinn
hefur svipaða virkni og dæmigerður
reykskynjari,“ útskýrir hann. „Hann
er hafður niðri við gólf, þar sem gas
leitar alltaf niður á lægsta punktinn.
Þeir sem eru með öryggiskerfi heima

¶ËR !USTMAR REKUR FYRIRT¾KIÈ 'ASGO !È HANS SÎGN BORGAR SIG AÈ F¹ FAGMENN VIÈ UPPSETN
INGU GASELDAVÁLA MEÈAL ANNARS ÖAR SEM ÖEIR FARI YFIR ÎLL HELSTU ÎRYGGISATRIÈI MEÈ EIGEND
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
UNUM

hjá sér ættu að fá eftirlitsaðilann sem
setti það upp til að ganga frá gasskynjaranum í leiðinni. Innbyggðu
skynjararnir í nýju vélunum er ann-

ars orðnir svo góðir að lítil hætta er á
að þeir bili og gas fari að leka út. Bili
þeir hins vegar lokar öryggislokinn
fyrir gasið.“
-rve

Hreint og fallegt
Eldhús og eldhústæki er gott að þrífa reglulega
á markvissan hátt.
Eftirfarandi eru nokkur góð ráð um
þrif á eldhústækjum og fleiru í eldhúsinu, úr smiðju fyrirmyndarhúsfreyjunnar Mörthu Stewart:

nái að setjast þar að. Skipuleggðu
skápa og skúffur þannig að það sem
er minnst notað sé innst í skápnum
og það sem er mest notað sé yst.

ELDAVÉLIN: Þurrkaðu af eldavélinni um leið og þú ert búinn að elda.
Það verður erfiðara að ná blettum af
eftir að þeir harðna í hitanum.
Taktu stillihnappana reglulega af
eldavélinni og þrífðu í volgu sápuvatni. Láttu þá svo þorna vel áður
en þú setur þá aftur á.

VASKUR: Vaska og blöndunartæki
ber að þrífa á hverju kvöldi með
borðtusku, vættri með svolitlu sápuvatni. Gott er að setja uppþvottabursta og svampa í uppþvottavélina
annað slagið. Til að forðast að stífla
myndist í vaskinum má hella í hann
einum lítra af sjóðandi vatni vikulega. Aldrei setja olíur eða dýrafitu í
vaskinn þar sem fita er mjög stíflumyndandi.

OFNINN: Láttu ofngrindur og skúffur liggja í volgu sápuvatni í nokkra
tíma (t.d. í baðkari). Skrúbbaðu vel
með grófum svampi, skolaðu og
láttu þorna.
Hreinsaðu ofninn líka að innan
á eins mánaðar fresti, eða ef það
myndast reykur inni í honum þegar
þú notar hann.
ÍSSKÁPURINN: Hreinsaðu ísskápinn
að innan einu sinni í mánuði. Þá
tæmirðu hann og þrífur með blöndu
af tveimur msk. af matarsóda á móti
einum fjórða lítra af vatni. Þurrkaðu
ísskápinn að innan með litlu handklæði og þrífðu svo glerplötur og
grindur í heitu vatni en láttu þetta
ná herbergishita áður en það er sett
aftur í ísskápinn til að koma í veg
fyrir sprungur.
SKÁPAR:
Strjúktu
reglulega af
höldum
og
skápahurðum
til að koma í
veg fyrir að
bakteríur

RAFTÆKI: Brauðristina á að tæma
af brauðmylsnu vikulega. Taktu
hana úr sambandi og strjúktu líka
reglulega af henni með sápuvættum
klút, en sé hún með krómáferð á að
nota glerhreinsiúða á það.
Örbylgjuofna má hreinsa að
innan með því að nota blöndu af
tveimur matskeiðum matarsóda á
móti einum fjórða lítra af vatni. Til
að ná erfiðum blettum er gott að
sjóða skál með heitu vatni í ofninum og láta hana standa svolitla
stund. Þegar móða myndast í ofninum losnar um bletti og það verður
auðveldara að strjúka þá af.
Kaffikvörn er gott að hreinsa
að innan með því að mala ósoðin
hrísgrjón í kvörninni.
Þetta losar um olíur,
krydd og annað sem
hefur áður verið malað
í kvörninni.
Gangi þér vel.
mhg@frettabladid.is

)ITTALA GLÎS 4ABIO HÎNNUN FR¹ ¹RINU 

Klassísk
hönnun
Í versluninni Art Form á Skólavörðustíg má fá fallegar vörur
fyrir heimilið. Verslunin selur
meðal annars vörur frá ítalska
merkinu Iittala sem er þekkt
fyrir klassíska hönnun, falleg
form og fágun. Einnig má finna
þar vörur frá ítalska fyrirtækinu
Egizea sem stendur framarlega í
hönnun, vinnslu og tækni ásamt
vörum frá Senta og Kartio.
Margir kjósa þessi merki umfram
önnur sökum vandaðrar hönnunar, fegurðar og umfram allt
að öll þessi hönnunarfyrirtæki
framleiða muni sem standast
tímans tönn og falla seint eða
aldrei úr tísku.
(OT#OOL KAFFI
GLÎSIN VINS¾LU
F¹ST Å !RT &ORM

)ITTALA LEIRVÎRURNAR ERU Å MÎRGUM
FALLEGUM LITUM
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Einkaþjálfun í tiltekt
Guðrún Brynjólfsdóttir hjálpar fólki að koma heimilinu í röð og reglu.
Guðrún hóf að aðstoða fólk við að
skipuleggja heimili sín eða vinnustaði eftir að hún komst að því að
hæfileikar hennar eru sterkir á þessu
sviði.
„Mér fannst það ágæt hugmynd
að deila þessu með öðrum og í kjölfarið sendi ég tölvupóst á alla sem
ég þekkti þar sem ég bauð fram
þjónustu mína. Þetta spurðist út
hægt og rólega og er enn að gera
það. Það er alltaf nýtt fólk að hafa
samband við mig sem hefur þá frétt
af mér í gegnum aðra sem hafa nýtt
sér aðstoð mína.“
Guðrún er ekki hefðbundin heimilishjálp sem kemur og hjálpar fólki
að taka til. Þvert á móti aðstoðar hún
fólk við að koma upp eigin kerfi, eða
rútínu sem leiðir til þess að heimilið
verður vel skipulagt og snyrtilegt.
Þannig mætti kalla Guðrúnu einkaþjálfara í tiltektum og skipulagi.
„Þetta gengur þannig fyrir sig að
fólk hringir í mig og ég hlusta eftir
því hvað þarf að laga á heimilinu eða
vinnustaðnum. Í kjölfarið mæti ég á
staðinn og met hvaða aðstoð ég get
boðið upp á. Ég er með þrjú tilboð í
gangi en eitt þeirra felst til dæmis í
því að ég kem tvisvar á staðinn og
tek tvö símaviðtöl. Í símaviðtölum
er farið yfir hvað viðkomandi hefur
náð að framkvæma af því sem var
ákveðið að gera, en til þess að einfalda verkið notar viðkomandi sérstakan framkvæmdalista. Stundum
tek ég meiri tíma í úttektina eða tek
verkið að mér sjálf, það á þá helst
við um bókhald og svoleiðis. Ég met
þó í raun hvert skipti fyrir sig, enda
erum við að tala um manneskjur og
heimili þeirra sem eru jafn fjölbreytt
og fólkið sjálft.“

Guðrún segir eitt helsta vandamál fólks vera það að eiga of mikið
af öllu. Til dæmis tvær ausur, tvö
myndbandstæki og svo framvegis.
„Margir glíma líka við tímaskort
og þess vegna eru þessi mál aldrei
sett í forgang,“ segir hún. „Málið er

6EL SKIPULAGÈUR ELDHÒSSK¹PUR GERIR LÅFIÈ
SVOLÅTIÈ EINFALDARA

 HEIMILI 'UÈRÒNAR Å 'ARÈAB¾NUN HAFA ALLIR
HLUTIR SINN STAÈ OG ÖVÅ M¹ GANGA AÈ ÖEIM
VÅSUM Å STAÈ ÖESS AÈ EYÈA TÅMA Å AÈ LEITA
AÈ ÖEIM

bara það að draslið fer ekki neitt ef
það er ekkert gert í því. Ég held að
óreiða á heimilinu sé oft merki um
óreiðu í sálarlífinu. Þannig upplifa
margir létti þegar þeir losa sig við
hluti sem þeir eiga of mikið af, langar ekki til að eiga eða að hlutirnir
eru þarna fyrir slysni,“ segir hún og
bætir því við að fólk hafi líka gott af
því að velta því fyrir sér hvers vegna
það sé svo oft að endurnýja eitthvað
sem engin ástæða er til að endurnýja. „Fólk þarf að gera sér raunsæjar hugmyndir um hverju það hefur
efni á og hvað það raunverulega
vantar.“
Í starfi sínu segist Guðrún hafa
tekið eftir einum samnefnara hjá
öllum sem hún hefur heimsótt til
þessa og telur þetta mjög algengt í
eðli Íslendinga. „Fólk á yfirleitt mjög
erfitt með að henda hlutum og þar
kemur gamla íslenska kreppunýtnin
inn í myndina; Það gæti verið hægt
að hafa not fyrir þetta einhvern tíma
seinna, allt á að nýta endalaust og
á sama tíma erum við stöðugt að
bæta við og kaupa nýja hluti. Þetta
má berlega sjá í því lögmáli að hér á
landi er nánast hvergi hægt að komast inn í geymslu eða bílskúr - sem
ég held ekki að sé tilgangurinn með
bílskúrum.“
Auk þess að aðstoða fólk við
að koma skipulagi á heimilið hefur
Guðrún hjálpað viðskiptavinum
sínum að flokka bókhaldið og koma
skipulagi á það.
„Margir eru hreinlega með bókhaldið sitt í plastpoka og reikningana úti um allt. Ég hef tekið það að
mér að flokka bókhaldið og raða því
áður en það fer til endurskoðanda,
en þeir eru sjaldnast hrifnir af því að

'UÈRÒN "RYNJËLFSDËTTIR HJ¹LPAR FËLKI AÈ SKIPULEGGJA HEIMILIÈ LOSA SIG VIÈ ËÖARFA OG KOMA
ÎLLU Å RÎÈ OG REGLU

þurfa að flokka bókhald fyrir fólk.“
segir hún og minnist í leiðinni á það
að fólk virðist oft eiga í vandræðum
með að finna hlutunum rétta staði.
Þetta á bæði við um reikninga sem
annað. „Einfaldir hlutir eins og servíettur og kerti eru kannski á þremur

stöðum í íbúðinni en að sjálfssögðu
er miklu einfaldara að hafa þetta
bara allt á einum stað,“ segir þessi
röggsama kona að lokum.
Til að hafa samband við Guðrúnu
má hringja í síma 8692708.
margret.hugrun@frettabladid.is

iPod í heimahúsum
Hægt er að fá fjölmörg tæki sem breyta iPod í hljómflutningstæki.
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Tilboð á völdum fjarstýrðum
bílum dagana 12. og 13. janúar.

iPod er í hvers manns eyrum þessa
dagana. Lítið lát virðist vera á vinsældum hans og svo lengi sem
geymslugeta hans stækkar, tækið
sjálft minnkar og verðið lækkar
er ekki fyrirséð að veldi Apple líði
undir lok. Nú nýlega kynnti Apple
innreið sína á farsímamarkað með
iPhone og eru margir sem bíða
spenntir eftir að sjá hvort fyrirtækið
nái sömu yfirburðum þar og á sviði
mp3-spilara.
Helsti kostur iPod er augljóslega
að hægt er að hlusta á tónlist nær
hvar sem er. Heyrnartólin í eyrun,
iPod í vasann og fólk er fært í flestan sjó. Heima fyrir getur hins vegar
verið leiðinlegt til lengdar að hafa
eitthvað í eyrunum. Bæði getur það
verið hættulegt heyrninni og svo
er maður útilokaður frá umhverfinu að miklu leyti (sem getur verið
jafn mikill kostur og ókostur).
Auðvelt er að leysa
þetta vandamál. Auk
hátalara sem hægt
er að tengja við
flestar
gerðir

mp3-spilara er hægt er að fá fjöldann allan af hljómflutningstækjum sérhönnuðum fyrir iPod. Tækin
eru flest lítil og nett með furðulega
góðan hljóm miðað við umfang og
hafa þar vinninginn fram yfir staka
hátalara. Tækin eru eðlilega misgóð
og misdýr eftir því.
Flestir framleiðendur bjóða upp
á einhvers konar
lausnir fyrir iPod
og því um að gera
að athuga hjá sem
flestum ef áhugi er
fyrir hendi.
- tg
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María Björk

Regína Ósk

Þóra

Skólastjóri/Söngkona

Yfirkennari/Söngkona

Söngkona/Kennari

Á vorönn verður boðið upp á:
5 ára og eldri: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Unglingar: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Fullorðnir: Byrjenda- og framhaldsnámskeið.
Aldursskiptir hópar. Haldnir verða tónleikar á
námskeiðinu og nemendur fá upptöku með söng
sínum á geisladiski í lok námskeiðs.

Hera Björk

Jónsi

Erna Hrönn

Söngkona/Kennari

Söngvari/Kennari

Söngkona/Kennari

Sessý

Sara Dís

Guðrún Árný

Söngkona/Kennari

Söngkona/Kennari

Söngkona/Kennari

Markmið söngkennslunnar er að þjálfa nemendur í
túlkun, raddbeitingu, sjálfsstyrkingu og framkomu.
Skólinn leitast við að veita nemendum sínum tækifæri
til að koma fram opinberlega, svo sem við hljóðritanir,
framkomur í sjónvarpi og á öðrum vettvangi. Skólinn
leitast við að hafa sérþjálfað starfslið sem eru
atvinnumenn hver á sínu sviði.

LEIKLIST!
Bryndís

Tinna

Leikari/Kennari

Leikari/Kennari

Núna bjóðum við einnig upp á leiklistarkennslu.
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Söngskólinn er
alltaf í leit að
hæfileikaríku fólki

Skráning og upplýsingar:
Sími: 588 1111, 696 0771 & 897 7922
poppskolinn@poppskolinn.is

MARÍU BJARKAR

Fákafeni 11 • www.poppskolinn.is • Sími 588 1111
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Morð í góðra vina hópi
Eskimos Ævintýrasmiðja hefur
tekið upp Murder Misteryþema-partíin á nýjan leik.
Eskimos Ævintýrasmiðja hefur
lengi boðið upp á skemmtanir og
ævintýraferðir fyrir hópa stóra
sem smáa. Nú hefur Eskimos tekið
upp að nýju það sem kallast Murder Mistery kvöldverðir. Um er að
ræða þema og hlutverkapartí sem
gerist í hringiðu morðmáls. Þessir
kvöldverðir hafa þótt skemmtileg
leið til að halda góða veislu.
Nokkuð fyrir veisluna fá gestir
boðskort þar sem þeim er boðið að
taka þátt í að leysa morðið. Jafnframt fá þeir send sín hlutverk og
hvað þau eigi að gera í veislunni.
Leikurinn fer þannig fram að
hópnum er tilkynnt um að framið
hafi verið „morð“ og einn úr hópnum er sá seki. Leikurinn gengur
svo út á að finna út hver morðinginn er.
Í upphafi veislunnar eru gestirnir kynntir, farið yfir hlutverk
þeirra og hvernig viðkomandi
tengist „fórnarlambinu“. Við fordrykkinn fara gestir af stað og
byrja á að „plotta“, bindast samningum og skiptast á upplýsingum
og varningi. Þegar líða tekur á
kvöldið fara gestir betur í sín hlutverk og smám saman kemur betur
í ljós hvernig gestirnir tengjast
fórnarlambinu sem og öðrum.
Í lokin er gestunum skipt upp í
nokkur lið, liðin eiga síðan að
koma með lausn á morðgátunni.
Það lið sem er næst lausninni eða
finnur út hver morðinginn er vinnur en það er lögregluforinginn
sem les upp lausnina og útnefnir
sigurlið.
Hægt er að halda Murder Mistery-veislu fyrir allt frá tólf til 42
manns. Einnig er hægt að sérsníða

fengið frábærar viðtökur enda tilvalið að
tengja sólríkar utanlandsferðir við
gefandi lærdóm. Þaulvanir leiðbeinendur sjá til þess að ferðalangarnir fái
sem allra mest út dvölinni.

Ný og betri
á Hotel Gran Tacande

3KEMMTILEG STEMNING GETUR MYNDAST Å -URDER -ISTERY VEISLUNUM HJ¹ %SKIMOS VIN
TÕRASMIÈJU

veisluna að hópnum ef óskað er
eftir því.
Hægt er að halda þessar veislur
í Reykjavík en einnig á stöðum

eins og að Grímsá, Kríunesi við
Elliðavatn og víðar.
Nánari upplýsingar má finna á
www.eskimos.is
JËA

Ferðir á HM í handbolta

Ný og betri kona
1.– 8. febrúar
á Tenerife

Icelandair er með til sölu miða
á HM í handbolta sem fram fer
í Þýskalandi síðar í mánuðinum.

Ný og betri kona
í samvinnu við Dale Carnegie á Íslandi
Hin geysivinsælu námskeið fyrir konur í umsjón Bjargeyjar Aðalsteinsdóttur í
samvinnu við Dale Carnegie á Íslandi. Námskeiðið er haldið á Hotel Gran Tacande
á Tenerife.

Verð:

m.v. 2 í herbergi á lúxushótelinu Gran Tacande. Innifalið:
Flug, skattar, gisting með morgunverði, námskeið og
námskeiðsgögn.

bFRAM ¥SLANDm HVATNINGIN HEYRIST MUN BETUR AF VELLINUM EN HEIMA Å STOFU
&2¡44!",!¨)¨0*%452

upp úr undanriðli. Flogið er til
Frankfurt en þaðan eru tíðar lestarferðir til Magdeburgar, sem og
rútuferðir. Finna má hótelgist-

&JËRAR N¾TUR ¹ &OXHILLS
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%NN ERU S¾TI LAUS Å GOLFFERÈIR
)CELANDAIR OG '" FERÈA TIL &OX
HILLS #LUB  2ESORT  OG  MARS
N¾STKOMANDI ¹ GËÈUM KJÎRUM
FYRIR MEÈLIMI )CELANDAIR 'OLFERS
'EFST KYLFINGUM F¾RI ¹ AÈ GISTA
Å FJËRAR N¾TUR ¹ VERÈI TVEGGJA
¹ EINU VINS¾LASTA GOLFHËTELI
¥SLENDINGA ¹ %NGLANDI EN ÖVÅ TIL
STAÈFESTINGAR M¹ NEFNA AÈ 
ÅSLENSKIR KYLFINGAR HEIMSËTTU
STAÈINN ¹ VEGUM '" ¹RIÈ 
-ORGUNVERÈUR ER INNIFALINN Å
FERÈUNUM Å MARS FJËRIR ¹TJ¹N
HOLU HRINGIR OG AÈGENGI AÈ
HEILSULIND HËTELSINS &OXHILL ER Å
AÈEINS TUTTUGU MÅNÒTNA AKSTURS
FJARL¾GÈ FR¹ (EATHROW FLUGVELLI
6EGNA LÅTILLAR FJARL¾GÈAR TIL OG FR¹
FLUGVELLI ¾TTI FERÈIN AÈ NÕTAST
KYLFINGUNUM VEL
RVE

99.411,-

1.–8. febrúar 2007

Nýr
og betri
lífsstíll!

ingu í gegnum hótelbókunarvél
Icelandair á netinu.
Sjá nánari upplýsingar á www.
icelandair.is.
JËA

%NN LAUST FYRIR
NEMA
&%2¨!-,!3+«,) '%452 "44 6)¨
3)' .%-%.$5-

%NN ERU LAUS S¾TI FYRIR NEMENDUR
¹ ALLAR BRAUTIR &ERÈAM¹LASKËLANS Å
-ENNTASKËLANUM Å +ËPAVOGI EN
KENNSLA HEFST UM MIÈJAN JANÒAR
M¹NUÈ
"OÈIÈ ER UPP ¹ STARFSTENGT FERÈA
FR¾ÈIN¹M FYRIR Ö¹ SEM VILJA STARFA Å
FERÈAÖJËNUSTUFYRIRT¾KJUM (AGNÕTT
FERÈAFR¾ÈIN¹M SNIÈIÈ FYRIR FERÈA
ÖJËNUSTUFYRIRT¾KI ¹ LANDSBYGGÈ
INNI OG FLUGÖJËNUSTUN¹M FYRIR
Ö¹ SEM VILJA STARFA Å FARÖEGARÕMI
FLUGVÁLA
(¾GT ER AÈ AFLA SÁR FREKARI UPP
LÕSINGA ¹ VEFSÅÈU -ENNTASKËLANS Å
+ËPAVOGI WWWMKIS
MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA
PËST ¹ FSK MKIS
EÈA HAFA SAM
BAND Å SÅMA
 

Bjargey Aðalsteinsdóttir Sóley Jóhannsdóttir
Námskeið fyrir konur sem vilja
skemmta sér á yndislegum stað. Sóley Jóhannsdóttir og Bjargey Aðalsteinsdóttir
eru með fjölbreytta dagskrá, m.a. ýmsa leikfimi, göngu og fræðandi fyrirlestra.
Ef þú vilt læra um holla lifnaðarhætti og léttara líf, þá er þetta námskeið fyrir þig!

Verð:

84.650,-

19.–26. apríl 2007
Fíton / SÍA

Eftir nokkra daga hefst heimsmeistaramótið í handknattleik í
Þýskalandi þar sem Ísland mun
keppa í undanriðli ásamt Ástralíu, Úkraínu og Frakklandi. Leikirnir fara fram dagana 20. til 22.
janúar. Icelandair er með til sölu
nokkra miða á leikina sem með
flugi kosta 44.410 krónur. Er
þetta viðbót við sérstaka ferðapakka á mótið sem seldust upp
um jólin.
Leikir í riðli Íslands fara fram
í Magdeburg. Icelandair hefur
sett upp aukavél sem flýgur til
Frankfurt 23. janúar sem mun þá
fljúga heim með íslensku handboltaaðdáendurna. Einnig geta
stuðningsmenn íslenska handboltaliðsins nýtt þá vél til að komast út og hvetja strákana okkar
áfram í milliriðlum komist þeir

Spennandi
námskeið
framundan

Ný og betri námskeið Sumarferða hafa

www.kreditkort.is

Mundu eftir
MasterCard
ferðaávísuninni

Nýr og betri lífsstíll
19. – 26. apríl – Tenerife

m.v. 2 í
herbergi á
lúxushótelinu Gran
Tacande. Innifalið: Flug, skattar, gisting með morgunverði,
námskeið og námskeiðsgögn.

www.sumarferdir.is
Sími 575 1515

– ERU BETRI EN AÐRAR!
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0%5'%/4  37 "2%!+ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

4/9/4! #/2/,,! 7' 3/, ¹RGERÈ
 EKINN ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

4/9/4! #/2/,,! (" 3/, ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

4/9/4! !6%.3)3 7!'/. 3/, ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR
VERÈ  2NR 

4/9/4! ,!.$ #25)3%2  68 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN
3J¹LFSKIPTUR VERÈ  2NR 

4/9/4! !6%.3)3 3$ 3/, ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR
VERÈ  2NR 

4/9/4! !6%.3)3 7!'/. 3/, ¹RGERÈ
 EKINN ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

4/9/4! !6%.3)3 3$ 3/, ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR
VERÈ  2NR 

4/9/4! 02%6)!  -!..! ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

35"!25 ,%'!#9 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

4/9/4! !6%.3)3 3$ 3/, ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

4/9/4! 2!6 ,!.'52 7$ ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

4/9/4! 2!6 ,!.'52 7$ ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR
VERÈ  2NR 

4/9/4! ,!.$ #25)3%2  68 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM $ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

(95.$!) 45#3/. ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

-6 !'534! & ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

(95.$!) 4%22!#!. ',8 6 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

0%5'%/4  3734  6 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

"-7  ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
"ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ  2NR


6/,6/ 6 !7$ 8# 8 6.µ44
,!' ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
"ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ  2NR


4/9/4! !6%.3)3 3$ %8%#54)6%
¹RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
3J¹LFSKIPTUR VERÈ  2NR 

-!:$!  30%%$ 452"/ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

(/.$! #2 6 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

67 #!2!6%,,% ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM $ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR VERÈ 
2NR 

&/2$ & #2%7 #!" 8 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖMÅLUR $ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

-"%.: - -, ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

4/9/4! ,!.$ #25)3%2  ¹RGERÈ
 EKINN ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

6/,6/ 8# 4 !7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

4/9/4! ,!.$ #25)3%2  68 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

4/9/4! ,!.$ #25)3%2  ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM $ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

,%853 '3 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

-!3%2!4) '4  ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

35"!25 ,%'!#9 7!'/. ', 7$
¹RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
 GÅRAR VERÈ  4ILBOÈ 
2NR 

&/2$ & +).' 2!.'% ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR
VERÈ  4ILBOÈ  2NR


2%.!5,4 #,)/ 2. (" ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ
 ,¹N  9FIRTAKA SÎLU
LAUN 2NR 

#(%62/,%4 #/,/2!$/ ,3 8 #2%7
#!" : ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
"ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ  2NR
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"ÅLAMARKAÈURINN
3MIÈJUVEGI % +ËPAVOGI
3ÅMI  

3VARTUR 2AV OKT  EK ÖÒS
'L¾SILEGUR BÅLL 6ERÈ ÖÒS 3ÅMI
 

'ULLMOLI

67 0ASSAT  #OMFORTLINE TIL SÎLU
3SK .ÕSKOÈAÈUR .Õ TÅMAREIM +OM ¹
GÎTUNA Å JÒLÅ  4ILBOÈ  STGR
(ÎRÈUR '3-  

*EEP 7RANGLER  L RG k "ENSÅN
BEINSKIPTUR ËBREYTTUR 5PPL Å S 


.IZZAN !LMERA ¹RG  EK Ö
TOMMU ¹LFELGUR HEILS¹RSDEKK SPOILER
SAMLITUR CD OFL 2EYKLAUS 4OPPEINTAK
SEM NÕR 6ERÈHUGMYND Ö ¹KV
Ö AFBORGUN Ö 5PPL Å S 


4OYOTA 2!6

4IL SÎLU EINSTAKLEGA FALLEGUR 4OYOTA 2!6
64)    EK SJ¹LFSK 4ILBOÈ
 KR 5PPL Å S  

2AUÈ 4OYOTA 9ARIS ¹RG  ##
 DYRA 3J¹LFSK %KINN  ÖÒS VERÈ
 ÖÒS

4OYOTA !VENSINS k EK  ÖÒS SJ¹LFSK
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

3  

,EXUS )3 NÕSKR  CC 
DYRA SSK LJËSGR¹R EKINN  Ö 6ERÈ


"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

(UMMER   SKR  EKINN
AÈEINS
 KM
9FIRBYGGÈUR
"JÎRGUNARSVEITARBÅLL Å REGLUBUNDNU VIÈ
HALDI m .ELGD NÕ 'ROUNDHAWK ll
BREYTTUR L¾KKUÈ DRIF LOFTL¾STUR B¾ÈI
DRIF LOFTD¾LA OG BÒNAÈUR TIL AÈ D¾LA
Å ¹ FERÈ EÈA HLEYPA ÒR /LÅUMIÈSTÎÈ
ÒTBÒINN FYRIR SJÒKRABÎRUR S¾TI FYRIR 
MANNS MÎKUMANNI  FL  FL SETT VERÈ
KR «SKUM EFTIR TILBOÈI .¹NARI
UPPLÕSINGAR GEFUR (J¹LMAR "ÅLASÎLU
!USTURLANDS S     
WWWAUSTURLANDISBILASALA

/UTLANDER  EK  Ö V Ö 
&ORD  ,OBO EK Ö M V Ö 
3UZUKI $2 : 3 VÖ 3  

RUNNER L TÒRBO DISEL BREYTTUR FYRIR
m MIKIÈ AF AUKAHLUTUM ALM¹LAÈUR
 MJÎG GOTT BODDÅ 6ERÈHUGMYND
  MILL 3  

-ITSUBISHI 0AJERO $ISEL LONG 3LAGRÕMI
 BS BEINSK ¹RG  %K  ÖÒS
4ILBOÈ  KR 5PPL Å S 'ÒSTAF
 

"ÅLASALA !USTURLANDS
&AGRADALSBRAUT  
%GILSSTAÈIR
3ÅMI  
WWWAUSTURLANDISBILASALA

"ÅLAR TIL SÎLU

«DÕR

4RANSAM '4! ¹RG k 4 TOPPUR CD
ÖJËFAVÎRN FJARSTART FL¾KJUR OFL OFL
&LOTTUR BÅLL Å GËÈU LAGI EN ÖARFNAST
AÈHALDS %INN AF F¹UM EFTIR F¾ST ¹ GËÈU
VERÈI 5PPL Å S  

4OYOTA 2AV  ¹RG k %K Ö 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  

"¥,!2 4), 3®,5
 (YUNDAI %LANTRA EK  Ö D G
«AÈFINNANLEGUR 6ERÈ Ö  ¹
M¹N 3  
3ANTA &E $IESEL  3SK %K Ö
3UM OG NAGLAD ¹ ¹LF !KSTTÎLV (RAÈAST
+RËK 6 Ö 3  

0ORSCHE #AYENNE 3 ¹RG  EK
ÖÒSKM 6ERÈ ÖKR

4IL 3ÎLU 4OYOTA !VENSIS 7AGON ¹RG
k %K ¶ LÅTUR VEL ÒT ER MEÈ KRËK
OG FILMUR UPPL Å S   EÈA 


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

#HEROKEE GRAND ,TD ¹RG k %K  Ö
M 9FIRTAKA ¹ L¹NI SEM STENDUR Å CA 
Ö 5PPL Å S  

(ONDA #IVIC 64) *ORDAN

k EK  ÖÒS GR¾JUR   TOMMU
PÒST OG FL¾KJUR 6ITEC CONTROLER TÎLVU
KUBBUR m ¹LFELGUR NAGLADEKK GETA
FYLGT OFL OFL SETT VERÈ  ÖÒS 3
 

4IL SÎLU &ORD & ,ARIAT RG k %K
Ö (LAÈINN AUKABÒNAÈI &ALLEGUR OG
VEL MEÈ FARINN BÅLL 5PPL Å S  

4OYOTA #OROLLA 7AGON 3OL SSK k
%K Ö 3UMARD ¹ ¹LF FYLGJA 6 
Ö ¹HV  Ö 3KIPTI MÎGUL ¹ ËDÕRARI
3  

'ËÈ OG AUÈVELD KAUP Ö
L¹N
(ONDA 3TREAM k EK Ö 5PPL Å S
 

+"--#A--$"+&30  %*4&-563#0 46:6 3001&3 *4&-563#0
  (&,
=,. ;%&,,
  44,-&>630('- ;
"6,"5"/,63/D61157@-
#3&95563A#93+6/?34 7&3>
7&3> =C4
=C4

!8 063"&2!  44,-&>63
.$*&33" &/"-*   
:&/0/-0'51C>"'+0('-&, =,. 44,-&>63&, =,.&*//.&>B--6
7 =C4
*//'-/D3"'7&3> =C4

,AND 2OVER $ISCOVERY 3ERIES )) DISEL
¹RGl ,EÈURKL OLÅUMIÈST DR¹TTARKR
OFL 6ERÈ  Ö 3KIPTI ¹ ËDÕRARI 3
 

*EEP ¹RG k %K Ö  NÕ HEILS¹RS
DEKK NÕ UPPGERÈ VÁL #$ SAML¾SINGAR
6ERÈ Ö 5PPL Å S  

4OYOTA YARIS

.IZZAN 4ERRANO ¹RG k SKOÈAÈUR k
%K Ö SSK DÅSEL GËÈUR BÅLL SETT
VERÈ Ö 4ILBOÈ Ö STAÈGR 5PPL
Å S  

-MC ,ANCER %VOLUTION  ¹RG 
INNFLNÕR AF UMBOÈI  ENN Å ¹BYRGÈ %K
ÖÒS KM AÈEINS EIGENDUR -JÎG VEL
MEÈ FARINN .Õ HEILS¹SD HVÅLANDI 
MILLJ 3KIPTI ATH 5PPLÅ SÅMA  

&&13"/%)&30,&&"3&%0 
44,-&>63$36*4&(3<//
&, =,.7&3> =C4

6:6,*3"/%!*5"3"*4&-  
( ;#3&95563&, =,.)7A563
7&3> =C4

4/9/4! 9!2)3 3/, 3*,&3+)0452
CC ¹RG  EK Ö KM 6ERÈ 
ÖÒS HVÅLANDI  ÖÒS !FB  ÖÒS ¹
M¹N 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹
3  

6EL MEÈ FARIN 9ARIS ¹RGl %K ÖÒS
5PPLÅ S  

.)33!. 0!42/, $¥3%, m  GÅRA CC
¹RG  EK Ö KM -*®' '/44
%).4!+ 6ERÈ  ÖÒS 'ETUM B¾TT
BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3  

4OYOTA ¹ GËÈU VERÈI

#OROLLA k EK ÖKM Å MJÎG GËÈU
¹STANDI 3K k SD OG VD ¹ FELG 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  
3SANGYOUNG FAMILY $ÅSEL ¹RG k %K
 ÖÒS .Õ HEILS¹RSDEKK NÕSK DR¹TT
ARKRËKUR ¹LFELGUR RAFMAGN Å RÒÈUM
%YÈSLUGRANNUR SETT VERÈ  ÖÒS
4ILBOÈ  ÖÒS KR 3ELST VFLUTNINGA TIL
ÒTLANDA 5PPL Å S  

)NFINITY &8  l 6 HÎ %KINN
ÖÒS KM %INN MEÈ ÎLLU "OSE HLJËÈ
KERFI OFL OFL 3VARTUR .Õ HEILS¹RSDEKK
SUMAR FYLGJA 'ETUR FENGIST ¹  L¹NI
3KIPTI ATH 5PPLÅ S  

&ORD &OCUS 34 k %K  ÖKM  
VÁL  HÎ m ¹LFELGUR 2ECARO S¾TI
TOPPLÒGA KASTARAR OFL 6ERÈ  ÖÒS
¹HV  ÖÒS S  

"¥,!2 4), 3®,5

3+/$! /#4!6)! ',8) ¹RG   GÅRA
CC EK Ö KM .Õ 4ÅMAREIM 4ILBOÈ
 ÖÒS 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG
SKR¹ 3  

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

3KODA /CTAVIA 3TATION  TURBO SSK
RG  %K Ö 6ERÈ Ö 5PPL
Å S  

!0-70!563#0  44,-&>63 96/%"*"/5"&%*4&-   
=C4
&,=,.(3<//7&3> =C4 44,&, =,.7&3>

6XEDUX/HJDF\/X[VWDLVRQ1êVN(NNP
*UiU6MiOIVNLSWXU/HèXU7RSSO~JD
/~[XVEtOOiItQXYHUèL8SSOêVLQJDUtVtPD

*44"/ &33"/0%*4&-563#0
 44, ;%&,,&, 
=,.4/935*-&(63+&11*7&3> 
=C4#A-"-?/

0905" 6//&3%*4&-563#0 
(&,
=,.(3<//(055&*/5",
7&3>=C4
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%).. -%¨ ®,,5
!5$) !    15!442/ 
%K ÖKM 4ILBOÈ KR
ÒTB YÙRTAKA ¹ L¹NI

$¥%3%, ,²8536!'. -®LLU
"-7  $)3%, %  
%+ ¶KM (44 /' '/44
,. '%452 &9,'4 3KIPTI
ËDÕRARI

4OYOTA 9ARIS  3SK %K Ö
3UMARVETRARDEKK &JARSTART 6 Ö
%INNIG 9ARIS SSK ¹RG  %K Ö 6
Ö 3  

$ODGE 'RAND #ARAVAN 3% ¹RG 
 7HEEL $RIVE EKINN  ÖÒS MÅLUR 
MANNA HEILS¹RSDEKK #$ VEL MEÈ FAR
INN SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ ËSKAST
5PPL Å SÅMA  
67 0OLO k EK  ÖÒS SK k MIKIÈ
YFIRFARINN SETT VERÈ  ÖÒS EÈA TIL
BOÈ 3  
3SANGYOUNG FAMILY $ÅSEL ¹RG k %K
 ÖÒS .Õ HEILS¹RSDEKK NÕSK DR¹TT
ARKRËKUR ¹LFELGUR RAFMAGN Å RÒÈUM
%YÈSLUGRANNUR SETT VERÈ  ÖÒS
4ILBOÈ  ÖÒS KR 3ELST VFLUTNINGA TIL
ÒTLANDA 5PPL Å S  

&ORD 7INDSTAR ¹RG k %K Ö MÅLUR 
MANNA SSK SÅMKERFI OMFL 2ENNIHURÈIR
B¹ÈUM MEGIN 6ERÈTILBOÈ 5PPL Å S
 

%INN GËÈUR Å SNJËINN

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

0EUGEOT  k ¹RG EKINN  ÖÒS
-0 DR¹TTARKÒLA OFL -IKIÈ ENDURNÕJAÈ
UR SETT VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS
3  

4OYOTA AVENSIS TIL SÎLU ¹RGl EK ÖÒS
SSK VERÈ ÖÒS 5PPL Å SÅMA 

3TËRGL¾SILEGUR +IA 3PORTAGE ¹RG 
F¾ST ¹ ÖÒS ÒT OG YFIRTAKA ¹ L¹NI
'REIÈSLA ÖÒS ¹ M¹NUÈI 5PPL Å S
 
.ISSAN $OUBLE #AB ¹RG b EKINN
ÖÒS MJÎG VEL MEÈ FARINN &¾ST ¹
ÖÒS 3TAÈGREITT 5PPL Å S  

,ANDCRUISER  DISEL EK Ö 
TOMMU BREYTTUR 4OPPBÅLL 5PPL Å S
 
4IL SÎLU ER 3UBARU ,EGACY ', RG 
%KINN  ÖÒS KM SJ¹LFSK %INN MEÈ
ÎLLU ,¹N GETUR FYLGT 6ERÈ   !TH SKIPTI
5PPL I S  
4OYOTA !VENSIS k SVARTUR SJ¹LFSK %K
ÖÒS 6ERÈ   MILLJ 5PPL Å S  
,ANDCRUISER k EK  Ö m BREYTT 6
 Ö ENGIN SKIPTI 3  

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR 3UZUKI 3WIFT ¹RG k EÈA
YNGRI FYRIR LÅTIÈ FÁ "ILUÈ EINTÎK KOMA TIL
GREINA CARL EMAXIS S  

4OYOTA #OROLLA (ATCHB k RAUÈUR EK
 Ö BEINSK CD ABS SUMARNAGLAD
6ERÈMAT  Ö 4ILBOÈ ËSKAST 3 

4IL SÎLU 4OYOTA !VENSIS %8% k 3VARTUR
LJËST LEÈUR SUMAR OG VETRARDEKK SSK
ALLIR HUGSANLEGIR AUKAHLUTIR %K  ÖÒS
F¾ST ¹ ÖÒS ÒT OG YFIRTÎKU ¹ HAG
ST¾ÈUM BÅLASAMNINGI 5PPL Å S 


0OWER MOLI   (®
"-7 - 3(!$/7,).% 
%K  ÖKM  GÅRA 'OTT L¹N
GETUR FYLGT

$ÅSEL

4IL SÎLU (YUNDAI 3ONATA ¹RG k EK
 ÖÒS  L 6 FJARSTART CRUISE CONTROL
AUÈVELD KAUP 6ERÈ Ö 5PPL Å S
 

67 0OLO ¹RGERÈ k SKOÈAÈUR k
.ÕLEGA YFIRFARINN 3UMAR OG VETRARDEKK
S  
(YUNDAI 3ONATA ¹RGl SJ¹LFSK EKINN
 ÖÒS 6ERÈ ESAMKOMULAGI 5PPL Å
SÅMA   EKL
.ISSAN !LMERA b CC EKINN
 .ÕUPPT GÅRKASSI 6ERÈ 
 

4OYOTA 0REVIA NÕSKR OKT  EKÖ
MJÎG GËÈUR MANNA BÅLL 3EM NÕR NÕSK
Å TOPPSTANDI 5PPL Å S  

4IL SÎLU 4OYOTA 9ARIS 3OL ¹RG k %K
CA Ö JA DYRA 6ERÈHUGMYND Ö
%INNIG 3UBARO )MPREZA X ¹RG k %K
Ö 6ERÈHUGMYND Ö "¹ÈIR BÅLARNIR
LÅTA MJÎG VEL ÒT OG SUMAR OG VETRARDEKK
FYLGJA 5PPL Å S   %LLI
.ISSAN 4ERRANO  ,UXERY RG k %K
Ö $ÅSEL SSK MEÈ OLÅUMIÈST 5PPL
Å S  

6ANTAR --# 'ALANT k Å VARAHLUTI (ELST
GANGF¾R 3ÅMI  (INRIK
«SKA EFTIR 4OYOTA 2AV 7$ EKKI ELDRI
EN ¹RG k %R MEÈ 4OYOTA #OROLLA
STATION ¹RG k UPPÅ PENING 5PPL Å
S  

#HEROKEE ,IMITED k EK Ö ¹SETT
VERÈ Ö 4ILBOÈ Ö ,¹N Ö
!ÈEINS Ö ÒT 3KOÈA SKIPTI 5PPL Å
 

--# 0AJERO   TURBO INTERCOOLER DIESEL
k EK  ÖÒS ,ISTAVERÈ  Ö 6ERÈ
 Ö STGR 3  

*EPPAR

  ÖÒS
4IL SÎLU ER m 4OYOTA (ILUX   TD EK
 Ö SETT VERÈ  ÖÒS HVL L¹N
 ÖÒS UPPL I S   GUMMI
TIL SÎLU TOY TACOMA m LOFTPÒÈAR OG FL
EK Ö MILUR UPPL Å  STGR MILJ
4OYOTA YARIS k %K  ÖÒS KM "EINSK
6ERÈ  ÖÒS ,¹N CA  ÖÒS GETUR
FYLGT MEÈ 3ÅMI  

"-7 8l %KÖ 6EL ÒTBÒINN .Õ
DEKK OFL SETT Ö KVÖ
3TAÈGRAFSL 3 

2ANGE 2OVER k m BREYTTUR 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

.µ2 (²3"¥,, &/2$ 42!.3)4
  -ANNA (+VATN
¥SSK¹PUR !UKA RAFGEYMIR
4ENGI 6 7# 2ÒM+OJUR
'AS /Ú 4ILBOÈ «SKAST !LLT AÈ
 &J¹RMÎGNUN

)SUZU TROOPER MJÎG GËÈUR BÅLL NÕ SKOÈ
AÈUR EKIN  ÖÒS ¹RG k  TOMMU
F¾ST ¹ YFIRTÎKU 5PPL  

6OLVO DIESEL !UDI DIESEL "-7 DIESEL
ËSKAST ¹ VERÈBILINU  - STGR 5PPL
  EÈA CLASSI TORGIS

 GËÈIR

4/9/4! 9!2)3 3/,  
3*,&3+)0452  %K
ÖKM  $YRA 6 ,¹N 
 Ö PR M¹N 36DEKK

 CRUISER 68 ¹RG k m MEÈ ÎLLU
!TH SKIPTI ¹  CRUISER m 3ÅMI 


  ÖÒS

3KUTLA MEÈ HP MËTOR ¹RG  !UKAHL
KERRA ÒTVCD 9FIRBREIÈSLA OG  BJÎRG
UNARV /FL VERÈ  ÖÒS UPPL Å SIMA


4ROOPERm m , 4DI G EK Ö
HLUTFÎLL LOFTL¾SING D¾LA L¹N Ö
Ö 3  

4IL SÎLU --# 0AJERO ',8  $IESEL
  DYRA  S¾TA EKINN  ÖÒS
KM VARADEKKSHLÅF KRËKUR SUMARDEKK
MEÈ m ¹LFELGUM OG VETRARDEKK ¹ m
¹LFELGUM 'OTT EINTAK 6ERÈ  ÖÒS
!LLT AÈ  L¹N !TH SKIPTI .¹NARI UPPL
Å S  
4IL SÎLU &ORD %CONOLINE 8,0  k
DIESEL BREYTTUR FYRIR m DEKK SELST MEÈ
m DEKKJUM MJÎG LÁTTBYGGÈUR BÅLL
AÈEINS   TONN SKR¹ÈUR FYRIR  FARÖEGA
OG HËPFERÈALEYFI -JÎG GËÈ FARANGURS
KERRA SEM ER SÁRHÎNNUÈ FYRIR ÅSL FJALLVEGI
FYLGIR MEÈ 6   M MKERRUNNI HV
GOTT L¹N FR¹ 4- 5PPL GEFUR 'EIR Å S
 

0ALLBÅLAR

4IL SÎLU .ISSAN !LMERA LUXURY BEINS
  RG k  TOMMU CD MAGASÅN
-JÎG GËÈUR BÅLL Å TOPPSTANDI F¾ST GEGN
YFIRTÎKU L¹NI

*%%0 '2!.$ #(%2/+%%
,!2%$/   .%7 
%K ÖKM 6  ,¹N   3.Õ
6$EKK

3UBARO ,EGACY ', ¹RG k 3SK 8 %K
Ö 6ERÈ Ö !TH SKIPTI ¹ ËDÕRARI
5PPL Å S  

67 0OLO k EK  Ö 6 3 DEKK
Ö KR #H "LAZER 3 EK  Ö NÕL
6 3 DEKK
ÖKR 3  

5PPL Å S  
6OLVO 3 ¹RGl SSK EK Ö 'R¾NN
 EIGENDUR FR¹ UPPH  NÕL DEKKJAGANGAR
FYLGJA 6ERÈ Ö 3   «LI

&ORD %XPLORER ,4$ ¹RG l EKINN 
Ö KM 4OPPLÒGA LEÈUR  MANNA EINN
MEÈ ÎLLU 'OTT VERÈ 3  
4OYOTA (ILUX k NÕSKR MAÅ k "ÅLLINN
ER KEYRÈUR  ÖÒS 6ERÈ  KR
m BREYTTUR LOFTL¾S Å B¹ÈUM H¹SING
UM SÁR LOFTD¾LA TIL AÈ D¾LA Å DEKK
,¾GRI DRIFHLUTFÎLL   SPILBITI DR¹TT
ARBEISLI GRIND AÈ FRAMAN )0% TVEGGJA
GEISLA LJËSKASTARAR RYÈVÎRN  KL¾ÈNING Å
PALL FR¹ 0LASTVER 5PPL Å S  

  MILLJËNIR

6/,6/ ,!00,!.$%2 7!,0 
X  %KÖKM  MANNA
%R ¹ n $EKKJUM
4ILBOÈ  Ö

$AEWOO .UBIRA ¹RG k %K Ö 
GÅRA VÁL   5PPL Å S  

.ISSAN 3UNNY 7AGON X k  DYRA 
NEGLDUM SUMARDEKK FYLGJA ,ÅTIÈ EKINN
SKOÈAÈUR  ¹N ATHS 3AMI EIGANDI
OG SMURBËK SL  ¹R 6ERÈ KR  
5PPL Å SÅMA 
.UBIRA 3TATION k SSK EK Ö -IKIÈ
ENDURNÕJAÈUR 6ERÈ Ö STGR SKOÈA
EINNIG SKIPTI ¹ ÎFLUGUM AMERÅSKUM
SPORTBÅL MILLIGJÎF YRÈI STAÈGR 5PPLÅ S
 

#!$),,!# %3#!,!$%  -!..!
$6$  %KÖKM
)NNÚUTTUR NÕR %INN MEÈ ÎLLU
'OTT L¹N GETUR FYLGT
3KIPTI ËDÕRAR

9ARIS

LITLI STËRI

RG k  DYRA EK  ÖÒS «42²,%'!
30!2.%94).. "¥,, 6ERÈ  ÖÒS
3KIPTI MÎGULEG 3  

$!%7// ,!./3 (522)#!.% k
 9&)24!+!  ,.)  ¶ ¶ 
-. %KINN  ÖÒS .Õ YFIRFARIÈ HEDD
TÅMAREIM 5PPL Å S  

'ETUM ÒTVEGAÈ ALLAR GERÈIR
LÒXUSBÅLA ¹ ÎRUGGLEGA
LANGBESTA VERÈINU

-"ENZ ¹RG k -,  %K Ö &LOTT
EINTAK 5PPL Å S  

!ÈSTOÈ  3¹ SEM GETUR GEFIÈ MÁR
UPPL UM HVAR ,0  GR¹ 4OYOTA #OROLLA
k ER F¾R  KR VERÈLAUN !TH KLES
STUR ¹ H¾GRA FRAMBRETTI 3  
0LYMUTH BREAS  LÅTRA BILUÈ VÁL EN
ÎNNUR FYLGIR MEÈ 3ELST ¹ ÖÒS 5PPL
Å S  
,ÅTILL SENDIBÅLL TIL SÎLU &ORD %SCORT ¹RG
k .ÕTT PÒST OG BREMSUR 5PPL Å S
 

.)33!. .!6!2! $/5",%
#!0 4$) .%7  36DEKK
6 ,¹N  KR PR
-¹N

'ULLFALLEGUR "-7 ) EKINN ¶
SJ¹LFSK 6ERÈ  ¶ÒS UPPL Å SÅMA
 

&ORD %CONOLINE  RG k 3KOÈAÈUR
k   DÅSEL SSK RAFMAGN EKKI FRAM
DRIF  3KR¹ÈUR  MANNA -JÎG GËÈ
NAGLADEKK SUMARDEKK ¹ FELGUM (¹R
TOPPUR 6ERÈ  STGR %NGIN SKIPTI
5PPL Å S  

'ULLFALLEGUR *EEP 'RAND #HEROKEE ¹RG
k EKINN  Ö MÅLUR SJ¹LFSKIPTUR TOPP
LÒGA LEÈUR ÖJËFAVÎRN OG ¹LFELGUR 6ERÈ
 MILLJ ¹KV  MILLJ SKOÈA SKIPTI ¹
ËDÕRARI 5PPL Å SÅMA  

 ÖÒS ÒT OG  ¹ M¹N

.ISSAN !LMERA k EK  ÖÒS KM SSK
VETRAR OG SUMARDEKK ¹LFELGUR OG SPOILER
6ERÈ  ÖÒS¹HVÅLANDI  ÖÒS
5PPL Å  
4OYOTA ,AND #RUISER  '8 ¹RG k %K
Ö  MANNA BÅLL m BREYTTUR 5PPL
Å S  
3UBARO ,EGACY ', ¹RG k %K Ö
(VÅTUR EINN EIG 2EYKLAUS Ö 5PPL
Å S  

  ÖÒS

%KKERT ÒT BARA YFIRTAKA 

(YUNDAI 4UCSON  EK !ÈEINS
ÖÒS .Õ HEILS¹RSD NÕ SUMARD FYLGJA
&ILMUR CD OFL %INS OG NÕR HVÅLANDI
MJÎG HAGSTBÅLASAMN 5PPL ¥ SÅMA 


 MILLJËNIR

/PNUNARTÅMI -¹NUDAGA
&ÎSTUDAGA  
,AUGARD  
3UNNUD  
3KODA /CTAVIA % 3J¹LFSK CC ¹RG
 EK Ö KM 2AFM Å RÒÈSPEGL
!"3 !32 m ¹LFG 3 OG 6DEKK DR¹TT
KRËK ¹HV  6ERÈ Ö 3 


6OLVO  k SK  SSK CC VÁL
VÅNRAUÈUR LÅTUR VEL ÒT EK AÈEINS 
ÖÒS "ÒIÈ AÈ YFIRFARA BÅLINN OG ¹STAND
ÖVÅ GOTT VERÈ  ÖÒS EÈA TILBOÈ 3
 

"-7  ST DIESEL l EK  Ö
¹LF SJ¹LFSK TOPPL OG FL 9FIRT ¹ L¹NI  
M  Ö ÒT 3  

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

(YBRID Å STAÈ $ÅSEL &ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR
(YBRID BÅLA bMUN HAGHV¾MARI EN DÅSELm
)SLANDUSCOM KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA
JEPPA OG PALLBÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈEND
UM ®FLUGAR UMHVERFISV¾NAR VÁLAR SEM
BRENNA ALLT AÈ  MINNA ELDSNEYTI
¥SLENSK STJËRNVÎLD VEITA +R  
AFSL¹TT AF TOLLUM63+ (J¹ )SLANDUSCOM
F¾RÈU HAGST¾ÈASTA INNKAUPSVERÈIÈ
FR¹ 53! OG BÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ
)CELANDAIR ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARAKAUP 4D 4OYOTA #AMRY
FR¹ +R  .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

,!5'!2$!'52  JANÒAR 



3-!5',µ3).'!2
 SNJËDEKK ¹ FELGUM UNDIR 3USUKI 6ITARA
TIL ¹RGERÈ k VERÈ  ÖÒS 3ÅMI 


(ÒSBÅLAR

6ARAHLUTIR

4IL SÎLU !RTIC #AT  3NOPORO ¹RG k
ALVÎRU SLEÈI VEL MEÈ FARINN NEGLT BELTI
LÅTIÈ NOTAÈUR ,ISTAVERÈ  Ö &¾ST ¹
 ÖÒS 5PPL Å S  

3ILVERADO  ¹RG k   DT EK 
ÖÒS AÈ  EIG FR¹ UPPH 3MURBËK FR¹
UPPHAFI HV  6ERÈ  ÖÒS 3
 

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


.ISSAN $UBBLECAP $IESEL ¹RG m
DEKK 6ERÈ  ÖÒS UPPL Å S

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

4IL SÎLU YAMAHA 328  l NÕUPPTEK
IN VÁL OG KÒPLING ËSKA EFTIR VERÈTILBOÈI
EÈA SKIPTUM HELST FJËRHJËLI EÈA FELLIHÕSI
3ÅMI  
  L INNANB¾JAR &ORSTJËRI 4OYOTA
SEGIR (YBRID BÅLA bMUN HAGHV¾MARI
EN DÅSELm )SLANDUSCOM KYNNIR (9"2)$
FËLKSBÅLA JEPPA OG PALLBÅLA FR¹ HELSTU
FRAMLEIÈENDUM ®FLUGAR UMHVERFIS
V¾NAR VÁLAR SEM BRENNA ALLT AÈ 
MINNA ELDSNEYTI ¥SLENSK STJËRNVÎLD VEITA
+R   AFSL¹TT AF TOLLUM63+ (J¹
)SLANDUSCOM F¾RÈU HAGST¾ÈASTA INN
KAUPSVERÈIÈ FR¹ 53! OG BÅLINN HEIM
Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP 4D
4OYOTA (IGHLANDER LÒXUSJEPPI  HEST
ÎFL FR¹ +R  .ÕJIR OG NÕLEGIR
BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ 
UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA
MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

"ÅLAPARTAR EHF 3 

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

0OLARIS 8#   ¹RA AFM¾LISÒTG¹FA
¹RG  4OPP SLEÈI 6ERÈ Ö EÈA
TILBOÈ 5PPL Å S  

6ÁLSLEÈI ¹ 4ILBOÈI

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

3KI DOO  2OTAX  ¹RG EKINN
 MÅLUR -EÈ GALLA OG HJ¹LMI +ERRA
OG YFIRBREIÈSLA .ÕTT BELTI OG NÕ SKÅÈI
4ILBOÈ

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

5PPL Å S  

6INNUVÁLAR
2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 
0ALLBÅLL ¹RSINS -OTOR 4REND HEFUR ÒTNEFNT
NÕJA #HEVROLET 3ILVERADO  PALLBÅL
¹RSINS &¾ST MEÈ CYL (YBRID VÁL
&ORSTJËRI 4OYOTA SEGIR (YBRID BÅLA bMUN
HAGHV¾MARI EN DÅSELm )SLANDUSCOM
KYNNIR (9"2)$ FËLKSBÅLA JEPPA OG PALL
BÅLA FR¹ HELSTU FRAMLEIÈENDUM ®FLUGAR
UMHVERFISV¾NAR VÁLAR SEM BRENNA ALLT
AÈ  MINNA ELDSNEYTI ¥SLENSK STJËRN
VÎLD VEITA +R   AFSL¹TT AF TOLLUM
63+ ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

3ENDIBÅLAR

&ORD %CONOLINE  HÒSBÅLL ¹RG b
  DÅSEL m DEKK INNR FYRIR  ¹RUM
GASMIÈSTÎÈ VASKUR ELDAVÁL FORTJALD OFL
!4( SKIPTI ¹ NÕRRI %CONOLINE HÒSBÅL EÈA
SAMB¾RILEGUM BÅL 5PPL I S  

-ËTORHJËL

3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  
4IL SÎLU !TLAS ¹RGl  TONN !"$
EKINN  TIMA 5PPL Å S  
3NJËTÎNN ¹ TRAKTORSGRÎFU TIL SÎLU 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  

WWWSNJOKEDJURIS

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

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 
4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL ¹RG k 3ELST Å
VARAHLUTI .ÕUPPTEKIN VÁL 5PPL Å S 
   

«SKA EFTIR TRAKTORSGRÎFU ¹ VERÈBILINU 
Ö 5PPL Å S     

(ONDA #"2 22 k TIL SÎLU %KIÈ
 KM6EL MEÈ FARIÈ OG HEFUR EKKI
LENT Å TJËNI 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

,YFTARAR

4IL SÎLU

²TSALA
²TSALA
²TSALA 3TËRÒTSÎLUR
BÅLAFRAMLEIÈENDA !LLT AÈ +R  
AFSL¹TTUR ¹ NÕJUM BÅLUM "ÅLINN HEIM
Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR .OKKUR D¾MI
¹   BÅLUM *EEP 'RAND
#HEROKEE FR¹  &ORD %XPLORER FR¹
 0ORSCHE #AYENNE FR¹ 
4OYOTA 4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹
 4OYOTA &JCRUISER TORF¾RUJEPPI FR¹
 .ÕR  "ENZ -, $ÅSEL ¶Ò
FINNUR HVERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

9AMAHA 2  EK ÖÒS VÖÒS
ENGIN SKIPTI S 

-" 3PRINTER ¹RG k EK  ÖÒS
)NNFLUTTUR NÕR AF ®SKJU EINN MEÈ ÎLLU
4IL SÕNIS OG SÎLU ¹ BÅLASÎLUNNI 0LANIÈ
5PPL Å S   OG  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

(ONDA #"2 

*AKOBS 0ELSAR

EKIÈ KM ¹RGl ËNOTAÈ HJËL
LÅTUR ÒT SEM NÕTT %NGIN SKIPTI UPPL I
S

67 ,4 TIL SÎLU ¹RG k EK  ÖÒS
EINNIG K¾LIR ¹ SAMA STAÈ 5PPL Å S
 

6ÁLSLEÈAR

3TUTTIR OG SÅÈIR MINKAPELSAR *AKOB
RNASON SÅMI  
-JÎG GËÈUR *UNGHEINRICH LYFTARI TIL SÎLU
VERÈ ¹ BILINU ÖÒS .¹NARI UPPLÕSING
AR Å 3ÅMA  

"¹TAR
6ÎRUBÅLAR
$ODGE 2AM    $IESEL ¹RG 
NÕR BÅLL 4OPPLÒGA LEÈUR EINN MEÈ ÎLLU
3  

 RÒMLESTA SKIPSTJËRN
ARN¹M

!RTIC#AT - ¹RG  m 4ILBÒINN ¹
FJÎLL Å TOPP STANDI 4ILBOÈ Ö 3 


&JARN¹M VIÈ &RAMHALDSSKËLANN Å
!USTUR 3KAFTAFELLSSÕSLU 3KR¹NING ¹
VEFNUM WWWFASIS 3ÅMI 
5MSËKNAFRESTUR TIL  JANÒAR
«SKA EFTIR AÈ KAUPA 6OLVO 0ENTA
-$! GANGF¾RA EÈA Å VARAHLUTI 3
  0ALLI
4IL SÎLU NETABÒNAÈUR Å   TONNA B¹T
3PIL Å BORÈI MEÈ NETARÒLLU ¹ BORÈSTOKK
OG AFDRAGARI ¹SAMT NIÈURLEGGJARA OG 
ÖORSKANETATEINUM 5PPL Å S  

4IL SÎLU 6OLVO &(   HA RG
 %KINN  ÖÒS -JÎG GËÈUR BÅLL
-ALARVAGN 3CHMITZ ¹RG  3ELST
MEÈ EÈA ¹N VAGNS 5PPL Å SÅMA 

4OYOTA (ILUX $#!" k EK AÈEINS 
ÖÒS BENSÅN F¹IR EIGENDUR VEL MEÈ FAR
INN ENGIN SKIPTI 6 Ö 3  

4IL SÎLU !RCTIC #AT ¹RG  EK  KM
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

(JËLBARÈAR
 NEGLD VETRARDEKK ¹ FELGUM
m UNDIR 0ASSAT 3  
«SKA EFTIR AÈ KAUPA NOTUÈ 
TOMMU JEPPADEKK 5PPL Å S  
 

4IL SÎLU 4OYOTA 4ACUMA ¹RG k %K Ö
MÅLUR 5PPL Å S  

4IL 3ÎLU -AN   RG 
%KINN  ¶ÒS MJÎG GËÈUR BÅLL
-ALARVAGN #ARMEHL ¹RG   3ELST
MEÈ EÈA ¹N VAGNS 5PPL Å SÅMA 


*EPPADEKK TIL SÎLU .ÕLEG 3 6 DEKK
2 6 DEKK NEGLDFELGUM 3
 
0OLARIS 8# ¹RG  &ALLEGUR SLEÈI Å
TOPP STANDI 6ERÈ Ö 3  

4IL SÎLU STK "& GOODRICH  
2 EKIN ÖÒS %INNIG NÕ -ICHELIN
 X2 5PPL Å S  

²TSALA  AFSL¹TTUR

%KTA PELSAR .Ò ER RÁTTI TÅMINN %INNIG
STËRAR ST¾RÈIR ,ÁTTGREIÈSLA Å BOÈI
3IGURSTJARNAN S   &¹KAFENI
BL¹U HÒSIN  /PIÈ   VIRKA DAGA OG
  LAUGARDAGA

 JANÒAR  ,!5'!2$!'52
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&RAMHALDSKËLANEMA BR¹ÈVANTAR NOTAÈA
GRAFÅSKA #ASIO REIKNIVÁL 3  
,EIFUR

(REINGERNINGAR
-ÒRVERK  &LÅSALAGNIR
4ÎKUM AÈ OKKUR MÒRVERK OG
FLÅSALAGNIR
!RI /DDSSON EHF 3   
ARIOEHF SIMNETIS

(EIMILIST¾KI
&RYSTISK¹PUR TIL SÎLU ¹ !KUREYRI 3 

+RESS RAFMAGSHANDVERKF¾RI SBORG
3MIÈJUVEGI  3  

(LJËÈF¾RI

3T¹LHRINGSTIGI TIL SÎLU

¶VERM¹L ER  M OG H¾È  M 3TIGINN
ER SAMSETTUR ÒR EININGUM OG ER ÖVÅ
AUÈVELDUR Å UPPSETNINGU OG H¾GT AÈ
STYTTA STIGANN 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å S
 

(ÎFURM OPNAÈ VERSLUN AÈ +¹RSNESBRAUT
 MEÈ NÕJAR OG NOTAÈAR HARMONIKUR
OG ÎLLUM FYLGIHLUTUM 6ISAEURO RAÈ
GREIÈSLUR WWWHARMONIKANIS 3 


(ÒSAVIÈHALD

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

"¾KUR

-AGNHÒS EHF

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

3AFN BËKA TIL SÎLU "ËKALISTI TILT¾KUR
6ERÈTILBOÈ %INNIG RAFMAGNSHJËL 5PPL
Å S  

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

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

0ÅPULAGNIR

4IL BYGGINGA
6INNUSKÒR M TÎFLU OG X OG X ¾TLAÈ
Å SÎKKUL ËSKAST 5PPL Å S  

µMISLEGT

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

0ÅPULAGNINGARMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG
STËRUM SEM SM¹AUM VERKEFNUM 5PPL
Å SÅMA  

4EK AÈ MÁR REGLULEGAR (REINGERNINGAR
Å HEIMAHÒSUM ¹ KVÎLDIN FR¹ KL 
5PPL Å S  

'LERJUN OG GLUGGAVIÈ
GERÈIR

4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM FLUTN
INGSÖRIF OG HREINGERNINGAR VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ &ÎST VERÈTILBOÈ 2AKEL S
 

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

-¹LARAR

"YGGINGAFÁLAG

-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM 5PPL Å S  

6ERSLUN

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM JAFNT
ÒTI SEM INNI 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
5PPL Å S   +RISTJ¹N
6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

4ÎLVUR

"ÒSLËÈAFL OG ALLIR ALMENNIR FLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR 3
 

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

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

OG ALLIR ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR
MENN EF ËSKAÈ ER 3TËR S  
MILLIST¾RÈ S  

+ONÅAKSBRÒNN LEÈURSËFI SEM NÕR ¹ H¹LF
VIRÈI  Ö 3T¾RÈ 8 CM 3 
   

0ARKET OG FLÅSALAGNIR
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFN
UM 6ÎNDUÈ VINNA VANIR MENN
3  

(ÒSAVIÈHALD

-INKAVESTI TIL SÎLU

.ÕTT SÅDD  MILLI ST¾RÈ DÎKKBRÒNT
(¹LFVIRÈI  KR 3  

.UDD
!THUGIÈ ERTU AUMUR Å BAKI H¹LSI HERÈ
UM ¹TTU ERFITT MEÈ AÈ KOMAST FRAM ÒR
¹ MORGNANA Ö¹ ER ÖETTA RÁTTA STOFAN
FYRIR ÖIG %INNIG HEILSUR¹ÈGJÎF 5PPL Å S
 

¶VOTTAVÁLAR

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR
ÖURRKARAR OG ÅSSK¹PUR 4ÎKUM BILAÈAR
UPP Å %INNIG VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁLAR 3
 

0# BORÈTÎLVA ÖVOTTAVÁL MINNBYGGÈ
UM ÖURRKARA IÈNAÈARLOFTPRESSA STËR
PERSNESK MOTTA  STËRIR GLERSTEINAR
6ERÈTILBOÈ 5PPL Å S  

3P¹DËMAR

, FISKABÒR MEÈ ÎLLUM GR¾JUM TIL
SÎLU 6ERÈ KR 5PPL Å S  
 &ANNEY
'LEÈILEGT ¹R  'LEÈISTÅG Å +OLAPORTINU
M¹ GERA MÎGNUÈ KAUP ÖÒ M¹TT FYLLA
POKA AF GËÈUM NOT FATNAÈI SKËM FYRIR
KR 'ENGIÈ INN ¹ MËTI (AFNARHÒSI
3J¹UMST HRESS

6ÁLAR OG VERKF¾RI

 FALLEG BORÈ KÎRFUSTËLL ÒR 4EKK #OMPANY
OG GL¾SILEGUR BORÈLAMPI 5PPL Å S 
 EÈA  

2¾STINGAR
¶RIF OG R¾STINGAR

4EK AÈ MÁR ÖRIF FYRIR HEIMILI OG SM¾RRI
FYRIRT¾KI -IKIL REYNSLA 5PPL Å S 


«SKAST KEYPT
!PPLE 0OWERBOOK '
«SKA EFTIR AÈ KAUPA HLEÈSLUT¾KI
FYRIR !PPLE 0OWERBOOK '
(AFIÈ SAMBAND Å SÅMA 


"ËKHALD
4IL SÎLU  STK BORÈFR¾SARAR (OLZKRAFT
LÅTILL OG MEÈF¾RILEGUR OG 3ICAR MEÈ
BILAÈA SPINDILFESTINGU &¾ST FYRIR LÅTIÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA 


"ËKHALD FYRIR ÖIG ¡G ER AÈ LEITA AÈ
BËKHALDSVERKEFNUM HLUTASTÎRFUM ¡G
TEK  KR ¹ TÅMAN VSK 4ËMAS 3ÅMI
 

6ANTAR ÖIG VIÈHALD 
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFN
UM Å VIÈHALDI OG NÕSMÅÈI
¥SLENSKIR 6ERKTAKAR EHF 3 
   

4), 3®,5


#
"
$


 

 

 ## 
   

   

 $"

«3 VERK
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFN
UM Å INNRÁTTINGAUPPSETNINGUM
OG PARKETLÎGNUM
5PPL Å SÅMA  

4), 3®,5
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"ÒSTLËÈ TIL SÎLU

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

%IKARBORÈSTOFUHÒSGÎGN TEKK SVEFN
HERBERGISHÒSGÎGN ÅSSK¹PUR ÖVOTTAVÁL
OMFL /PIÈ HÒS LAUGARDAG 5PPL Å S
 

JA EÈA JA HERBERGJA ÅBÒÈ ËSKAST TIL
LEIGU ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 3NYRTILEGAR
OG REGLUSAMAR TV¾R STELPUR 3 
 4ELMA

4IL SÎLU SK¹PUR RÒM ÅSK¹PUR STËR FURU
FATASK¹PUR ÅSK¹PUR M FRYSTI *¹RN RÒM
SVART OG VÅNBAR 3ELST ËDÕRT 5PPL Å S
 
3IBERIAN HUSKY HVOLPUR TIL SÎLU (EF TIL
SÎLU RAKKA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
HTTPWWWSIBERIANHUSKYIS

(EIMILIÈ

.ÕLEGT m 0LASTMASJËNVARP 9AMAHA
930  HEIMABÅË TIL SÎLU ,ÅTIÈ NOTAÈ
OG Å GËÈU ¹STANDI +EYPT HJ¹ (¹T¾KNI
Å APRÅL 6ERÈ Ö FYRIR B¾ÈI T¾KIN
SAMAN UPPL Å SÅMA   3IGRÅÈUR

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

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

4VEGGJA OG ÖRIGGJA HERBERGJA ÅBÒÈIR TIL
LEIGU Å 2EYKJANESB¾ &REKARI UPPL ¹
WWWLEIGUIBUDIRCOM EÈA Å  

(EIMILIST¾KI

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN (VAÈ
VILTU VITA ¹ NÕJA ¹RINU !NDLEG LEIÈSÎGN
FYRIRB¾NIR TRÒNAÈUR %R VIÈ ALLA DAGA FR¹
  ,¹RA SP¹MIÈILL 6)3!%52/ S
   KR MÅN

(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  

%LDHÒSINNRÁTTING F¾ST F LÅTIÈ GEGN ÖVÅ AÈ
VERA TEKIN NIÈUR )NNRÁTTINGIN ER VINKIL
LAGA ¹SAMT EYJU "AKAROFN ÎRBYLGJUOFN
HELLUBORÈ OG H¹FUR FYLGJA 5PPL Å S 
  

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

«SKA EFTIR   HERB ÅBÒÈ ¹ LEIGU ¹ SV
 2EGLUSÎM OG REYKL PAR MEÈ BARN
3KILV GREIÈSL 5PPL Å SÅMA  

¥SLENSKIR FJ¹RHUNDAR "JARKARKOTSR¾KTUN
%R MEÈ YNDISLEGA ¾TTBËKAF¾RÈA
¥SLENSKA FJ¹RHUNDA TIL SÎLU 5PPL Å SÅMA
  %RLA "JÎRK
 PÒÈUL HVOLPAR TIL SÎLU 6ERÈA Å 2VK TIL
SÕNIS ¹ LAUGARDAG 5PPL Å S  

,ABRADOR HVOLPAR

'EFINS

%R MEÈ  YNDISLEGA ,ABRADOR HVOLPA TIL
SÎLU 5PPL Å S  

.¹MSKEIÈ

,OÈINN KETTLINGUR ËSKAST

«SKA EFTIR LOÈNUM KETTLING ER MEÈ GOTT
HEIMILI 5PPL Å S  

®NNUR ÖJËNUSTA

&YRIRMYNDARLEIGJANDI

 ¹RA MAÈUR ËSKAR EFTIR AÈ LEIGJA
STÒDÅË JA HERB ÅBÒÈ %R REGLUSAM
UR OG REYKLAUS 'REIÈSLUGETA  
HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND Å SÅMA 
 /DDUR
«SKA EFTIR HERBERGI EÈA EINSTAKLINGSÅBÒÈ
SEM FYRST 5PPL Å S   4ËMAS

3UMARBÒSTAÈIR

4IL LEIGU GËÈ  HERB FM ÅBÒÈ ¹ SV
 3ÁR GARÈUR ÖVOTTAH GEYMSLA ,AUS
 FEB ,EIGA  ÖÒS ¹ M¹N TRYGGING
SAMKOMUL 5PPL Å S  
¥BÒÈ ¹ ,A -ARINA 3P¹NI4IL LEIGU STËR JA
HERB ÅBÒÈ ¹ NEÈRI H¾È Å EINBÕLI3TUTT
Å ALLA ÖJËNUSTULAUS FR¹  MARS UPPL
Å SÅMA  EÈA MAGGAJON
ES GMAILCOM
  HERB  FM RAÈHÒS Å  2VK
.ÕUPPGERT 'ËÈUR GARÈUR ,AUS 5PPL Å
SÅMA  
4IL LEIGU HERB ÅBÒÈ Å 2EYKJANESB¾ FR¹
 JAN 5PPL Å SÅMA  
4IL LEIGU FM ÅBÒÈAR EÈA ATVINNU
HÒSN ¹ SV¾ÈI  5PPL Å S 


6ILTU L¾RA ALLT UM NEGLUR

0ÅPULAGNIR
4EK AÈ MÁR VIÈHALD ¹ PÅPULÎGN
UM HREINL¾TIST¾KJUM BAÈHER
BERGJUM OG OFNALÎGNUM
3  

+ENNT ER ¹ %Z FLOW AKRÕL OG )"$ FYRSTA
OG H¹ÖRËAÈASTA AMERÅSKA NAGLAGERLIÈ
.¹MINU FYLGIR GËÈUR VÎRUPAKKI SEM
INNIHELDUR ALLT SEM TIL ÖARF Å FLOTTAR
NEGLUR !LÖJËÈLEGT DIPLËMA AÈ N¹MI
LOKNU SEM ER TEKIÈ GILT Å  LÎNDUM
+ENNARI ER MARGFALDUR k-ASTER !RTISTl Å
%VRËPU )CELANDIC "EAUTY .AGLASKËLI S
 WWWNAGLAFEGURDIS
6ILTU VITA LEYNDARM¹LIÈ UM BRJËSTSYKUR
INN 4EK AÈ MÁR N¹MSKEIÈ FYRIR EINSTAKL
INGA EÈA HËPA STA S  

4IL LEIGU SKRIFSTOFU HERB CA FM 
SV¾ÈI  5PPL Å S  
2ISHERBERGI TIL LEIGU MEÈ AÈGANGI AÈ
ELDHÒSI OG SNYRTINGU 3NYRTILEGUR MIÈ
ALDRA AÈILI 5PPL Å S  

b4INNA VANTAR HEIMILI 4INNI ER  ¹RA MJ
FÁLAGSL OG ELSKAR ATHYGLI 3 m

(ÒSGÎGN GEFINS

%R MEÈ FALLEGT SËFABORÈ OG VEL MEÈ
FARIN STËL SEM ER ÒR MICROFIBER EFNI  VAR
SËFASETT  &¾ST GEFINS GEGN ÖVÅ AÈ VERA
SËTT 5PPL Å S  

$ÕRAHALD

&ERÈALÎG
"ËKAÈU FLUGIÈ OG GISTINGUNA ¹ FERDALAG
COM !ÈSTOÈ Å SÅMA    
EF MEÈ ÖARF

&YRIR VEIÈIMENN

+ENNSLA

 AFSL¹TTUR ¹ STËRUM KAT
TAKLËRUM   AFSL¹TTUR
¹ HUNDARÒMUM
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND 3


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

4IL LEIGU
'OTT JA H¾ÈA EINBÕLISHÒS ST¾RÈ
FM
FM BÅLSKÒR MEÈ HEITUM
POTTI OG PALLI STËRUM LOKUÈUM GARÈI
OG UPPHITAÈ BÅLAST¾ÈI TIL LEIGU Å MIÈB¾
+EFLAVÅKUR .ÕUPPPGERT NÕJAR LAGNIR OG
NÕ M¹LAÈ 5PPL Å S  

"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
 

(ARMONIKUKENNSLA

(ÎRÈUDALS¹ Å $ÎLUM 3ALA VEIÈLEYFA
HAFINN Å SÅMA   OG   ,AX
OG SILUNGUR 5PPLÕS ¹ VEIÈIIS

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

(ESTAMENNSKA
.UDD

)NNRÁTTINGAR Å HESTHÒS ÒR GALVANSERUÈU
J¹RNI GOTT VERÈ 5PPL Å S  
!ÈALSTEINN
 9ORKSHIRE 4ERRIER STR¹KA VANTAR GËÈ
HEIMILI TTBËK FR¹ (2&¥ 5PPL GEFUR
+LARA Å S  

(ÒSGÎGN

!TVINNUHÒSN¾ÈI
«DÕR SKRIFSTOFUHERBERGI TIL LEIGU ¹ SV
 5PPL Å S   OG ¹ FFFJOR
DURIS
4IL LEIGU IÈNAÈARHÒSN¾ÈI FM Å
2EYKJANESB¾ 3TËR INNKEYRSLUHURÈ
5PPL SÅMA  

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

'ISTING
'ISTIHEIMILI (ALLDËRU (VIDOVRE+ÎBEN
«DÕR OG GËÈ GISTING WWWGISTIHEIMILID
DK   

4IL LEIGU  HERB Å RAÈHÒSI (AFNARFJ MEÈ
SETUSTOFU BAÈI OG AÈGANG AÈ ELDHÒSI
5PPL Å SÅMA   OG ¹ KVÎLDINN
 

%INKATÅMAR 3EINNI ÎNN HEFST Å JANÒAR FYRIR
BYRJENDUR OG LENGRA KOMNA )NNRITUN Å S
  EFTIR H¹DEGI

&¾ÈUBËTAREFNI

6ANDAÈIR FERÈANUDDBEKKIR TIL SÎLU
6ERÈ  KR STGR 5PPL Å  
«LAFUR

 FM  HERB ÅB Å (AMRAHLÅÈ TIL LEIGU
Å  ¹R EÈA LENGUR  ÖM¹N HELGABOL
AFS HOTMAILCOM
4IL LEIGU NOKKUR STÒDÅËHERB FYRIR   MIÈ
SV¾ÈIS Å (AFNARFIRÈI ,EIGIST MEÈ ÎLLUM
BÒNAÈI ELDHÒSBÒNAÈI T¾KJUM OG HÒS
GÎGNUM SJËNVARPI OG FL "AÈHERBERGI
MEÈ STURTU ¹ ÎLLUM HERB 4ILVALIÈ FYRIR
FYRIRT¾KI SEM OG EINSTAKLINGA 6ERÈ FR¹
  5PPL Å S  

$ÕRAB¾R

(EILSUVÎRUR

.OTALEGT EINSTAKLINGSHERBERGI BÒIÈ HÒS
GÎGNUM Å REISULEGU EINBÕLI Å GRËNU
HVERFI   !ÈGANGUR AÈ FULLBÒNU ELD
HÒSI BAÈHERBERGIÖVOTTAAÈSTÎÈU 3J¹
HEIMASÅÈU WWWMMEDIAISTILLEIGU
AÈEINS LEIGT EINSTAKL 3  

(ESTHÒS TIL SÎLU

'OTT  HESTAHÒS TIL SÎLU S  

4IL LEIGU ER  HERB ÅBÒÈ MHÒSGÎGNUM
¹ EFRI H¾È Å TVÅBÕLI Å 6ESTUB¾ +ËPAVOGS
"JÎRT OG GËÈ ÅBÒÈ LEIGIST TIL  ¹RS N
G¾LUDÕRA ,EIGA Ö ¹ M¹N 5PPL Å S
    

%INSTAKLINGSÅBÒÈ
&ALLEG FM EINSTAKLINGSÅBÒÈ Å HVERFI
 TIL LEIGU ,AUS FEB ÖÒS ¹ M¹N
RAFM OG HITI INNIFALIÈ 3ÁRINNGANGUR
ÅSSK¹PUR FYLGIR %INUNGIS REGLUSAMT OG
SKILVÅST FËLK KEMUR TIL GREINA 4RYGGINGAR
SAMKOMULAG 5PPL Å S  

3NYRTING
4),+9..).'!2

.AGLASKËLI ,A &AME
"YRJAR JANÒAR  VIKNA
N¹MSKEIÈ +ENNARI 2ËSA "JÎRK
(AUKSDËTTIR MARGFALDUR
ÅSLANDSMEISTARI
6ERÈ KR
)NNRITUN HAFIN ¹ NEGLUROGLISTIS
OG Å S  

+ËPAVOGSB¾R
4IL SÎLU FALLEGT OG VEL MEÈ FARIÈ   
SËFASETT 6ERÈ Ö 5PPL Å S  
"ÅLSKÒRSSALA Å DAG AÈ 3M¹RARIMA  2VK
SËFAR SK¹PAR BORÈ FRYSTIKISTA OMFL
UPPL Å S  
4IL SÎLU  KONÅAKSBRÒNIR LEÈURSËFAR
DÎNSK HÎNNUN OG  BL¹IR BORÈSTOFUSTËL
AR 5PPL Å SÅMA  

4),+9..).'!2
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!UGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI
LFHËLSVEGUR 
¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA AUGLÕSIST HÁR MEÈ TILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI LFHËSVEGAR  ¥ TILLÎGUNNI
FELST AÈ BYGGÈ VERÈI  M VIÈBYGGING ¹ TVEIMUR H¾ÈUM VESTANVERT VIÈ NÒVERANDI TVÅBÕLISHÒS ¶AKFORM OG ÖAKHALLI VERÈA
Å SAMR¾MI VIÈ ÖAK NÒVERANDI HÒSS EN  METRUM H¾RRI VEGNA ENDURNÕJUNAR ÖAKS OG AUKINNAR EINANGRUNNAR 3T¾RÈ LËÈAR
ER  M OG H¹MARKS FLATARM¹L HÒSS ER  M .ÕTINGARHLUTFALL VERÈUR   LËÈINNI ER GERT R¹È FYRIR  BÅLAST¾ÈUM 4ILLAG
AN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å MKV  .¹NAR VÅSAST TIL KYNNINGARGAGNA
4ILLÎGURNAR VERÈA TIL SÕNIS ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS &ANNBORG   H¾È FR¹ KL  TIL  M¹NUDAGA TIL FIMMTUDAGA
OG ¹ FÎSTUDÎGUM FR¹  TIL  FR¹  JANÒAR  TIL  FEBRÒAR  %INNIG M¹ SJ¹ TILLÎGUNAR ¹ HEIMASÅÈU B¾JARINS
WWWKOPAVOGURIS  !THUGASEMDIR EÈA ¹BENDINGAR SKULU HAFA BORIST SKRIFLEGA "¾JARSKIPULAGI EIGI SÅÈAR EN KL  ÖRIÈJU
DAGINN  MARS  ¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR INNAN TILSKILINS FRESTS TELJAST SAMÖYKKIR TILLÎGUNNI
3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS
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+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND
«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN
FAST STARF Å VERSLUN OKKAR
4VÅSKIPTAR VAKTIR %KKI YNGRI EN
 ¹RA
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

!TVINNA Å BOÈI

%LDHÒSAÈSTOÈVAKTA
VINNA
6ILJUM B¾TA VIÈ OKKUR FËLKI Å
ELDHÒS %RTU VANURVÎN ELD
HÒSSTÎRFUM  ,EITUM AÈ VÎNUM
AÈSTOÈARMANNI SEM GETUR HAFIÈ
STÎRF SEM FYRST ¶ARF HELST AÈ
VERA  ¹RA EÈA ELDRI
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA Å
S    WWWKRINGLU
KRAINIS

¶JËNUSTUSTARFVAKTA
VINNA

"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL

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

"AKARÅIÈ OG S¾LKERAVERSLUN *ËA
&EL 3M¹RALIND 6ANTAR HRESST OG
DUGLEGT STARFSFËLK Å FULLT STARF ¹
VIRKUM DÎGUM OG UM HELGAR
5PPL F¹ST HJ¹ ®NNU (ELENU
Å S   EÈA ¹ STAÈN
UM "AKARÅIÈ (J¹ *ËA &EL
3M¹RALIND

6ILJUM B¾TA VIÈ OKKUR VÎNUM Å
ÖJËNUSTUSTÎRF ,EITUM AÈ GËÈUM
MANNI SEM GETUR HAFIÈ STÎRF
SEM FYRST ¶ARF HELST AÈ VERA 
¹RA EÈA ELDRI
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA Å
S    WWWKRINGLU
KRAINIS

-ATREIÈSLUMAÈURVAKTA
VINNA
6ILJUM B¾TA VIÈ OKKUR MAT
REIÈSLUMANNI SEM GETUR HAFIÈ
STARF SEM FYRST ,EITUM AÈ
VÎNUM OG GËÈUM MANNI ÖARF
AÈ KUNNA ¹ TÎLVU OG GETA UNNIÈ
MEÈ WORD OG EXEL OG HAFA GËÈ
MEÈM¾LI
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA Å
S    WWWKRINGLU
KRAINIS

6ANUR VÁLAMAÈUR ËSKAST MEÈ MEIRAPRËF
5PPL Å S     

'RAFARVOGUR
,EIKSKËLINN +LETTABORG Å
(AMRAHVERFI ËSKAR EFTIR LEIK
SKËLAKENNURUM EÈA LEIÈBEIN
ENDUM TIL STARFA SEM FYRST
5PPLÕSINGAR GEFUR ,ILJA LEIK
SKËLASTJËRI Å SÅMA   
 

«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA SKIPTSTJËRA ¹ 
TONNA DRAGNËTARB¹T 5PPL  
3TARFSKRAFTUR ËSKAST STRAX Å AFGREIÈSLU Å
SÎLUTURN ALLA VIRKA DAGA FR¹   G¾TIS
LAUN FYRIR HRESSA OG ÖJËNUSTULUNDAÈA
MANNESKJU %INNIG VANTAR FËLK ¹ KVÎLDIN
OG UM HELGAR 4ILVALIÈ FYRIR SKËLAFËLK SEM
VILL VINNA SÁR INN SM¹ VASAPENING 5PPL
Å S   MILLI  OG 

3TARFSFËLK ËSKAST
*OLLI

,).$

3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL AFGREIÈSLUSTARFA
H¹LFAN DAGINN OG AÈRA HVORA HELGI (ELST
REYKLAUS 5PPL Å S  

(¹SETA VANTAR

%F ÖÒ HEFUR ¹HUGA ¹ SKEMMTI
LEGU STARFI ¹ SKEMMTILEGUM
VINNUSTAÈ Ö¹ ER ÖETTA RÁTTA
STARFIÈ FYRIR ÖIG
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ AKTU
TAKTUIS OG ¹ ÎLLUM STÎÈUM
!KTU 4AKTU UM ALLT HÎFUÈBORG
ARSV¾ÈIÈ

*OLLI (AFNARFIRÈI ËSKAR EFTIR FËLKI
Å HLUTASTARF "REYTILEGAR VAKTIR Å
BOÈI 4ILVALIN VINNA FYRIR SKËLA
FËLK 3KEMMTILEG VINNA MEÈ
SKEMMTILEGU FËLKI
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ FAST ¹
STAÈNUM %INNIG GEFUR ,ÅNEY
UPPL Å SÅMA  

"AKARÅ Å +ËPAVOGI
%NGIHJALLA

(¹SETA VANAN NETAVEIÈUM VANTAR ¹
T¾PLEGA  TONNA NETAB¹T SEM GERÈUR
ER ÒT FR¹ 3UÈURNESJUM ¶ARF AÈ GETA BYRJ
AÈ SEM FYRST 3     

!KTU 4AKTU AUGLÕSIR
EFTIR FËLKI Å FULLT STARF OG
HLUTASTARF

&!34%)'.)2

6ANTAR DUGLEGA EINSTAKLINGA Å FULLT STARF
¹ ALDRINUM   ¹RA 3TUNDVÅSI OG
¹REIÈANLEIKI SKILYRÈI 5PPL Å S  
EÈA ¹ GARDLISTIS

"AKARÅÈ +ORNIÈ ,¾KJARGÎTU
"ORGARTÒNI VANTAR HELGAR
STARFSFËLK
.¹NARI UPPL Å S   EÈA
¹ STAÈNUM

!TVINNA ËSKAST
«SKA EFTIR ATVINNU ER MEÈ RÒTU OG
MEIRAPRËF 5PPL Å S  
'ERMAN STUDENT IS LOOOKING FOR A PART
TIME JOB IN AN OFFICE ENGLISH SPEAK
ING  4EL  

'RILLTURNINN 3OGAVEGI 
«SKUM EFTIR DUGLEGUM OG
HEIÈARLEGUM STARFSKRAFTI VIÈ
AFGREIÈSLU OG GRILL
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
®GMUNDUR OG ¹ STAÈNUM

6ER¡

6ALLARGATA

3TR¡FM
&JÚLDIHERBERGJA
"YGGINGARÉR
"RUNABØTAMAT
"ÓLSKÞR FM

3ANDGER¡I
/PI¡HÞSSUNNUDAGTIL
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2EGNBOGINN ,EIKSKËLI
(RAFNHILDUR
3ÚLUFULLTRÞI



HRAFNHILDUR REMAXIS
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+VÎLD OG HELGARVINNA
3UBWAY 3M¹RALIND VANTAR FËLK
Å KVÎLD OG HELGARVINNU ,EITUM
AÈ J¹KV¾ÈU OG LÅFSGLÎÈU FËLKI
MEÈ MIKLA ÖJËNUSTULUND (¾GT
ER AÈ S¾KJA UM ¹ SUBWAYIS OG
¹ STAÈNUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR
+RISTJANA Å SÅMA  

«SKUM EFTIR TRAUSTUM OG GLÎÈ
UM EINSTAKLINGI TIL STARFA Å 
 STÎÈU %INNIG ER LAUST SÅÈ
DEGISSTARF FR¹ KL  TIL  
 DAGA Å VIKU UPPLAGT F NEMA
,EIKSKËLINN ER STAÈSETTUR ¹
RTÒNSHOLTI
5PPL VEITIR UNDIRRITUÈ Å S 
 OG   EFTIR KL  ¹
DAGINN
%INNIG M¹ SENDA FYRIRSPURN
IR ¹ REGNBOGI REGNBOGIIS
,EIKSKËLASTJËRI

4APAÈ

&UNDIÈ

,OKI HVARF FR¹ 3OGAVEGI FYRIR VIKU (ANN
G¾TI HAFA VILLST UM ALLT  PËSTV¾ÈIÈ
(ANN ¹ AÈ VERA MERKTUR MEÈ GULRI ËL
(ANS ER S¹RT SAKNAÈ !LLAR ¹BENDINGAR
VEL ÖEGNAR 3     

4ILKYNNINGAR
(RËI (ÎTTUR (AFNARFIRÈI

3TARFSFËLK ËSKAST
)UXP

¹ SËLBAÈSSTOFUR 3MART
$AGVAKTIR
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
3ËLBAÈSTOFAN 3MART
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(ÕSING VÎRUHËTEL 3KÒTUVOGI 
ËSKAR EFTIR STARFSFËLI Å MËTTÎKU
OG MEÈHÎNDLUN OG ALMENN
LAGERSTÎRF 6INNUTÅMI ER  
!NNARS VEGAR ER UM AÈ R¾ÈA
FLOKKUN TALNINGU MEÈHÎNDLUN
OG MERKINGU VARA OG HINS VEGAR
TILTEKT PANTANA STAÈSETNINGAR
ENDURSENDINGAR OFL
.¹NARI UPPLÕSIGNAR VEITIR
*ÒLÅUS +RISTJ¹NSSON ¹ STAÈNUM
EÈA Å SÅMA   ¹ SKRIF
STOFUTÅMA

)UXP

(ÕSING
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«SKUM EFTIR STARFSMANNI Å AFGREIÈSLU OG
UMSJËN &ULLT STARF VAKTAVINNA !LDUR
 ¹RA  5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈN
UM (JALLAHRAUNI  (FJ ®RN %INNIG
UMSËKNIR ¹ HROIIS
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HURTOWNIA

b(ÕSINGm HURTOWNIA TOWAR
ËW POSZUKUJE PRACOWNIKËW
DO OZNAKOWYWANIA LICZENIA I
SORTOWANIA ODZIEZY I OBUWIA
'ODZINY PRACY OD   ORAZ
OFERTA PRACY W NADGODZINACH
W NAJBLIZSZYM CZASIE b(ÕSINGm
WYPLACA WYNAGRODZENIE WYZSZE
NIZ STAWKI 62 A TAKZE STOSUJE
DODATKOWO MIESIECZNY SYSTEM
PREMIOWANIA KTËRY POZWALA
NA PODWYZSZENIE ZAROBKËW ZA
DOBRE WYNIKI PRACY 7YMAGANA
JEST MINIMALNA ZNAJOMOSC JEZ
YKA ANGIELSKIEGO W PRZYPADKU
NIEZNAJOMOSCI JEZYKA ISLANDZKI
EGO
$OKLADNIEJSZYCH INFORMACJI
UDZIELA *ÒLÅUS +RISTJ¹NSSON
POD ADRESEM 3KÒTUVOGI  
2EYKJAVÅK

3KRIFSTOFU OG BËKHALDS
STARF
6EITINGAHÒSIÈ ¥TALÅA LEITAR EFTIR
STARFSMANNI Å HLUTASTARF ¹ SKRIF
STOFU 3TARFIÈ FELUR Å SÁR UMSJËN
MEÈ BËKHALDI OG LAUNAKERFI
FYRIRT¾KISINS ¹SAMT ALMENNUM
SKRIFSTOFUSTÎRFUM OG ÎÈRUM TIL
FALLANDI VERKEFNUM 2EYNSLA AF
F¾RSLU BËKHALDS NAUÈSYNLEG
.¹NARI UPPLÕSINGAR ERU ¹
STAÈNUM FR¹ KLUKKAN  
N¾STU DAGA EÈA MEÈ TÎLVU
PËSTI ¹ ITALIA ITALIAIS 

µMISLEGT
5PPSKRIFTIR

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  
#AFÁ 2OMA +RINGLUNNI ËSKAR EFTIR FËLKI
Å FULLT STARF OG HLUTASTARF 'ËÈ LAUN OG
SVEIGJANLEGUR VINNUTÅMI Å BOÈI 5PPL
GEFUR (ALLA Å S  

%INKAM¹L
 ¹RA KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR KYNNUM
VIÈ KONU   ¹RA 3VAR ËSKAST ¹ &",
MERKT b+YNNIm

3TARFSFËLK ËSKAST

$UGLEGAN STARFSKRAFT VANTAR ¹ DAGVAKT Å
SÎLUTURN OG GRILL Å (AFNARFIRÈI %KKI YNGRI
EN  ¹RA %INNIG HLUTASTARF ¹ KVÎLDIN OG
UM HELGAR 5PPL Å S  

,AGERSTARFSMAÈUR ËSKAST

-¹LNING +ËPAVOGI ËSKAR EFTIR HÎRKUDUG
LEGUM LAGERSTARFSMANNI !LDUR CA 
 ¹RA 5PPL GEFUR «LAFUR (ELGASON
LAGERSTJËRI 5MS¾KJENDUR M¾TI ¹ STAÈ
INN EFTIR KL  NK M¹NUDAG -¹LNING
$ALVEGI  +ËPAVOGI
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Hvar er dauðarefsing leyfð og
hvers vegna er henni beitt?
marktækt samband
milli dauðarefsinga
og morðtíðni; upptaka
eða afnám dauðarefsinga virðist ekki hafa
marktæk áhrif á tíðni
morða í tilteknu landi,
hvorki til fækkunar
né fjölgunar. Þó er til
ein fræg undantekning sem stuðningsmenn dauðarefsinga
3!$$!- (533%).
vitna jafnan í. Banda2ÁTTM¾TI DAUÈA
ríski hagfræðingurREFSINGA HEFUR MIKIÈ
inn Isaac Ehrlich
VERIÈ Å UMR¾ÈUNNI
taldi sig komast að
UNDANFARIÈ
því árið 1975, á grundvelli gagna um tíðni morða og
beitingu dauða-refsinga, að sérhver aftaka bjargi að minnsta
Fjölmörg ríki beita enn dauðakosti 7 til 8 mönnum frá því að
refsingum
verða fórnarlamb morðingja.
Afar fá ríki Vesturlanda eru á
meðal þeirra ríkja sem heimila
Ehrlich tók þó ekki nægilegt tildauðarefsingar; aðeins Bandaríklit til lýðfræðilegra breytinga í
in eru í fyrrnefnda hópnum og
bandarísku samfélagi og nýrri
Belgía í þeim síðarnefnda. Fjölrannsóknir virðast hrekja niðurmörg ríki í Asíu, eins og Kína og
stöður hans og styðja fyrri rannJapan, beita dauðarefsingum, svo
sóknir. Dauðarefsing virðist með
og mörg ríki Mið-Austurlanda
öðrum orðum ekki virka betur en
eins og Sádi-Arabía, Kúvæt, Túnis
lífstíðarfangelsi sem aðferð samog Írak. Einnig má nefna ríki í
félagsins til að draga úr morðtíðni.
Afríku eins og Nígeríu, Súdan og
Úganda, svo og fjölmörg ríki í
Afnám dauðarefsinga
Austur-Evrópu, til dæmis RússSameinuðu þjóðirnar hafa lengi
land og Búlgaríu , sem bæði heimhaft það á stefnuskrá sinni að
ila dauðarefsingar og beita þeim.
afnema dauðarefsingar í aðildarríkjum sínum og sömuleiðis hafa
mannréttindasamtökin Amnesty
Gjaldastefna helstu rök fyrir
International barist fyrir afnámi
dauðarefsingum
þeirra. Heldur hefur dregið úr
Ýmis rök hafa verið færð fyrir
fjölda þeirra ríkja sem beita
beitingu dauðarefsinga. Svokölldauðarefsingum á síðustu árum,
uð gjaldastefna felur í sér að
en fjöldi aftaka í heiminum hefur
refsingar eigi að vera í samræmi
þó ekki minnkað að sama skapi.
við alvarleika afbrotsins. Í því
Árið 1998 voru aftökur í heiminljósi kann dauðarefsing að teljum um tvö þúsund og áttu um 70
ast réttlætanleg fyrir til dæmis
prósent þeirra sér stað í Kína.
morð eða manndráp af ásetningi.
Önnur rök eru að heimild til
Síðasta aftakan á Íslandi
dauðarefsinga fæli borgarana
Síðasta aftakan á Íslandi fór
frá því að fremja alvarlega glæpi
fram árið 1830 þegar Agnes
og að þær gegni því mikilvægu
Magnúsdóttir og Friðrik Sigurðshlutverki í að draga úr alvarlegson voru tekin af lífi fyrir morðum afbrotum. Fjölmargir fræðiið á Natani Ketilssyni bónda og
menn hafa einmitt rannsakað
Pétri Jónssyni. Heimild til dauðaþennan tilgang dauðarefsinga á
refsingar var afnumin úr lögum
síðustu áratugum.
um öld síðar eða árið 1928.
Dauðarefsingar draga ekki úr
Helgi Gunnlaugsson,
morðtíðni
prófessor í félagsfræði við HÍ.
Rannsóknir sýna yfirleitt ekki
Breski afbrotafræðingurinn Roger Hood er víðkunnur fyrir rannsóknir
sínar á dauðarefsingum í
alþjóðlegu ljósi. Samkvæmt bók hans, The
Death Penalty: A WorldWide Perspective, heimila alls um 90 ríki dauðarefsingar og hafa flest
þeirra beitt þeim á síðustu árum. Til viðbótar
nefnir hann 30 ríki sem
heimila dauðarefsingar
en hafa ekki nýtt sér
þessa heimild í að
minnsta kosti 10 ár þar á
undan.

Hver er stefna íslenskra stjórnvalda í afbrotamálum?
Í grundvallaratriðum fylgir réttarkerfi okkar á Íslandi þeim
almennu réttarfarshugmyndum
sem mótast hafa síðustu tvær
aldir á Vesturlöndum. Gengið er
út frá því að einstaklingar búi
yfir frjálsum vilja og að afbrotamenn séu ábyrgir gerða sinna
með örfáum undantekningum,
sem felast einna helst í ósakhæfi
vegna ungs aldurs eða sjúkleika.
Það er því talið fyllilega réttmætt og líklegt til árangurs gegn
brotum í samfélaginu, að refsa
þeim einstaklingi sem brýtur
hegningarlögin.
Refsiþyngdin
skal svo endurspegla alvarleika
afbrotsins.
Gerðir refsinga
Tegundir refsinga eru ýmsar og
er stundum steypt saman í sama
dómsmáli. Óskilorðsbundin refsivist felur í sér afplánun í fangelsi. Skilorðsbundin refsivist er
háð ákveðnum skilyrðum og ef
þeim er fullnægt þarf viðkom-

andi ekki að fara í fangelsi. Þriðja
gerð refsinga er svo sektir.
Afplánun dóma
Á síðustu árum hafa dómþolar
sem hlotið hafa óskilorðsbundna
fangelsisdóma allt að 6 mánuðum, getað sótt um að ljúka dómi
með samfélagsþjónustu án þess
að fara í fangelsi. Einnig hefur
dómþolum gefist kostur á afplánun hjá félagasamtökunum Vernd
í Reykjavík, svo og að ljúka
afplánun í vímuefnameðferð hjá
SÁÁ. Þar að auki má nefna að
hægt er að fá reynslulausn ef
fullnægt er tilteknum skilyrðum,
sem meðal annars felast í því að
alla vega helmingi afplánunar í
fangelsi sé lokið. Að síðustu má
nefna skilorðsbundna frestun
ákæru frá ríkissaksóknara, en
það er einkum notað gagnvart
ungum afbrotamönnum.
Helgi Gunnlaugsson,
prófessor í félagsfræði við HÍ.

6ÅSINDAVEFUR (¹SKËLA ¥SLANDS FJALLAR UM ÎLL VÅSINDI HVERJU NAFNI SEM ÖAU
NEFNAST !È JAFNAÈI BIRTAST ÖAR   NÕ SVÎR Å HVERRI VIKU -EÈAL SPURN
INGA SEM GLÅMT HEFUR VERIÈ VIÈ AÈ UNDANFÎRNU ERU (VAÈ ER HAMSKIPTI OG
TVÅFARAMINNI Å BËKMENNTUM OG FER ÖETTA TVENNT STUNDUM SAMAN HVAÈ
GERÈU KONUR ¹ VÅKINGAÎLD OG HVER VAR STAÈA ÖEIRRA HVAÈ ER PËLON OG HVAÈ
GETUR GERST EF MAÈUR KEMST Å SNERTINGU VIÈ ÖAÈ OG HVER ER SKILGREININGIN ¹
ÖREPASÎNNUN (¾GT ER AÈ LESA SVÎR VIÈ ÖESSUM SPURNINGUM OG FJÎLMÎRG
UM ÎÈRUM ¹ SLËÈINNI WWWVISINDAVEFURHIIS

MÁLÞING Á GRAND HÓTEL REYKJAVÍK
Arkitektafélags Íslands,
Byggingafræðingafélags Íslands,
Félags íslenskra landslagsarkitekta,
Skipulagsfræðingafélags Íslands,

Stjórnandi málþings:
Hákon Ólafsson
forstjóri
Rannsóknastofnunar
byggingariðnaðarins.

Tæknifræðingafélags íslands og
Verkfræðingafélag Íslands
í samvinnu við Skipulags- og byggingarsvið
Reykjavíkurborgar og Umhverfisráðuneytið.

Stjórnandi pallborðs:
Jóhannes Þórðarson
deildarforseti
Hönnunar- og
arkitektúrdeildar LHÍ.

FIMMTUDAGINN 18. JANÚAR 2007

FJÖLBÝLI TIL FRAMTÍÐAR

HÖNNUN ÍBÚÐA OG SKIPULAG BYGGÐAR MEÐ TILLITI TIL LÍFSGÆÐA
FYRIR HÁDEGI

EFTIR HÁDEGI

Skráning hefst kl. 8.30.

Þátttökugjald: 5.000 fyrir félagsmenn, 7000 fyrir aðra.
Kaffiveitingar og hádegisverður eru innifalin.

9.00

9.15

Jónína Bjartmarz
umhverfisráðherra
Ávarp

13.40 Pétur H. Ármannsson
arkitekt
Blokkin –
barn síns tíma?

Jón Kristinsson
arkitekt, Hollandi
Horft til framtíðar í
hönnun íbúðarhúsnæðis

14.00 Hermann Georg
Gunnlaugsson
landslagsarkitekt
Fjölbýlishúsalóðin –
einskis manns land?

10.00 Bjarni Reynarsson
skipulagsfræðingur
Hvernig vilja
Reykvíkingar búa?

14.20 Hugleiðing
Andri Snær Magnason
rithöfundur

10.20 Kaffihlé

14.40 Kaffihlé

10.40 Salvör Jónsdóttir
skipulagsfræðingur, Alta
Hverjir stjórna
uppbyggingunni?

15.00 Pallborðsumræður
Umræðustjóri:
Jóhannes Þórðarson

11.00 Steindór Guðmundsson
verkfræðingur
Góð hjóðvist – meiri lífsgæði
11.20 Magnús Jónsson
veðurfræðingur
Hönnun húsa og veðurfarsáhrif
11.40 Sigurður Helgi Guðjónsson
hrl. formaður Húseigendafélagsins
Þak eins er annars gólf
12.00 Matarhlé

13.00 Ola Nylander
arkitekt, Svíþjóð
Huglæg gæði í
hönnun íbúða

Hanna Birna Kristjánsdóttir
formaður skipulagsráðs
Reykjavíkur
Guðmundur Oddur Víðisson
framkvæmdastjóri Þyrpingar
Brynjar Harðarson
viðskiptafræðingur,
verkefnastjóri Hanza hópsins
Árni Ólafsson
arkitekt, Teiknistofa arkitekta,
Gylfi Guðjónsson og félagar ehf
Magnús Sædal Svavarsson
byggingafulltrúi Reykjavíkur
Ásgeir Jónsson
hagfræðingur,
forstöðumaður
greiningardeildar Kaupþings

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Verð að lifa
með þessu
Kolbrún Völkudóttir hefur verið heyrnarlaus
frá tveggja ára aldri. Hún gekk í gegnum áralanga meðferð á geðdeildum hér heima og í Svíþjóð eftir að hafa verið misnotuð af starfsmanni
dagvistar Heyrnleysingjaskólans um fimm ára
skeið. Í dag hefur hún náð sér vel á strik og lifir
hamingjuríku lífi ásamt tveggja ára dóttur sinni,
Viktoríu Björt. Sigríður Hjálmarsdóttir heimsótti
mæðgurnar í Kópavog og fékk að heyra sögu Kolbrúnar.

K

olbrún er heima
með veika dóttur
sína þegar blaðamaður bankar upp
á. Viktoría Björt
fær að horfa á Latabæ meðan viðtalið fer fram en
kemur fljótlega og kvartar yfir að
hljóðið vanti á sjónvarpið. Kolbrún hækkar fyrir dóttur sína og
fylgist með viðbrögðum hennar til
að vita hversu mikið hún eigi að
hækka. Viktoría gefur merki um
að hún heyri nægilega vel og sest
ánægð í sófann.
„Ég fæddist með fulla heyrn,“
segir Kolbrún um leið og hún sest
niður til spjalls við blaðamann.
„Þegar ég var tveggja ára fékk ég
heilahimnubólgu og missti heyrnina í kjölfarið,“ bætir hún við.
Fjögurra ára gömul fór hún til
Ameríku í kuðungsígræðslu. „Þá
var grætt í mig eitt rástæki og
eftir það gat ég heyrt eina tóntegund. Ég fór svo aftur í sams konar
ígræðslu þegar ég var þrettán ára
og fékk þá tuttugu rása tæki sem
var grætt í kuðunginn þannig að
núna heyri ég 22 tóna. Þeir sem
eru með eðlilega heyrn geta aftur
á móti heyrt milljónir eða milljarða ólíkra tóna,“ segir Kolbrún
en eftir aðgerðina getur hún heyrt
að litlum hluta en það fer eftir því
í hvaða tóni hljóðið er þannig að
táknmál er enn sem fyrr móðurmál Kolbrúnar. Það er lítið mál að
spjalla við Kolbrúnu því hún heyrir sumt sem sagt er en annað les
hún af vörum fólks.

-ISNOTUÈ ¹ SKËLADAGHEIMILI
Kolbrún fór í leikskóla fyrir
heyrnarlausa þegar hún var fjögurra ára en þaðan í Heyrnleysingjaskólann þegar hún var sex
ára. „Eftir skóla var ég á skóladagheimili til klukkan fimm. Þar
varð ég fyrir misnotkun af hendi
eins starfsmannsins og það varði í
raun frá því ég byrjaði og þangað
til ég var tíu ára gömul,“ segir
Kolbrún. „Þessi maður var að
vinna þar og það voru fleiri börn
sem lentu í þessu sama. Hann
hafði sjálfur verið í Heyrnleysingjaskólanum og misnotaði þá
skólasystur sínar. Skólinn vissi af
því en gerði aldrei neitt í því. Síðan
fór hann að vinna á skóladagheim-

ilinu um það leyti sem ég byrjaði
þar og þá hélt hann þessu áfram
án þess að skólayfirvöld grunaði
neitt.“
Kolbrún segir manninn hafa
misnotað hana frá því að hún man
eftir sér á skóladagheimilinu. „Á
þessum tíma var ég svo lítil að ég
vissi ekki að þetta væri rangt. Það
var ekki fyrr en ég var tólf ára að
ég fór í kynfræðslu og fór þá að
sjá að þetta væri ekki rétt,“ segir
Kolbrún, en hún sagði engum frá
þessu á þeim tíma. „Maðurinn var
líka svo skemmtilegur og vinsæll.
Allir elskuðu hann og dáðu. Við
vorum öll svo ofsalega hrifin af
honum að ég áttaði mig ekki á því
að það sem hann gerði var rangt.“
Að lokum fór það svo að ein
stelpnanna á skóladagheimilinu
sagði frá misnotkuninni en þá
voru þær komnar á táningsaldur.
„Þá fór ég að hugsa að þó hann
væri rosalega skemmtilegur þá
væri þetta samt ekki rétt sem
hann gerði. Þá var ég komin í áttunda bekk og ákvað að kæra hann
líka,“ segir Kolbrún og rifjar upp
hversu mikið uppnám varð í skólanum. „Ég þoldi loks ekki meira
og flutti mig yfir í Háteigsskóla
eftir páskana þegar ég var í áttunda bekk og lauk grunnskólanum
þar.“

"ROTAMAÈURINN FÁKK ÎRSTUTTAN
DËM
„Við vorum fyrst tvær sem kærðum en síðan bættust við þrjár
aðrar. Ég veit um eina í viðbót sem
lenti í honum en hún vildi ekki
kæra, þannig að það er líklegt að
við höfum verið enn fleiri sem
urðum fyrir ofbeldi frá honum,“
segir Kolbrún og bætir því við að
dómurinn sem maðurinn fékk hafi
verið heldur stuttur. „Hann var í
fangelsi í örfáa mánuði og var á
skilorði í einhvern tíma en hann
var bara dæmdur á framburði
þriggja okkar. Tvær þóttu ekki
nægilega trúverðugar.“ Kolbrún
segist ekki vita hvort hann hafi
fengið óvenju stuttan dóm vegna
þess að hann er heyrnarlaus, en
sjálfri finnst henni dómurinn hafa
verið í léttara lagi.
Þar sem samfélag heyrnarlausra er ekki mjög fjölmennt hér
á landi kemst Kolbrún ekki hjá því
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Ég kveikti í mér, reyndi að hengja mig, tók of stóra
skammta af lyfjum og gerði svo margt sem mig langar
ekki til að muna eftir í dag.
að sjá manninn stöku sinnum.
„Hann hefur stundum komið á viðburði hjá heyrnarlausum eins og
árshátíðir, bjórkvöld eða annað.
Við tölum þá ekki við hann og mér
finnst mjög óþægilegt að sjá hann.
Það er bara ekki í boði fyrir okkur
að hugsa um það og við verðum
bara að lifa með þessu það sem
eftir er. Ég er ekki sátt en verð að
lifa með þessu og hugsa ekki mikið
um þetta í dag. Þetta er bara búið
og gert þannig að það er ekkert
annað að gera en að halda áfram.“

leið svo rosalega illa og langaði til
að finna fyrir einhverju. Ég hafði
svo lengi verið tilfinningalega
dofin og man eiginlega ekkert
eftir þessum tveimur árum sem
ég var veik,“ segir Kolbrún og
bætir því við að vinirnir hafi
margir horfið á þessum tíma þó að
einhverjir hafi þó staðið við bakið
á henni. „Fjölskyldan mín stóð
alltaf á með mér í gegnum veikindin en ég lokaði á alla og var
bara vond við fólkið mitt. Ég vildi
bara fá að vera ein.“

inniveruna að ég þorði ekki út en á
Kleppsspítala var mér hjálpað að
komast aftur út á meðal fólks.“
Þegar Kolbrún var útskrifuð af
Kleppsspítala flutti hún heim til
ömmu sinnar í skamman tíma áður
en hún fór á meðferðarstofnun í
Svíþjóð en hún hafði beðið eftir
plássi þar í tvö ár. „Þá var Viktoría
Björt laumufarþegi,“ segir Kolbrún og hlær. „Þannig að ég var
bara úti í hálft ár og kom svo heim
og fór að búa með barnsföður
mínum.“

+VÅÈAFULL ¾SKA
Meðan Kolbrún var í Heyrnleysingjaskólanum þjáðist hún af gríðarlegri kvíðaröskun án þess að
nokkur gerði sér grein fyrir af
hverju. „Ég var á sterkum kvíðastillandi lyfjum en var samt illa
haldin af kvíða. Ég kveið sérstaklega fyrir því að fara í skólann en
vissi ekki einu sinni sjálf af hverju
ég var svona kvíðin,“ segir Kolbrún sem síðar áttaði sig á því
hvers vegna henni hafði liðið
svona illa. „Þegar ég var komin á
táningsaldur þjáðist ég af miklum
kvíða, þunglyndi og fleiru. Á tímabili var ég meira að segja svo
slæm að ég gat ekki borðað þó ég
væri ekki beinlínis með átröskunarvandamál. Þetta skapaðist allt
af vanlíðan.“
Smám saman tók sig upp mikil
félagsfælni hjá Kolbrúnu og hún
lokaði sig algjörlega af. „Ég reyndi
oft að fyrirfara mér og skaða
sjálfa mig á þessum tíma. Ég
kveikti í mér, reyndi að hengja
mig, tók of stóra skammta af lyfjum og gerði svo margt sem mig
langar ekki til að muna eftir í dag.
Það er búið og gert en mér bara

4¾P ÖRJÒ ¹R Å MEÈFERÈUM
Kolbrún var lögð inn á Barna- og
unglingageðdeild Landspítalans
þegar hún var sautján ára og
dvaldi þar í eitt ár. „Ég var útskrifuð þegar ég var átján ára enda var
ég þá ekki lengur barn. Ég fór að
vinna á Sólheimum um sumarið og
gekk alveg frábærlega. Síðan fór
ég í ferðalag til Finnlands og eftir
það fór allt í sama farið aftur,“
segir Kolbrún en hún var í kjölfarið lögð inn á geðdeild 32-C á Landspítalanum. „Þar var ég lengi með
annan fótinn. Ég var inni kannski í
þrjá mánuði í einu og svo útskrifuð en alltaf lögð inn aftur. Svona
gekk þetta í ár og þá var ég endanlega útskrifuð þaðan.“
Eftir útskriftina af geðdeild
Landspítalans tók við endurhæfing á deild 13 á Kleppsspítala, sem
er opin deild. „Ég hafði verið lokuð
inni meira og minna í tvö ár og
þurfti að læra að taka þátt í lífinu
aftur því ég kunni ekki lengur að
lifa,” segir Kolbrún og bætir því
við að hún viti ekki hvert þessi tvö
ár hafi farið því hún muni nánast
ekkert eftir þeim. „Ég var haldin
svo mikilli félagsfælni eftir alla

'ENGUR ROSALEGA VEL
„Það má segja að allt frá fyrsta
degi meðgöngunnar hafi ég farið
að blómstra. Það hefur gengið vel
alveg síðan,“ segir Kolbrún en hún
hafði verið í sambandi við barnsföður sinn um nokkurt skeið áður
en hún fór til Svíþjóðar. „Ég komst
ekki að því að ég var barnshafandi
fyrr en ég var komin til Svíþjóðar
og var þess vegna bara þar út meðgönguna. Við bjuggum saman í
rúmt ár eftir að ég kom heim en
við Viktoría Björt erum búnar að
vera einar í rúmlega ár núna.“
Kolbrún segist hafa upplifað
smá bakslag eftir að hún og barnsfaðir hennar slitu samvistir en nú
sé hún orðin svo meðvituð og eigi
því auðveldara með að kljást við
erfiðleika en áður.
„Það gengur alveg rosalega vel
hjá mér í dag. Ég vinn rétt hjá
heimilinu mínu og Viktoría Björt
er í leikskóla hér í grenndinni líka
svo við getum gengið allt sem við
þurfum að fara. Á köflum er þetta
erfitt peningalega en það er ekkert til að hafa áhyggjur af,“ segir
Kolbrún hin brattasta og horfir
björtum augum til framtíðar.
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Evran er engin töfralausn
Tilfinningaþrungin umræða hefur átt sér stað
síðustu daga um efnahagsmálin og það hvort
Íslendingar eigi að kasta krónunni og taka upp
evruna. Er það kannski þróun sem ekki verður
stöðvuð? Þrír hagfræðingar og einn viðskiptafræðingur sem Guðrún Helga Sigurðardóttir ræddi
við eru sammála um það að umræðan mætti vera
á yfirvegaðri nótum.

K

rónan er ekki ónýt í
dag, langt í frá, en
þjóðin getur tæpast
búið við óbreytt
ástand. Ofþenslan
hefur verið gríðarleg og þjóðin er að súpa seyðið af
því. Gríðarlegt ójafnvægi er í
efnahagslífinu og ástandið kemur
fram í sveiflum krónunnar. Hagstjórnin virðist að mörgu leyti
hafa brugðist að mati flestra viðmælenda Fréttablaðsins. Ekki er
útséð með hvernig þróunin verður
en ljóst þykir að viðsnúningur
verður í efnahagsmálum þjóðarinnar. Við þessar aðstæður kemur
upp umræðan um að kasta krónunni og taka upp evruna eins og
komið hefur fram í fjölmiðlum
síðustu daga.

3AMR¾MI Å HAGSTJËRN
Stöðugt fleiri fyrirtæki gera upp í
evrum og margir velta fyrir sér
hvernig þróunin verður. Ef þróunin á markaðnum verður í átt að
evrunni verður óæskilegt að
stöðva hana, að mati Eddu Rósar
Karlsdóttur, forstöðumanns greiningardeildar Landsbankans. Það
yrði þá spurning um hvernig
stjórnvöld tækju á þróuninni, hvenær þau gerðu það og hvernig
brugðist yrði við. Samræmi í hagstjórn skipti mestu máli og að hagstjórnin og fjármálakerfið í heild
veikist ekki við breytingar af
þessu tagi.
„Þó alltaf sé erfitt þegar stór
fyrirtæki fara út úr litlum gjaldmiðli þá fara viðskipti engu að
síður fyrst og fremst fram í krónum. Þetta er
lengri ferill
en svo að
krónan
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geti horfið á skömmum tíma,“
segir Edda Rós og bendir á að innviðir samfélagsins séu þannig að
það geti gengið hratt fyrir sig að
taka upp evruna sé pólitískur vilji
fyrir hendi og Evrópusambandið
hleypi Íslendingum inn í myntsamstarfið. Hins vegar geti tekið
lengri tíma að semja um inngöngu
í ESB.

¶EGAR JAFNV¾GI ER N¹È
Halla Tómasdóttir, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, telur krónuna
gerða að sökudólgi í umræðunni
undanfarið, eins og ofþenslan sé
henni að kenna, ekki húsnæðisbreytingunum, ósamræmi í hagstjórn og
framkvæmdunum á Kárahnjúkum.
Hún telur að umræðan eigi að snú-

ast meira um aðhald hjá ríki og sveitarfélögum. Þegar jafnvægi sé náð í
efnahagslífi þjóðarinnar sé hægt að
ræða um evru og hugsanlega inngöngu í ESB. Ekki fyrr.
Halla telur að Íslendingar geti
ekki gengið í Myntbandalagið eða
ESB án þess að hafa náð jafnvægi í
efnahagslífinu áður. Hún býst við
að „einhverjir hafi ekki þolinmæði
til að bíða og taka upp sitt eigið hagkerfi eða tékka sig allavega út úr
þessu íslenska. Fyrirtæki eru að
stíga skref í þessa átt og það er ekki
skrítið þegar stór hluti tekna þeirra
kemur úr öðrum gjaldmiðlum og
kostnaður þeirra er í krónum.“
Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði við Háskólann í Reykjavík,
telur að stjórnvöld hljóti að taka
ákvörðun um það að sækja um inngöngu að ESB því að Íslendingar
geti ekki tekið upp evruna án inngöngu. Hún telur að samningur um
inngöngu þurfi ekki að taka meira

Ef við lendum í vandræðum með efnahagsmálin og höfum ekki þessa aðlögun sem krónan hefur gefið þá kemur
það fram í atvinnuleysi og rýrnun kaupmáttar. Það er
hættan. Við Íslendingar höfum aldrei getað sætt okkur við þetta og
okkur hefur tekist að afstýra því með krónunni.“
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en eitt til tvö ár því að Íslendingar
séu þegar komnir hálfa leiðina inn í
gegnum EES-samninginn. „Við
komumst hjá því að ganga í ESB ef
við viljum en það er ekki okkur í
hag. Við erum með minnsta
myntsvæði í heimi,
það er dýrt að vera
með eigin gjaldmiðil og miklu
hagkvæmara
úr því sem
komið er að
fara í ESB,“
segir hún.

,AGI SIG AÈ ÖRË
UNINNI
Edda Rós telur
mikilvægt
að
stjórnmálamennirnir
lagi sig að þróuninni og
reyni aldrei að stöðva hana
á öðrum forsendum en þeim ef
fjármálastöðugleiki virðist vera í
hættu eða hætta virðist steðja að
innviðum hagkerfisins að öðru leyti.
Þess vegna sé það hlutverk stjórnmálamannanna að tryggja að
umgjörð varðandi eftirlit og áhættustýringu sé fullnægjandi hjá
atvinnulífinu. Það segir hún að geti
kallað á endurskoðun á lagaumgjörð
og þeim stofnunum sem fyrir eru en

geti líka kallað á að hagstjórn verði
hagað öðruvísi en verið hefur. Það
verði menn að horfast í augu við.
„Ef okkur á að líða vel í evrunni
þá þurfum við að stjórna okkar
málum öðruvísi en hingað til. Staðreyndin er sú að evran sem gjaldmiðill verður hálfgerð spennitreyja.
Við missum gjaldmiðil sem hefur
séð um stóran hluta af aðlögun þjóðarinnar í efnahagsmálum og lagað
samkeppnisstöðu
atvinnugreina. Það hefur hingað
til verið ómetanlegt því
að sveiflurnar hafa verið
svo miklar,“ segir Edda
Rós, „en eftir því
sem við verðum
stærri
hluti af
alþjóðahagkerfinu þá breytist þessi virkni og
verður óútreiknanleg.
Það getur margt gerst
áður en gjaldmiðillinn fer
aftur að virka með þessum
hætti,“ segir hún.
Endurskoðun á fjármálum
hins opinbera þarf að fara fram og
draga verður úr sveiflum. Edda Rós
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(ALLA 4ËMASDËTTIR FRAM
KV¾MDASTJËRI 6IÈSKIPTAR¹ÈS
BENDIR ¹ AÈ ¹ÈUR EN VIÈ
SETJUM FRAM ¹¾TLUN UM
HVERNIG EIGI AÈ HAGA M¹LUM
TIL FRAMTÅÈAR ÖURFI AÈ N¹
JAFNV¾GI Å HAGKERFIÈ NÒ

%RNA "JARNADËTTIR HAGFR¾È
INGUR "¾NDASAMTAKANNA
BENDIR ¹ AÈ VERÈTRYGGINGIN
HAFI VERIÈ SETT VIÈ ALLT AÈRAR
AÈST¾ÈUR EN NÒ ERU ¹
FJ¹RM¹LAMARKAÈI OG ÖVÅ HLJËTI
AFNEMA HANA

L¾KKUNIN KEMUR EKKI FRAM
Å VERÈLAGI ER LÅTIÈ H¾GT AÈ
GERA m SEGIR +ATRÅN «LAFSDËTTIR
LEKTOR VIÈ (¹SKËLANN Å 2EYKJA
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SEM FYRIRHUGUÈ ER Å BYRJUN
MARS
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REYNDIN ER SÒ AÈ EVRAN SEM
GJALDMIÈILL VERÈUR H¹LFGERÈ
SPENNITREYJA m SEGIR %DDA 2ËS
+ARLSDËTTIR FORSTÎÈUMAÈUR
GREININGARDEILDAR ,ANDSBANK
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segir að ef dragi úr
sveiflum og endurskoðun á fjármálum hins
opinbera fari fram þá
líði Íslendingum hvort
sem er vel með krónuna. „Ef við lendum í
vandræðum
með
efnahagsmálin og
höfum ekki þessa
aðlögun sem krónan hefur gefið þá
kemur það fram í
atvinnuleysi og
rýrnun kaupmáttar. Það er
hættan.
Við
Íslendingar
höfum aldrei
getað
sætt
okkur við þetta
og okkur hefur
tekist að afstýra
því með krónunni.“

!FN¹M VERÈTRYGGINGAR
Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur Bændasamtakanna, telur
lausnina á efnahagsvanda þjóðarinnar ekki felast í gjaldmiðilsskiptum því efnahagsvandinn
verði áfram til staðar og þá verði
ríkisfjármálin eina stjórntækið
sem eftir verði. Hún veltir upp
umræðunni um afnám verðtryggingar frekar en að „gefast upp,
leggja Seðlabankann niður og fá
evruna.“ Hún telur skipta máli að
verðtrygging hafi verið sett á við
allt aðrar aðstæður en eru nú á
fjármálamarkaði. Verðtryggingin
hljóti að breytast og vera afnumin, hugsanlega í áföngum, þó að
það sé engin töfralausn. Íslendingar myndu aldrei teygja sig út á
ystu nöf í lántökum ef vextir á
langtímalánum gætu breyst, þó
ekki væri nema innan ákveðinna
marka.
Breytingar verða væntanlega á
matvælaverði í byrjun mars með
afnámi vörugjalda, tollalækkunum og lækkun virðisaukaskatts.
Skoðanir eru skiptar um tímasetn-

ingu þessara aðgerða og hvaða
áhrif þær muni hafa. Sumir telja
aðgerðirnar lækka matvælaverð
um tæp tíu prósent meðan aðrir
vonast eftir allt að sextán prósenta lækkun. Erna telur að
aðgerðirnar muni skila sér vel til
neytenda en Katrín telur matarverð lækka en ekki nóg.
„Ég er hrædd um að ekki sé
nóg samkeppni á matvörumarkaði og þensla sé of mikil
til að þetta skili sér að fullu út
í verðlagið,“ segir Katrín og tekur undir
áhyggjur um
verðhækkanir

hjá heildsölum og kaupmönnum fyrir
breytinguna.
Hún segir að við
núverandi aðstæður sé einfaldara
fyrir kaupmenn að aðgerðirnar skili
sér ekki út í verðlagið. Hún útilokar
ekki að matarverð hækki aftur ef
þenslan haldist.

&RAM UNDAN ER ËVISSA
Katrín er sammála þeim sem telja
tímasetninguna óheppilega og
telur að betra hefði verið að grípa
til þessara ráðstafana í jafnvægi
eða slaka. Til að ná tilætluðum
árangri þurfi mjög virkt verðlagseftirlit. „Ef lækkunin kemur ekki
fram í verðlagi er lítið hægt að
gera,“ bendir hún á.
Fram undan er óvissa í efnahagsmálum. Stýrivextir eru háir.
Verðbólga hefur lækkað lítillega
og því merki um viðsnúning en þau
eru ekki sterk. Lítill samdráttur
hefur komið fram en þó er ljóst að
þróunin hlýtur að verða í þá áttina.
Kosningar eru í vor og á kosningaári er samdráttur ekki vinsæll.
Tímasetning á matarbreytingum
er engin tilviljun. Viðsnúningurinn
kemur tæpast fyrir vorið.
Halla er bjartsýn á að stjórnvöld
átti sig á stöðunni, séu tilbúin til
viðræðna og hlusti á viðskiptalífið.
Hún segir að hvert fyrirtæki þurfi
að hugsa um sína afkomu og lifa af.
Málið sé ekki einfalt og engar einfaldar lausnir til. Áður hafi aðeins
illa stödd og lítt þróuð ríki með lítinn trúverðugleika kastað gjaldmiðli sínum og tekið einhliða upp
evruna. „Þannig erum við ekki.
Okkur er nær að ná jafnvægi í hagkerfið, taka síðan upp umræður til
lengri tíma litið og setja fram áætlun um hvernig við ætlum að skipa
málum til framtíðar.“

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 35033 01/07

VIÐ STYÐJUM HANDBOLTALANDSLIÐIÐ

FRÍTT INN Á LANDSLEIKINA GEGN
TÉKKUM Í LAUGARDALSHÖLL
laugardaginn 13. janúar kl. 16:15 og sunnudaginn 14. janúar kl. 16:15
Farðu strax inn á www.ibliduogstridu.is og tryggðu þér þannig ókeypis miða.
NÚ SÝNUM VIÐ HVAÐ Í OKKUR BÝR!

Samtök stuðningsmanna íslenska landsliðsins í handknattleik voru formlega stofnuð 12. janúar.
Félagsmenn samþykkja svohljóðandi yfirlýsingu:

STUÐNINGSBOÐORÐIN 10
01 Við lítum á okkur sem „stuðningsmenn” – en ekki
„áhangendur”.

06 Við gerum þá kröfu til landsliðsins að það „haldi haus” í mótlæti
og skuldbindum okkur til þess að gera slíkt hið sama.

02 Við vitum að stuðningur okkar er mikilvægur fyrir liðið og
getur haft mikil áhrif á árangur þess.

07 Við heitum því að yfirgefa ekki skútuna ef miður gengur – við
heitum því að halda út allt til enda og sýna „úr hverju við erum gerð”.

03 Við vitum að stuðningur er ekki síst nauðsynlegur í stríðu
– ekki bara í blíðu!

08 Jákvæður stuðningur er skemmtilegur og gefandi – ekki bara fyrir
landsliðið heldur líka okkur stuðningsmenn og þjóðarkarakterinn.

04 Við gerum okkur raunhæfar væntingar.

09 Við getum ekki öll orðið landsliðsmenn – en við getum orðið
stuðningsmenn – í blíðu og stríðu.

05 Við teljum það ekki minnimáttarkennd að taka það með í
reikninginn að 300 þúsund manna þjóð er að keppa við
milljónaþjóðir. Það er bara viðurkenning á staðreyndum.

VERTU VIRKUR STUÐNINGSMAÐUR STRÁKANNA OKKAR
Í ÍSLENSKA LANDSLIÐINU Í HANDKNATTLEIK

10 Sama hvernig gengur og sama hvernig fer - þá lofum við
alltaf einu: Við höfum ánægju af leiknum.

STUÐNINGSAÐILAR:
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Öldruð en ánægð
Að undanförnu hefur mikið verið rætt um málefni aldraðra og aðbúnað þeirra á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Jafnan hefur
umræðan verið neikvæð þar sem bent er á að ekki sé nægilega vel hlúð að þessum þjóðfélagshópi. Sigríður Hjálmarsdóttir heimsótti fjögur dvalar- og hjúkrunarheimili og ræddi við heimilisfólkið sjálft um líðan þeirra og aðbúnað á heimilunum.
3IGMUNDUR "JARNASON ¹ 3ËLVANGI

%KKERT AÈ NEMA ELLI
Sigmundur hefur verið á Sólvangi í rúm tíu ár en
hann er 96 ára síðan í september. „Mér hefur liðið
ágætlega eftir að ég kom á Sólvang,“ segir Sigmundur og bætir við: „Enda er ekkert að mér
nema elli.“
Sigmundur segir það alveg ágætt að vera á
dvalarheimili þó hann geri nú ekki mikið yfir daginn. „Ég þvælist bara um hérna, hlusta dálítið á
útvarpið og reyni líka að lesa svolítið. Það gengur
þó ekki alveg nógu vel því ég sé dálítið illa en
gengur alveg ef letrið er ekki mjög smátt.“
Aðstæður Sigmundar á dvalarheimilinu hafa
heilmikið breyst á þessum tíu árum því fyrst
þegar hann kom þangað deildi hann herbergi með
tveimur öðrum. „Svo var tekið upp á því að fækka
niður í tvo en ég er bara einn hérna núna því hann
dó í ágúst sem var með mér á stofunni,“ segir Sigmundur og er steinhissa á að fá að vera einn í herbergi þó honum finnist það alveg ágætt. „Ég hélt
að heimilið hefði ekki efni á því.“
Spurður hvort hann líti á Sólvang sem heimili
sitt segir Sigmundur: „Já, ég verð að gera það
enda er ég búinn að vera hér svo lengi og á hvergi
annars staðar heima. Ég á þó ekki marga vini hér
enda hef ég aldrei verið vinamargur. Ég er að
mestu sjálfum mér nógur.“

3*,&5- 3¡2 .«'52 3IGMUNDUR BÕR ¹ 3ËLVANGI Å (AFNAR

FIRÈI OG LÅÈUR ¹G¾TLEGA ÖAR

«LAFUR ®RN RNASON ¹ 3KJËLI

.ËG VIÈ AÈ VERA
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Ólafur er á þriðja árinu sínu á Skjóli en hann er 86
ára gamall. „Mér hefur líkað vel að vera hér og
hef nóg við að vera,“ segir Ólafur og tekur dæmi:
„Maður horfir á sjónvarp og hlustar á útvarp. Á
morgnana eru æfingar þar sem ég æfi mig að
ganga í göngugrind til að halda mér aðeins við.
Þannig að hér er ágætt að vera.“
Ólafur segir ekki mikið um bein félagsstörf á
Skjóli en nefnir þó helgistundirnar sem séra Sigurður Jónsson í Ásprestakalli sér um. „Síðan er
tómstundaiðja hér niðri þar sem hægt er að mála,
prjóna og fleira. Þar hef ég málað svolítið og les
blöðin þar líka þannig að mér leiðist ekkert, enda
er hægt að hafa vel ofan af fyrir sér,” segir Ólafur.
Eiginkona Ólafs kemur reglulega í heimsókn
til hans á Skjól en hún býr enn heima. „Hún gat
ekki annast mig lengur og þess vegna kom ég
hingað.“
Ólafur segist ekki geta litið á Skjól sem heimili
sitt heldur líti hann meira á sig sem gest þar. „En
ég sætti mig vel við að vera hér. Það eru reyndar
mikil viðbrigði að fara að heiman og á hjúkrunarheimili. Sérstaklega að skilja konuna eftir heima
en hún er sjö árum yngri en ég. Það hefur enn ekki
komið til tals að hún komi hingað líka enda getur
hún annast um sig sjálf ennþá. Fær bara manneskju til sín til að þvo og hreinsa til,“ segir Ólafur.

*ËRUNN 2 "RYNJËLFSDËTTIR ¹ 'RUND

,EIÈIST ALDREI
Jórunn er 96 ára gömul og hefur
búið á Dvalarheimilinu Grund í
fimm ár. Hún segist ekki geta hugsað sér neitt yndislegra. „Það er svo
gott samfélag hérna að ég myndi
hvergi annars staðar vilja vera,“
segir Jórunn en hún hefur rekið
verslunina Jórunnarbúð á Klapparstíg í fjórtán ár og fer til vinnu á
hverjum morgni. Þar selur hún
sængurver, dúka og ýmislegt fleira.
„Ég ætla að halda áfram með búðina á meðan ég lifi. Ég finn aldrei
til í fótunum og er aldrei þreytt,“
segir hún en hún reiknar allt í huganum og þarf ekki að nota gleraugu. „Svo kem ég heim eftir vinnu
og þá er kvöldverðurinn borinn á
borð fyrir mig. Síðan fer ég alltaf
inn á herbergið mitt eftir kvöldmat. Þá vil ég hafa næði til að horfa
á sjónvarpið eða lesa enda er ég þá
búin að fá nægan félagsskap fyrir
daginn en hér er ekki hægt að láta

sér leiðast í eina mínútu.“
Jórunn segir afskaplega vel
valinn hóp starfsfólks starfa á
Grund sem þyki vænt um allt
heimilisfólkið. „Á því er engin
undantekning því alls staðar er
sama hlýja og yndislega viðmótið,“ segir Jórunn og bætir því við
að á heimilinu hafi hún allt sem
hún þarf. „Hér fæ ég hárgreiðslu,
fótsnyrtingu og nudd, þannig að
þetta er bara eins og að taka fólk
að sér þegar það er orðið fullorðið.
Hér lifi ég mína elli með eðlilegum hætti.“
Jórunn varð fyrir því óhappi
fyrr í vetur að fótbrotna. „Ég á ægilega góðar dætur sem hlupu í skarðið fyrir mig í búðinni fyrir jólin
meðan ég var að jafna mig og það
gekk ofsalega vel.“ Jórunn var þó
ekki lengi að jafna sig eftir óhappið
því hún vildi komast sem fyrst til
starfa aftur í versluninni sinni.

%)').+/.!. (%)-! «LAFUR ®RN HEFUR VERIÈ ¹ 3KJËLI ¹
ÖRIÈJA ¹R OG SEGIR ÖAÈ MIKIL VIÈBRIGÈI AÈ FLYTJA AÈ HEIMAN
¹ HJÒKRUNARHEIMILI %KKI SÅST ÖAR SEM EIGINKONA HANS BÕR
ENN HEIMA
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¶ËRUNN 3IGURÈARDËTTIR ¹ (RAFNISTU

$ETTUR EKKI Å HUG AÈ KVARTA
„Ég verð 92 ára í vor og er búin að
vera hér á Hrafnistu síðan fyrir
jólin 2005,“ segir Þórunn en sjálf
hafði hún unnið á Hrafnistu á árum
áður. „Mér hefur líkað ágætlega
hér síðan ég kom enda var ég búin
að vinna hér og vissi alveg að
hverju ég gekk. Annars fer það
mikið eftir því bara hvernig fólkið
er sjálft hvort það er ánægt eða
ekki.“
Þórunn segist ekki gera neitt
sérstakt yfir daginn. „Ég les blöðin en að öðru leyti ósköp lítið. Spila
þegar ég hef einhvern til að spila
við og hef verið með handavinnu
sjálf bara hér inni á herberginu
mínu. Þá hjálpar starfsfólkið mér

ef ég þarf á því að halda,“ segir
hún.
„Mér dettur ekki í hug að kvarta
undan því að vera hér, það væri nú
bara skáldskapur,“ segir Þórunn
og bætir því við að það sé ekkert
vandamál að vera gamall nema að
maður skapi sér það sjálfur.
„Ég fann ekkert fyrir því að
fara heiman frá mér og hingað á
Hrafnistu. Ég bjó heima áður og
sonur minn var með íbúð í kjallaranum hjá mér. Ég var oft ein í húsinu af því hann var að vinna og
mér fannst það ekki vera öruggt
lengur, auk þess sem mér leiddist
stundum,“ segir Þórunn og er
ánægð með nýja heimilið sitt.

„Börnin mín heimsækja mig oft og
ég fer í heimsóknir til þeirra eða
með þeim. Mér þætti voðalega
skrítið að hætta að umgangast
fólkið mitt. Það hefur alltaf verið
duglegt að heimsækja mig. Þannig
að ég get alveg verið ég sjálf og
gert það sem ég vil þó ég búi hér.
Ég læt þá starfsfólkið bara vita af
mér.“

,¥+!2 '4,%'! ¶ËRUNN HEFUR VERIÈ
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Janúartilboð
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Framkallaðu myndirnar þínar
og varðveittu minningarnar
á öruggan hátt
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Lífsdans sólskinsfólksins
Hjónin Jonathan Dayton og Valerie Faris slógu óvænt í gegn með sinni fyrstu kvikmynd, Little Miss Sunshine, sem fjögur þúsund manns hafa séð á þeirri viku sem hún hefur verið sýnd í Reykjavík. Þórarinn Þórarinsson ræddi við Jonathan um þessa litlu,
krúttlegu mynd sem flytur þann boðskap að fólki sé farsælast að líta á lífið sem dans.

L

ittle Miss Sunshine er lítil mynd
sem hefur slegið í
gegn hvarvetna
og það er óhætt að
segja að hún hafi
fengið draumabyrjun þegar
hún var sýnd á Sundance
kvikmyndahátíðinni þar sem
áhorfendur risu úr sætum
sínum að lokinni frumsýningu og hylltu höfunda hennar með dynjandi lófaklappi.
Sigurganga
myndarinnar
hefur verið óslitin síðan en
þessar miklu vinsældir komu
leikstjórunum í opna skjöldu.
„Þessar vinsældir komu
okkur á óvart, ekki síst þar
sem þetta er okkar fyrsta
mynd,“ segir Jonathan en þau
hjónin hafa unnið saman að
kvikmyndagerð í um 20 ár og
hafa meðal annars gert tónlistarmyndbönd fyrir R.E.M.,
Janet Jackson og Paulu Abdul.
„Við höfum alla tíð verið heilluð af kvikmyndagerð og töldum okkur vera með frábært
efni í höndunum en óraði ekki
fyrir þessu. Það eina sem við
vissum var að sagan og innihald hennar skiptu okkur
miklu máli en það er alls ekki
sjálfgefið að það sem maður
heillast af höfði til annarra.
Hvað þá fólki í öðrum löndum
þannig að þetta hefur verið
mjög ánægjulegt og þá ekki
síst vinsældirnar utan Bandaríkjanna.“

$ÎNSUM OKKUR FR¹ METINGNUM
Little Miss Sunshine greinir
frá ferðalagi fjölskyldu, hjónum með tvö börn, samkynhneigðum og þunglyndum
frænda og rugluðum afa sem
hefur tekið upp fíkniefna-

Eigið þið kannski
líka ykkar útgáfu
af American Idol?
Þetta er fáránlegt. Það er alveg
út í hött hvað
við leggjum öll á
okkur en það er
notalegt að sjá að
fólk nær þessum
punkti í Little
Miss Sunshine.

neyslu á gamals aldri. Allt er
fólkið í einhverjum andlegum
hremmingum fyrir utan sjö
ára dótturina en fjölskyldan
leggur land undir fót þegar
stúlkunni býðst að taka þátt í
fegurðarsamkeppni
barna.
Aðstandendur hennar eru
óttalegt minnipokafólk en
eygir von um glæstan sigur
og stendur þétt að baki yngsta
fjölskyldumeðlimnum.
„Handritshöfundurinn sá
Little Miss Sunshine fyrir sér
sem nútímalega vegamynd
sem segði þessa fjölskyldusögu án allrar tilfinningasemi
og væmni. Ég held að myndin
höfði jafnsterkt til fólks og
raun ber vitni vegna þess að
við þekkjum öll þessi vandamál og óöryggið sem persónurnar glíma við. Myndin fjallar um tvenn ólík lífsviðhorf
sem takast á. Annars vegar
að líta á lífið sem samkeppni
og hins vegar sem dans. Þegar
þú dansar gerir þú það einungis vegna þess að þú nýtur
þess og hefur ekki áhyggjur
af því að vera dæmdur. Þegar
upp er staðið eru það þessi
skilaboð sem myndin hefur
fram að færa, að það sé farsælast að horfa á lífið eins og
dans og njóta reynslunnar
frekar en að vera í stöðugri
samkeppni og einblína á það
hvort maður sé númer eitt.“

"ANDARÅKJAMENN MISSA SIG Å
KAPPHLAUPINU
„Ég held að Bandaríkjamenn
séu sérstaklega uppteknir af
því að vera númer eitt,“ segir
Jonathan. „Heimurinn er hins
vegar að breytast og þetta
viðhorf er að breiðast út um
allan heim. Við höfum því
miður flutt þessa sigurvegaraþráhyggju út um víða veröld. Það eru alls konar keppnir í gangi úti um allt. Við erum
til dæmis með American Idol
í sjónvarpinu hérna en þátturinn er gerður eftir bresku
módeli. Eigið þið kannski líka
ykkar útgáfu af American
Idol? Þetta er fáránlegt. Það
er alveg út í hött hvað við
leggjum öll á okkur en það er
notalegt að sjá að fólk nær
þessum punkti í Little Miss
Sunshine.“
Jonathan segist hafa rekið
sig á það að Bandaríkjamenn
eigi það til að misskilja myndina og sumir haldi því fram
að hún upphefji aumingjaskap. „Þetta er alls ekki rétt
og punkturinn virðist því
miður fara fram hjá þeim
sem leggja þennan skilning í
myndina. Við erum einfaldlega að segja fólki að láta ekki
samkeppnina heltaka sig. Við
erum einfaldlega að segja
fólki að kalla sig ekki „sigurvegara“ og ekki „tapara“
heldur. Við erum í raun öll
þátttakendur í einhvers konar
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fegurðarsamkeppni út í gegnum lífið
en við megum ekki láta þetta lita alla
tilveru okkar.“

"ARNAKEPPNIR LITNAR HORNAUGA
Jonathan segir góðu heilli að þó mikið
sé um fegurðarsamkeppnir barna í
Bandaríkjunum þá séu þær almennt
litnar hornauga. „Þessar keppnir
ganga yfirleitt fram af fólki og þó það
sé hellingur af þeim í gangi þá eru
þær samt einkennileg menningarfyrirbæri á jaðrinum og flestum er
brugðið þegar þeir sjá börnin á sviði.
Öll börnin sem koma fram í myndinni
eru raunverulegir keppendur í fegurðarsamkeppnum en við ákváðum
að það færi best á því að sýna þessi
börn eins og þau eru í raun og veru.
Ég hef mínar persónulegu skoðanir á
þessum keppnum en vildi í myndinni
horfa á heildarmyndina og það hvernig við stillum okkur öll upp sem keppendur. Við vildum tryggja að fegurðarsamkeppnin
yfirskyggði
ekki
myndina og kaffærði boðskapinn. Það
er svo óneitanlega áhugavert að fólk
úr þessum barnafegurðarsamkeppnabransa hefur tekið myndinni vel og

lítur alls ekki á hana sem fordæmingu á fyrirbærinu.“

6ANDAÈ LEIKARAVAL
Leikararnir í myndinni þykja standa
sig með mikilli prýði með hina ungu
Abigail Breslin, Greg Kinnear og
Toni Collette í broddi fylkingar en
gamanleikarinn Steve Carell úr
bandarísku The Office-þáttunum
þykir einnig sýna á sér nýja og
skemmtilega hlið í hlutverki frændans þunglynda. „Við gerðum okkur
fulla grein fyrir því að leikhópurinn
gæti skipt sköpum fyrir útkomuna og
vönduðum okkur vel þegar við völdum í hlutverkin. Við vissum að við
yrðum að finna leikara sem gætu
verið sannfærandi á tilfinningasviðinu og verið ekta og fyndir um leið.
Steve Carell sagðist aldrei hafa litið
svo á að hann væri að leika í gamanmynd þó hann hafi verið meðvitaður
um að þetta væri fyndið og hann var
því aldrei að reyna að vera fyndinn.
Þetta er eitt af því sem fékk þetta allt
til að ganga upp, að leikararnir voru
ekki að rembast við að vera fyndnir.“

3AMLYND HJËN
Jonathan segir það síður en svo
vefjast fyrir þeim hjónum að vinna
saman og það sé ekki vandamál að
hafa tvo leikstjóra. „Við erum gift,
eigum þrjú börn og höfum unnið
saman í rúm tuttugu ár þannig að
fyrir okkur er það eðlilegasti hlutur í
heimi að vinna náið saman. Við gerðum þetta allt saman og vorum alveg
samstíga í gegnum allt ferlið. Við
unnum bæði með leikurunum en
þegar við tökum atriðin upp átti
annað okkar það til að draga sig
aðeins í hlé á meðan hitt hélt áfram að
gefa leikurunum fyrirmæli en við
gættum þess vandlega að lenda ekki í
mótsögn hvort við annað.
Jonathan segir þau hjónin undir
áhrifum frá ýmsum leikstjórum,
evrópskum og bandarískum. Glöggir
áhorfendur þykjast jafnvel greina
skandinavísk áhrif í Little Miss Sunshine og það er síður en svo úr lausu
lofti gripið. „Við erum ofboðslega
hrifin af myndunum Tilsammans og
Fucking Åmål eftir Svíann Lukas
Moodysson og svo höldum við mikið
upp á Almodóvar.“
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PSL33E-00G016N5
TOSHIBA SATELLITE L30-140
Intel® CeleronM 410A
14” WideXGA skjár
ATI Radeon X200 skjástýring
512MB DDR Minni (533)
40GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust netkort

4.534
69. 588

Windows XP home edition SP2
Microsoft Works
Microsoft® Office OneNote ™ 2003
PowerDVD
2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum

LKN:DAN-159900-025
FSC AMILO PI CORE2
Intel Core 2 Duo T5500
15.4” WXGA Crystal View
ATI Mobility Radeon x1400 128MB
- up to 512MB Hypermemory
1024MB DDR533 Vinnsluminni
100GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Kortalesari 4 - 1
IEEE 1394 - DV Ready
7.1 Hljóð í gegnum SPDIF
Express Card rauf
DVI, 3xUSB2, S-Video tengi

59.988

4.999
Vaxtalaust 12 mán.

155.

9.999

Staðgreitt

AN@A67DGÁ

9.999

Vaxtalaust 12 mán.

988

PLUA1E-01801KN5
TOSHIBA SATELLITE U200-198
Intel® Core 2 Duo T5500
12.1” Wide XGA skjár
512MB DDR Minni
60GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort Intel ABG
Kortalesari 4 - 1
BlueTooth
Fingrafaralesari - Biometric
Shock resistant magnesium alloy chassis
3D Shock resistant Harður diskur
Rafhlöðuending 5:01 (Mobile Mark™)
Aðeins 1.86 kg
Windows XP Professional

11.666

119.988

992

11.666 139.992

Staðgreitt

ÃGÌÁA6JHBÖH

179.

Staðgreitt

Vaxtalaust 12 mán.
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Prentar - skannar - ljósritar
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1.999
14884-TRU
TRUST ÞRÁÐLaust ÍSLENSKT
LYKlaborð og MÚS
Með ábrenndum íslenskum stöfum.

999

Q8160B
HP PHOTOSMART C3180 ALL IN ONE
Prentar - skannar - ljósritar
Jaðarlaus prentun
USB og PictBridge tengi
Innbyggður Kortalesari

3.4 99

Með ábrenndum íslenskum stöfum.
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14179-TRU
TRUST WIRELESS MOUSE
MI-3500X

AN@A67DGÁ

8.999

A?ÓHBNC96EG:CI6G>

Með ábrenndum íslenskum stöfum.
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967559-0118
LOGITECH MEDIA ELITE
ÍSLENSKT

11916-TRU
TRUST MULTI FUNCTION HEADSET

;A6@@6G>

2.799
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6.999
14. 999
DPPFP35
SONY MYNDAPRENTARI FP35
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12.999
18. 999
301062EK
LaCie 250GB LACIE BRICK
USB2 8MB

301074
LaCie 80GB LACIE MOBILE
DRIVE USB2

7.999

9.999 *%

MDPC6189IS
MEDION LINUX CELERON
850MHZ

A¡@@JC

19. 999
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„Lífið kemur í tímabilum,“ sagði móðir mín
við mig um daginn
svo spekingslega að
ég átti ekki annarra
kosta völ en opna
einn bjór og hugsa
vandlega
um
merkingu
þessara
orða. Ég byrjaði á því að
hugleiða hvort ég ætti ekki að taka
upp þann sið að fá mér ávallt einn
bjór þegar móðir mín segði eitthvað merkilegt en taldi að það
myndi leiða til mikillar dagdrykkju og sneri mér því að vangaveltum um tímabilaskipt lífið.
Lífið kemur jú vissulega í tímabilum. Sumum hrútleiðinlegum,
öðrum hreint snilldarlegum. Þegar

svo eitt tímabil klárast og annað
tekur við þá getur oft komið okkur
á óvart hversu auðvelt eða þá
hversu erfitt er að sleppa takinu
og halda út í óvissuna. Hugleiðingar mínar héldu áfram í viðlíka
hringavitleysu og ég dreypti á
bjórnum meðan Bob Marley söng
um að djamma, djamma í nafni
guðs. Ég starði ofan í bjórdolluna í
leit að svari og aldrei þessu vant,
þá leyndist svar við einni af gátum
lífsins ofan í hálffullri bjórdós.
Galdurinn er að sætta sig við að
ekkert endist að eilífu. Í stað þess
að hanga sífellt í því sama, koma
sér vel fyrir í þægindablöðrunni
þar sem ekkert hróflar tilveru
manns, er gott að sprengja
blöðruna öðru hvoru. Stöðnun er

ógnvekjandi fyrirbæri. Því er
besta leiðin til að njóta lífsins sú,
að ná því besta úr hverju tímabili
fyrir sig og halda svo áfram yfir í
næsta. Í þessum skilningi er lífið
svolítið svipað pöbbarölti. Stundum er gott að breyta til og færa
sig yfir í stuðið á næsta bar.
„Svalt“ hugsaði ég og tók stóran sopa af visku lífsins úr bjórdósinni.
Að þessu sögðu þakka ég ykkur
fyrir samfylgd og lestur. Ég ætla
að kasta mér út úr þægindablöðrunni og halda áfram pöbbaröltinu
yfir í næsta tímabil lífsins. Stundum verður maður bara að láta eftir
freistingunni, enda ekki víst að
hún bjóðist aftur.
Lifið og njótið.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Mér sýnist
Þetta er
þú nú gera
meðleigjandi
meira
en bara
minn hann Jói,
að bjarga
hann er frekar þér,
þú lítur
skrýtinn en ég stórkostlega
bjarga mér!
út!

Jæja Jói! Hvað
gerir þú?

Sjálfstæður ...

Sem
þýðir?

Þú veist, aldrei frí,
sífellt ný verkefni,
endalaus læti,
vinna, vinna,
vinna!

Já svona
mest!

Atvinnulaus?

Ansk!

Djö#&!

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Kom inn!

Palli minn, það
er matur eftir
hálftíma!

Mamma byrjar alltaf á að
sótthreinsa herbergið þegar
hún kemur inn.
Hvers
vegna?
Ég er
næstur!

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

TROMMUS

ETT

TROMMUSETT

N +JÎLTURAKKAR
op

an

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

nitsel

Ég ligg bara hérna og
safna skeggi!

N "ARNAL¹N
Ég þarf að fara að hringja og
segja mömmu að hún sé að fara
að eignast annað barnabarn!

Já, það er víst

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN
Um leið og hún heyrir fréttirnar
byrjar hún að nöldra í mér. Hún
er svo áhyggjufull fyrir mína hönd
af því ég á engin börn né kærasta!

Ég á mér góðan frama og
hef það gott, en ekkert er
nógu gott fyrir hana, nema
það að unga út endalausum
barnabörnum!

Náðu í
bréfþurrkur
fyrir okkur!

Þarna kom
það!

HELGAR
TILBOÐ
2.199

1.999

Tenacious D
The Pick Of Destiny

2.199

1.999

Forgotten Lores
Frá Heimsenda

2.199

1.999
My Super Ex Girlfriend
DVD

2.199

1.999

Hallilúja og Heiðar Alelda
Pollapönk

2.199

1.999

Incubus
Light Grenades

2.199

1.999
Ice Age 2
DVD

2.599

2.399

Beatles
Love CD+DVD

3.199

2.999

Björgvin Halldórsson
Björgvin og Sinfó CD+DVD

2.199

1.999
The Queen
DVD

2.199

2.199

1.999

Skúli Sverrisson
Sería

2.999

2.799

Sálin
Sálin og Gospel CD+DVD

2.199

1.999
The Sentinel
DVD

2.199

1.799

1.999

Hoodwinked
DVD

Superman Returns
DVD

KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI
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+ATHARINA -IELDS
OG *ËNA (LÅF (ALLDËRSDËTTIR OPNA
SÕNINGUNA &LYING 3AUCER ¹ #AFÁ
+ARËLÅNU ¹ !KUREYRI ¶¾R STÎLLUR
HAFA UNNIÈ SAMAN ¹ÈUR OG SETTU UPP
SÕNINGU Å "ERLÅN Å DESEMBER 
3ÕNINGIN ¹ +ARËLÅNU ER INNSETNING
SEM SAMANSTENDUR AF MYNDBANDS
VERKI LJËSMYNDUM M¹LVERKUM
TEXTA OG SKÒLPTÒRUM

F  4V¾R SÕNINGAR VERÈA OPNAÈ
AR Å ,ISTASAFNINU ¹ !KUREYRI UM
HELGINA !NNARS VEGAR SÕNING *ËNS
«SKARS SEM KALLAST ,ES YEUX DE
LkOMBRE JAUNE EÈA !UGU 'ULA
3KUGGANS OG HINS VEGAR INNSETNING
EFTIR BANDARÅSKA LISTAMANNINN !DAM
"ATEMAN EN SÕNING "ATEMANS
BER HEITIÈ 4YRFINGAR ,ISTASAFNIÈ ¹
!KUREYRI ER OPIÈ ALLA DAGA NEMA
M¹NUDAGA EN FRÅTT ER INN ¹ FIMMTU
DÎGUM
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OPERA OPERAIS

F  ¶ÕSKI MYNDLISTARMAÈUR
INN !LEX 'ROSS OPNAR SÕNINGUNA
.EUBEU Å GALLERÅ "OXI ¹ !KUREYRI
 SÕNINGUNNI MUN HANN SÕNA VÅDEË
TEIKNINGAR LJËSMYNDIR OG SKÒLPTÒR
3KÒLPTÒRINN ER NÕBYGGING SEM HANN
HEFUR SÁRHANNAÈ INN Å STOFURÕMI
"/8INS

3ÓMI  

-IASALAN ER OPIN ALLA DAGA NEMA MÉNUDAGA KL   OG FRAM A SâNINGU SâNINGARDAGA
3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN
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F  ¶ORSTEINN 'ÅSLASON

3TEINI
OPNAR SÕNINGU Å $A,Å GALLERY 3ÕNING
3TEINA BER TITILINN 4/ 4().+  $/
4().+ OG STENDUR TIL  JANÒAR

N N 3+%--4!.)2
-9.$,)34 'UÈ SÁR UM VINI MÅNA p ÁG SÁ UM ËVINI MÅNA $ÒKRISTUR AF FÎNGUM ¹ ,ITLA

(RAUNI EFTIR 3IGRÅÈI «LAFSDËTTUR MUNU VEKJA NOKKRA EFTIRTEKT

"L¹MINN INDIGO
Þjóð sem klæðir sig árið
um kring í bláar gallabuxur
ætti ekki að kippa sér upp
við að myndlistarmenn setji
saman sýningu með yfirskriftinni Indigo. Á hverju
ári er baðmullin í gallabuxunum lituð blá með tilbúnum indigo-lit sem hefur
um langt árabil tekið við af
hinum forna dimmbláa lit.

„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

Indigo var hátt skrifaður meðal
fornþjóða Indlandsskagans og
Kína. Þótt litarar Kínverja og Indverja hafi fundið margar leiðir til
að skapa þennan sterkbláa lit er
sjaldgæft að takast á við hann í
hreinu formi: túregar á svæðinu í
jaðri Sahara kunna það enn og þar
táknar hann auð, þar er hann svo
sterkur að hann smitast á húð
manna og þeir fá á sig bláan tón.
Hópur myndlistarmanna með
formleg sýningarsamtök – stundum kallaðir málarahópurinn Gullpensillinn – hefur sett saman sýningu sem opnar í Gerðarsafni í
dag og þau hafa valið sér yfirskriftina Indigo. Verður sýningin
uppi til 11. febrúar. Þau eru tíu
saman að þessu sinni, en eru í losaralegu mengi sínu meira, raunar

helstu málarar landsins undir
miðjum aldri, hópurinn sem kom
fram og reis hljóðlega gegn ríkjandi stefnuleysi og sundrungu og
tók að mála á ný.
Þetta eru þeir Daði Guðbjörnsson, Helgi Þorgils, Eggert Pétursson, Ransu, Birgir Snæbjörn,
Jóhann Lúðvík, Kristín Gunnlaugsdóttir, Sigríður Ólafsdóttir,
Sigtryggur Bjarni og Sigurður
Árni. Þessi sýning er búin að vera
tvö ár í uppsiglingu og gefur
Gerðarsafn út myndarlega sýningarskrá með stuðningi Milestone.
Verkin eru öll miðuð útfrá indigo-bláum. Þau eru svo ólík sem
þau eru mörg: leiðiþemað er bara
liturinn og hann reynist óhemju
öflugur að halda öllu saman.
Myndefnið er af ýmsum toga:
fangar á Litla-Hrauni, blómamyndir Eggerts, leikföng fyrir
Indigo-börnin, kunnuglegri þemu
frá Helga Þorgils og Kristínu
Gunnlaugsdóttur.
Í myndarlegri sýningarskránni
gerir Auður Ólafsdóttir listfræðingur litla grein fyrir litnum og
tengslum hans hér á landi og í
stærra samhengi vestrænnar
myndlistarsögu og þá er ekki tæpt
á blúsnum, bláum mánudögum,
næturblámanum og bláum augum
þínum.
PBB

F  (LJËMSVEIT 'EIRMUNDAR
6ALTÕSSONAR SKEMMTIR ¹
+RINGLUKR¹NNI

N N 3µ.).'!2
F  &¾REYSKU LISTM¹LARNIR
%DWARD &UGLÐ !STRI ,UIHN 3IGRUN
'UNNARSDËTTIR 4ORBJÐRN /LSEN
%YÈUN AV 2EYNI OG )NG¹LVUR AV
2EYNI SÕNA VERK SÅN Å MENNINGAR
MIÈSTÎÈ (AFNARFJARÈAR Å (AFNARBORG
,ISTAMENNIRNIR ¹ SÕNINGUNNI %INSÕNA
,IST ERU AÈ MÎRGU LEYTI ËLÅKIR EN
ÖAU EIGA ÖAÈ SAMEIGINLEGT AÈ VERA
ËHR¾DD VIÈ AÈ GERA TILRAUNIR MEÈ
T¾KNI FORM OG MYNDBYGGINGU
3ÕNINGIN STENDUR TIL  FEBRÒAR

F  +OLBEINN (UGI OPNAR
EINKASÕNINGU SÅNA Å .ÕLISTASAFNINU
3ÕNINGIN b3TILL DRINKING ABOUT YOUm
STENDUR TIL  JANÒAR OG VERÈUR OPIN
VIRKA DAGA MILLI   EN TIL MIÈN¾TT
IS FÎSTUDAGA TIL SUNNUDAGA

F  -YNDLISTARMENNIRNIR *ËHANN
4ORFASON OG (LYNUR (ELGASON
SÕNA VERK SÅN Å ,ISTASAFNI !3¥ VIÈ
&REYJUGÎTU 3ÕNINGARNAR STANDA TIL
 JANÒAR

F  -YNDLISTARMENNIRNIR
(EKLA $ÎGG *ËNSDËTTIR $ANÅEL
"JÎRNSSON 3IRRA 3IGRÒN
3IGURÈARDËTTIR OG SDÅS 3IF
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Nýárstónleikar Tríó Artis
Tríó Artis heldur árlega nýárstónleika sína í Mosfellskirkju í Mosfellsdal á morgun sunnudag. Þetta
er í fjórða skiptið sem tónleikarnir eru haldnir en á efnisskrá er
jafnan ljúf tónlist fyrir flautu,
víólu og hörpu.
Í ár leikur tríóið verk eftir Carl
Philipp Emanuel Bach, Claude
Debussy, Arnold Bax og François
Devienne. Þess má geta að tríósónata Claude Debussy er fyrsta
verkið sem skrifað var fyrir
flautu, víólu og hörpu. Síðar hafa
mörg tónskáld fetað í fótspor
Debussys og einnig samið verk
fyrir þessa hljóðfærasamsetningu sem þykir mjög sérstök en
jafnframt falleg.
Tríó Artis hefur gert það að

hefð að flytja sónötu Debussy á
hverju ári á nýárstónleikunum í
Mosfellskirkju enda merkilegt
verk sem vex við hverja hlustun.
Tríó Artis var stofnað í Amsterdam árið 2001 en það skipa þau
Kristjana Helgadóttir, flautuleikari, Þórarinn Már Baldursson,
víóluleikari og Gunnhildur Einarsdóttir hörpuleikari.
Tónleikarnir hefjast kl. 17 og
er aðgangur að þeim ókeypis.
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Bling, hælaskór og loðfeldir
(VAÈA FLÅK KEYPTIR ÖÒ ÖÁR SÅÈAST
¡G FÁKK *EREMY 3COTT KATTAAUGNAKJËL FR¹
UNNUSTANUM UM JËLIN

3P¹IR ÖÒ MIKIÈ Å TÅSKUNA
¡G SP¹I MEIRA Å FÎT EN TÅSKU

 6IÈ M¾LUM MEÈ
SOKKABÎNDUM .¾LDU ÖÁR Å FALLEGT
SOKKABAND TIL AÈ SETJA PUNKTINN YFIR
FALLEG UNDIRFÎT ¶AÈ ER LÅKA H¾GT AÈ
BINDA BARA S¾TAN SATÅNBORÈA EFST ¹
ÖYKKU SOKKANA Å VETRARKULDANUM 4RÀS
TRÀS SEXY

(VERNIG MYNDIRÈU LÕSA STÅLNUM ÖÅNUM
(ANN ER ËLÕSANLEGUR !LLT FR¹ ÖRÎNGUM
HLAUPARABUXUM UPP Å LOÈFELDI (ELST B¾ÈI
Å EINU
5PP¹HALDSHÎNNUÈIR EÈA FATAMERKI
.ÒNA ERU ÖAÈ 3TELLA -C#ARTNEY OG 0RADA
¶AÈ ER SVO GOTT AÈ VERA Å FÎTUNUM FR¹ ÖEIM
4ÅSKUÅKONIN ÖÅN
4ÅSKUÅKORNINN MINN
&LOTTUSTU LITIRNIR
3VART OG BLEIKT UM HELGAR %ITTHVAÈ DEMP
AÈRA Å SKËLANUM

UTLIT FRETTABLADIDIS

(VAÈ FINNST ÖÁR FLOTTAST Å
TÅSKUNNI NÒNA
,AKKSKËR OG FËTBOLTATREYJUR

(VERJU ERTU VEIKUST FYRIR
"LINGI H¾LASKËM OG LOÈFELDUM

$!¨2!¨ 6)¨ 4¥3+5.!
%LSA -ARÅA "LÎNDAL

Svartur mánuður?
Nú er janúar. Nú er kalt. Nú er skammdegi og kannski auðvelt að vera
svartsýnn. Ég var að velta því fyrir mér um daginn hvernig klæðaburður okkar breytist eftir árstíðum og þá jafnvel eftir skapi. Ég tek
sjálf eftir því að ég kýs fremur að klæðast ljósari litum þegar hlýna
tekur í veðri. Oftast er þó svarti eða dökki liturinn ráðandi enda
praktíkin í fyrirrúmi hjá flestum Íslendingum. Það er hægt að klæðast
svörtu án þess þó að hverfa inn í fjöldann og svartur litur þarf ekki að
vera neikvæður litur. Mér þykir gaman og mikilvægt að sjá fólk
klæðast svörtu einfaldlega af því að það ýkir karakter þess og því
finnst það töff en ekki upp á praktíkina eða til þess að draga úr öðrum
litum. French chic útlitið, Johnny Cash og Velvet Underground eru góð
dæmi. Eins sjást margar ritstýrur erlendra tískublaða aðeins í svörtu
og talað er um að tískumafían gangi aðeins í þessum klassíska lit.
Maður klikkar aldrei í svörtu. Sé maður hins vegar fyrir sterka liti er
um að gera að leyfa þeim að skína. Það gerði hann Christopher Kane
svo sannarlega á sýningu sinni fyrir vor/sumar 2007 en nánar er fjallað
um hann hér annars staðar á síðunni, enda heillaði hann frú Donatellu
Versace upp úr skónum.
Í tískuheiminum gerast hlutirnir á ofurhraða. Hafi maður einhvern
áhuga á tískunni er skemmtilegt að fylgjast með nýjum nöfnum skjóta
upp kollinum, sjá hvað hönnuðirnir hafa fram að færa, hverjir gera
öðruvísi hluti, hverjir koma með eitthvað alveg nýtt, hverjir halda í
klassíkina, en umfram allt, hvernig þróast tískan?
Við heyrum oft að „eighties“ eða „nineties“ sé alveg komið aftur eða
að „sixties“ sé að virka þessa dagana. Hvert sem hönnuðir sækja
áhrifin, sér maður um leið hvort þeir hafa gefið eitthvað af sjálfum sér
í flíkina og á hvaða hátt þeir nálgast viðfangsefnið. Þessir gömlu tímar
koma aldrei aftur. En það er æðislegt að sjá að þessi tímabil voru svo
mikilvæg í hönnunarsögunni að áhrifa þeirra gætir enn í dag og enn
skemmtilegra að hafa möguleikann á að blanda þessum stílum saman,
enda allt leyfilegt í tískunni í dag.
Þetta er allt risastór blanda af gömlu og nýju og hringrásin er
endalaus.
Eins og með svo margt annað er það mikilvægast að þora en ekki
guggna og sjá svo bara hvað gerist...

(VAÈ ¾TLARÈU AÈ KAUPA ÖÁR FYRIR VETUR
INN
¡G ER NÕBÒIN AÈ KAUPA MÁR K¹PU BUXUR OG
S¹PU
5PP¹HALDSVERSLUN
,IBORIUS OG +RON+RON HÁR HEIMA
(VAÈA ¹RATUGUR FINNST ÖÁR HAFA FLOTTUSTU
TÅSKUNA
&IFTÅS 2OCKABILLY PÒÈLUHUNDAPILS OG LEÈ
URJAKKAR ² JE

(VAÈA FLÅKUR G¾TIR ÖÒ EKKI VERIÈ ¹N
'ULLLEÈURDEMANTASTRIGASKËNNA SEM
N¾STBESTI VINUR MINN GAF MÁR /G
3TELLU-C#ARTNEY MÒNBÒTSANNA
MINNA
5PP¹HALDSFLÅK
3ILKIBOLIRNIR MÅNIR OG $OLCE'ABB
ANA K¹PAN MÅN (ÒN ER VOÈA
SKVÅSULEG
(VERT MYNDIR ÖÒ FARA Å VERSL
UNARFERÈ
4ROMSÎ
,JËTASTA FLÅK SEM ÖÒ HEFUR
KEYPT ÖÁR
 EINHVER FLUFFÒLPA SEM ÁG
ER AÈ REYNA AÈ GLEYMA BARA
/G FERMINGARFÎTIN +LÒÈUR

&EGURÈ YST SEM INNST
Ekki má gleyma þeirri
ágætu lífsnauðsyn sem góð
undirföt eru.
Hvort sem um ræðir hlýtt og gerðarlegt föðurland og ömmubol til
að bjóða okkar harðgera, rammíslenska kulda birginn eða undirfögur korselett með blúndunærbuxum í stíl til að lífga svolítið
upp á svartasta skammdegið, þá
er þessa dagana hægt að finna
stórkostlega fjársjóði á góðu verði
á útsölunum sem flestar búðir í
Reykjavík hafa hafið. Skokkum
því af stað og nælum okkur í eitt
til tvö sett af fallegum nærfötum.
Svo mælum við líka með að kíkja
á netið og lúxuskettir geta
athugað vefinn www.
agentprovocateur.com.
Nægt er úrvalið!
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4EESE SÕNIR NÕJUSTU TÅSKUSTRAUMA Å N¾RFÎTUM SEM EINKENN
AST AF KORSELETTUM OG GAMALDAGS GLAMÒR

ELSA FRETTABLADIDIS
ANNABJORNSSON FRETTABLADIDIS
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+LASSÅSK G¾ÈA
HÎNNUN FR¹ ÖÕSKA
MERKINU 3CHEISSER
FR¹ LIBORIUS

#OUTURE N¾RBUXUR
FR¹ *UICY #OUTURE
+LAPPARSTÅG
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3ÅÈERMA ULLARBOLUR
FR¹ 3CHIESSER F¾ST Å
LIBORIUS
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FYRSTUR MEÐ
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'AMALDAGS UNAÈSLEGT
KORSELETT FR¹ ,A FEMME
0%2,53+2%944 +LASSÅSKT BIKINI

FR¹ *UICY #OUTURE M¹ H¾GLEGA
NOTA SEM UNDIRFÎT
344 ¶RIÈJI
¹RATUGURINN KEMUR
STERKT INN Å HAUST EINS OG
ÖESSAR S¾TU N¾RUR FR¹ *UICY
#OUTURE
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Anna Wintour – hin sanna
ofurkona tískuiðnaðarins
Anna Wintour (fædd í Bretlandi
1949), ritstýra hins ameríska
Vogue, er goðsögn í lifandi lífi.
Grönn og hörkuleg sækir hún
tískuvikurnar ávallt með sólgleraugu, sem hún að eigin sögn ber
til að verja augun fyrir flassljósum tískusýninganna.
Hún hætti í skóla 16 ára og
hóf feril sinn í tískublaðamennsku árið 1970 hjá Harper’s
& Queen í London. Hún var ráðin
sem ritstjóri hins breska Vogue
1986 og starfaði þar til ársins
1988 þegar hún fluttist til New
York, og tók við sem ritstjóri

6/2,¥.! #(2)3 +!.%

Fylgstu vel
með þessum!
Þessi náungi útskrifaðist síðastliðið vor úr Central St. Martins skólanum í London eins og
svo margir dásamlegir
listamenn. Meðfylgjandi myndir eru frá
tískuvikunni fyrir
vor/sumar 2007 og
eins og sjá má er
hin
sjálflýsandi
litagleði einstök,
orkan flæðir hreinlega um allt. Næstum öll fötin eru
svipuð í sniði en
Kane tekst samt að
gæða hvert og eitt
lífi með skemmtilegum litasamsetningum,
mismunandi
munstri og blöndu af
málmum og keðjum.
Augljósra áhrifa
gætir frá Versace og Azzedine
Alaia og Donatella #(2)34/0(%2
Versace fer ekki í +!.% 2ÅSANDI
grafgötur
með STJARNA Å TÅSKU
aðdáun sína á HEIMINUM
Kane og fyrir sýninguna sendi hún honum stafla af
skóm og blómvönd með óskum
um gott gengi.
EMB

hins ameríska Vogue, sem hún
ritstýrir enn.
Hún ku vera hörð í horn að
taka. Illar tungur á vefnum
skrifa greinar sem bera nöfn á
borð við Is Anna Wintour Satan?
(Er Anna Wintour kölski?) og
hefur hún stundum verið nefnd
kjarnorku-Anna (Nuclear Anna).
Hvað sem kann að vera til í
sögusögnunum verður ekki af
henni tekið að sem ritstjóri US
Vogue hefur henni tekist að safna
yfir 10 milljónum dala í þágu
Alnæmissamtakanna.
Dagleg
stundaskrá
Önnu

Wintour er álíka víðfræg og
ímynd hennar. Hún vaknar á
hverjum morgni klukkan korter
fyrir sex og spilar tennis áður en
hún mætir á skrifstofu Vogue á
Times Square. Hún er virk í
veisluhöldum en dvelur þó aldrei
lengur en fyrstu tíu mínúturnar í
veislunum, hún kýs fremur að
vera komin heim í rúmið klukkan
10.
EMB
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6OGUE SÁST HÁR ¹ TÅSKUSÕNINGU
#HANEL Å OKTËBER OG SKARTAR SËLGLER
AUGUM ¹SAMT #HANEL H¹LSKLÒT

Toppmyndin á Íslandi í dag!

Gagnrýni. baggalútur.is

BEINT Á TOPPINN Í USA!

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

FRÁ LEIKSTJÓRA SCARFACE OG THE UNTOUCHABLES
BYGGÐ Á SÖGU EFTIR HÖFUND L.A.CONFIDENTIAL
“Stórkostlega skemmtilegur og hjartnæmur
farsi sem sendir áhorfendur brosandi
út úr salnum” M.H.G. - Fréttablaðið

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

SÍMI 564 0000

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

APOCALYPTO
kl. 5, 8 og 10.55 B.I. 16 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 5, 8 og 10.55
THE BLACK DAHLIA
kl. 8 og 10.35 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE
kl. 3.40 og 8 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 1.30 og 3.40
ERAGON
kl. 1.20, 3.30 og 5.45 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE
kl. 10.15 B.I. 14 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 2
MÝRIN
kl. 2 og 5.50 B.I. 12 ÁRA
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
kl. 1.30

APOCALYPTO
LITTLE MISS SUNSHINE
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL
CASINO ROYALE
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES
ERAGON
BORAT

kl. 3, 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
kl. 3, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 3
kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 3 B.I. 10 ÁRA
kl. 10.15 B.I. 12 ÁRA

APOCALYPTO

kl. 8 og 10.40 B.I. 16 ÁRA

KÖLD SLÓÐ
TENACIOUS D
ERAGON

kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 4 og 6 B.I. 10 ÁRA

ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 4

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

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

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

$ROTTNINGIN LEIÈIR KAPPHLAUPIÈ
Kvikmyndin The Queen
fékk tíu tilnefningar til
bresku Bafta-verðlaunanna
sem tilkynntar voru í gær.

Sýnd í kvikmyndahúsum um land allt

„Ég hvet ykkur til að sjá þessa mynd, hafið það
gott og notalegt og njótið þess að vera að
horfa á íslenska snilld”
Gagnrýni / Baggalútur.is

„Köld slóð er afbragðs skemmtun, góð og
spennandi sakamálasaga. Séríslensk aðstaða er
notuð á skemmtilegan og frumlegan máta til að
skapa alvöru íslenska spennumynd. Vel gert”
Davíð Örn Jónsson / Kvikmyndir.com

Helen Mirren þykir sigurstrangleg fyrir túlkun sína á Elísabetu
drottningu í kvikmyndinni The
Queen en auk hennar var Stephen
Frears tilnefndur sem besti leikstjórinn. The Queen lýsir því á
skemmtilegan hátt hvernig Elísabet tókst á við dauða Díönu og þá
hálfgerðu múgæsingu sem blossaði upp í Bretlandi vegna þessa.
Fast á hæla The Queen kemur
James Bond-myndin Casino Royale með níu tilnefningar en
Daniel Craig er tilnefndur
fyrir besta leik í aðalhlutverki.
Myndin hefur farið vel
ofan í harða aðdáendur
leyniþjónustumannsins
og ljóst að Craig hefur
blásið á allar gagnrýnisraddir sem sögðu
hann óhæfan í
hlutverkið. Fátt
kemur á óvart
hvað tilnefningarnar varðar ef
undanskilið
er
gott gengi Casino

„Köld slóð er afbragðs sakamálasaga sem
hægt er að mæla með”
JVJ / topp5.is

„Vel gerð kvikmynd í öruggri leikstjórn
Björns Br. Björnssonar”
Hilmar Karlsson / Frjáls verslun

„Ég mæli eindregið með þessari mynd.
Hún er skemmtileg blanda af rómantík,
drama, hasar og smá draugagangi”
kvikmyndir bm / hugi.is

„... og ekki gleyma kærustunni því sum atriði
í myndinni eru afskaplega "deitvæn"
og þið ættuð að geta með lagni gert e-ð
meira úr þessu en bara bíóferð”
Gagnrýni / Baggalútur.is

IÐNAÐAR- OG
VIÐSKIPTARÁÐUNEYTIÐ

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings ef greitt er með korti frá Kaupþingi

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

«6.4 #ASINO 2OYALE FÁKK
NÅU TILNEFNINGAR SEM KEMUR
MÎRGUM ¹ ËVART

3)'52342!.',%' (ELEN -IRREN ÖYKIR EIGA SIGURINN VÅSAN FYRIR FRAMMISTÎÈU SÅNA

Å 4HE 1UEEN

Royale en Bond-myndirnar
hafa hingað til ekki þótt
mikill
verðlaunamatur.
Flestar af þeim kvikmyndum
sem tilnefndar
eru
sem besta
myndin
hafa
verið
orðaðar
við
Óskars-

verðlaunin, svo sem The Departed, Babel og United 93.
Kvikmyndarýnirinn
Mark
Kermode segir að fátt hafi komið
sér á óvart. „Þetta er mjög fjölbreytt og mér finnst gaman að því
hversu mikla viðurkenningu Little
Miss Sunshine fær,“ sagði Kermode í samtali við fréttavef BBC.
„Annars virðist engin mynd ætla
að tróna á toppnum og þetta verður mjög spennandi,“ bætti hann
við.
Bafta-verðlaunin verða afhent í
Konunglega óperuhúsinu í Covent
Garden 11. febrúar. Stephen Fry
verður ekki kynnir í fyrsta sinn
síðan árið 2000 en enn á eftir að
finna eftirmann breska gamanleikarans sem hefur haldið um
stjórnartaumana með miklum
glæsibrag.
FGG

SPARBÍÓ 450

kr
kr

á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum

HUGHJACKMAN CHRISTIANBALE
SCARLETTJOHANSSON MICHAELCAINE

EEE
A.Ó. SIRKUS

EKKI MISSA
AF ÞESSARI!

EEEE

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG SNIÐUG GAMANMYND...

BS. FBL

EEEEE

GEGGJUÐ GRÍNMYND

BAGGALUTUR.IS

FRÁ FRAMLEIÐENDUM WEDDING CRASHERS

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

EEE

MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM

Þ.J. -FBL

Háskólabíó
THE PRESTIGE

kl. 3 - 6 - 9 - 10:20

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI
B.i.12

DÉJÁ VU

THE CHILDREN OF MEN kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:30

B.i.16

THE DEPARTED

kl. 10:30

B.i. 16

THE HOLIDAY

B.i. 7

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3

Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30 - 8

B.i. 16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 3

Leyfð

KÖLD SLÓÐ

B.i. 16

kl. 5:30 - 8

kl. 3 - 5:50 - 8

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER

EEEE
KVIKMYNDIR.IS

/ ÁLFABAKKA

/ KRINGLUNNI

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 1 - 2:10-3:20-5:40 Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 3:20 - 8 - 10:40

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 3:20

Leyfð

EMPLOYEE OF THE MONTH

kl. 5:40 - 8:10 - 10:40

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:20

STRANGER THAN FICTION

kl. 5:40 - 8 - 10:30

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

FLAGS OF OUR FATHERS

kl. 8 - 10:40

B.i.16

THE CHILDREN OF MEN

kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:30

B.i.16

THE PRESTIGE

kl. 5:30 - 8 - 10:40

THE PRESTIGE VIP

B.i.12

kl. 6 - 8:30 - 11

kl. 8 - 10:30

STRANGER THAN FICTION kl. 8:10 - 10:30

HAPPY FEET m/ísl. tali

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 1:20 - 3:40 - 5:50

kl.1:30

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 3:40 - 5:50 - 8:10

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal. kl.1:30

Leyfð

SAMbio.is

THE PRESTIGE

kl 8 - 10:20

B.i. 12

kl. 2

Leyfð

HAPPY FEET m/ísl. tali

kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

HAPPY FEET m/ensku tali

kl. 5:30

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU m/ísl. tali

kl. 2

Leyfð

ARTHUR AND... m/ensku tali

kl. 2 - 4

Leyfð

HAPPY FEET m/ensku tali

kl. 4

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:50

EMPLOYEE OF THE M...

kl. 5:50 - 8

B.i. 12

FLAGS OF OUR FATHERS

kl 5:40

B.i.16

DÉJÁ VU

kl. 10:30

STRANGER THAN FICTION kl. 10:10

B.i. 7

THE CHILDREN OF MEN

kl 8 - 10:20

B.i.16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 2

Leyfð

Hljómsveitin Sigur Rós hefur undanfarna tvo mánuði
verið upptekin í hljóðveri
sínu, Sundlauginni, í Mosfellsbæ við að taka upp lög
á nýja plötu.

3)'52 2«3 (LJËMSVEITIN 3IGUR 2ËS ER AÈ VINNA Å NÕRRI PLÎTU SEM MUN FYLGJA ¹ EFTIR
HINNI VINS¾LU 4AKK
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

sem hljómsveitin spilar á þessum
þekkta tónleikastað.
Patti Smith, sem hélt tónleika hér
á landi á síðasta ári, og tónskáldið
heimsþekkta Philip Glass munu
einnig koma fram. Daginn fyrir tónleikana mun Sigur Rós flytja tónlist
sína við dansverk Merce Cunningham, Split Sides, í Miami.
„Þetta er árlegur viðburður sem
Glass er að sjá um. Hann hafði samband við okkur og vildi fá okkur til
að koma. Við verðum úti í Bandaríkjunum á þessum tíma þannig að
við ákváðum að skella okkur,“ segir
Georg. „Við viljum styrkja og styðja

/ AKUREYRI
B.i. 12

+L¹RA NÕJA PLÎTU ¹ ¹RINU
Að sögn bassaleikarans Georgs
Holm er afar líklegt að platan klárist
á þessu ári. Veltur það síðan á plötufyrirtæki sveitarinnar erlendis
hvort hún komi út á árinu. Georg
segir að það muni koma í ljós hvort
einhverjar stefnubreytingar verði á
plötunni. „Við erum búnir að klára
nokkur lög en það er meira eftir að
gera. Við vitum ekkert nákvæmlega
hvernig hún endar. Við erum bara
að gera tilraunir eins og er. Sum af
þessum lögum eru líka gömul lög
sem við sömdum fyrir svolitlu síðan.
Efni sem var aldrei klárað og hefur
því aldrei verið gefið út. Við ákváðum að það væri tími til kominn að
klára það,“ segir hann.
Sigur Rós mun hafa í nógu að
snúast á næstunni. Auk þess að
vinna í plötunni og tónleikamynd
sinni sem var tekin upp hérlendis á
síðasta ári mun sveitin spila á fjáröflunartónleikum til styrktar Tíbet
þann 26. febrúar í Carnegie Hall í
New York. Þetta verður í fyrsta sinn

/ KEFLAVÍK
THE PRESTIGE

við bakið á þessum málstað. Okkur
hefur áður verið boðið að koma og
spila en aldrei séð okkur fært að
mæta.“
Sigur Rós mun aðeins spila eitt
lag á tónleikunum og segir Georg
líklegast að Heysátan, lokalag síðustu plötu sveitarinnar, Takk, verði
fyrir valinu. „Við verðum ekki þarna
úti til að spila á okkar eigin tónleikum og þess vegna verðum við með
voða lítið af græjum. Það eru fá lög
sem við getum spilað án þess að
vera með þrjú tonn af hljóðfærum,
þannig að það verður að vera Heysátan,“ segir hann. FREYR FRETTABLADIDIS

Staðfesta skilnað
verðlaunahátíðinni
Leikkonan Cameron
árið 2003. Orðrómur
Diaz og popparinn
hefur verið uppi að
Justin Timberlake
undanförnu um að
hafa staðfest skilnTimberlake
hafi
að sinn eftir þriggja
haldið framhjá Diaz
ára ástarsamband.
með
leikkonunni
Í sameiginlegri
Scarlett Johansson.
yfirlýsingu sögðu
Nýlega sást til þeirra
þau að sambandið
eyða tíma saman í
hefði
endað
að  -%¨!. !,,4 ,¡+ ¥ ,9.$)
eftirpartíi
vegna
beiðni þeirra beggja #AMERON $IAZ OG *USTIN 4IMBER
nýrrar kvikmyndar
og
þau
myndu LAKE VIÈ TÎKUR ¹ Ö¾TTINUM 4HE
Timberlake, Alpha
áfram verða vinir #ONTENDER ¹ MEÈAN ALLT LÁK Å
sem héldu áfram að LYNDI
&2¡44!",!¨)¨!0 Dog, auk þess sem
Johansson leikur í
elska og bera virðnýju tónlistarmyndbandi popparingu hvort fyrir öðru. Sögðu þau að
ans við lagið What Goes Around.
fréttaflutningur
undanfarinna
Bæði Diaz og Timberlake ljá
daga hefði fengið þau til að gefa út
persónum í teiknimyndinni Shrek
yfirlýsinguna.
the Third raddir sínar en myndin
Diaz, sem er 34 ára, og hinn 25
er væntanleg á hvíta tjaldið í
ára Timberlake, byrjuðu saman
sumar.
eftir að hafa hist á Kids Choice-

Skráðu þig á

SAMbio.is

SparBíó* — 450kr

FRÁIR FÆTUR M/- ÍSL TAL. KL. 1 Í ÁLFABAKKA KL. 2 Í KEF. OG Á AK.

-!$/..! /' "®2.). ¶2*² 3ÎNG

KONAN -ADONNA HEFUR HVATT FËLK TIL AÈ
¾TTLEIÈA BÎRN FR¹ !FRÅKU

Hvetur til
ættleiðinga
Söngkonan Madonna hefur hvatt
fólk til að ættleiða börn frá Afríku
þrátt fyrir það fjaðrafok sem ættleiðing hennar á malavískum dreng
olli. Sagðist hún í spjalli við David
Letterman hafa bjargað lífi með því
að ættleiða drenginn, sem er eins
árs. Hún sagðist hafa verið vöruð
við því að ættleiðingin gæti gengið
erfiðlega fyrir sig en átti ekki von á
svona mikilli gagnrýni. Madonna á
einnig níu ára dóttur og sex ára son.

'[ng^g&V[aajb
,%V[ha{iiVgkgjb

SKOLAÐ Í BURTU M/- ÍSL TAL. KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA OG KL. 2 Á AKUREYRI

BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍSL TAL. KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

=ZggVhijiiZgbVWda^g!
]ZggVeZnhjg!Wjmjg!
Ybj`_aVg!e^ah!eZnhjg!
ideeVgd\Wda^g#

ÓBYGGÐIRNAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

SparBíó*

: 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR SÝNINGAR
Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK
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 &ÁLÎG Å 3KANDINAVÅU SÕNA ¹HUGA
.OKKUR FÁLÎG ¹ .ORÈURLÎNDUNUM HAFA
SÕNT ÖVÅ ¹HUGA AÈ F¹ *ËHANNES +ARL
'UÈJËNSSON LANDSLIÈSMANN Å
KNATTSPYRNU TIL LIÈS VIÈ SIG ¶EIRRA ¹
MEÈAL ERU $ANMERKURMEISTARARNIR
Å &# +AUPMANNAHÎFN SEM OG
ÒRVALSDEILDARLIÈ Å .OREGI SAMKV¾MT
HEIMILDUM &RÁTTABLAÈSINS ¶¹ MUNU LIÈ
¹ %NGLANDI HAFA ¹HUGA ¹ KAPPANUM
EINS OG BÒAST M¹TTI VIÈ EN HANN ER
ÖË SAMNINGSBUNDINN !: !LKMAAR
TIL ¹RSINS  ¶AÈ G¾TI ÖVÅ
BRUGÈIÈ TIL BEGGJA VONA Å ÖESSUM
EFNUM

SPORT FRETTABLADIDIS

+2) 2.!3/. 3!-$) 6)¨ !'& ¥ $!.-®2+5 4),  /' 6%2¨52 -%¨ .²-%2)¨   "!+).5

Ræddi við Eyjólf Sverrisson um skiptin
+¹RI RNASON GEKK Å G¾R FORMLEGA TIL LIÈS VIÈ
DANSKA  DEILDARFÁLAGIÈ !'& Å RËSUM
%INS OG &RÁTTABLAÈIÈ GREINDI FR¹ 
DESEMBER SÅÈASTLIÈINN FYRSTIR FJÎLMIÈLA
HAFA SAMNINGAVIÈR¾ÈUR STAÈIÈ YFIR Å
NOKKURN TÅMA OG SEGIR 'UÈLAUGUR 4ËM
ASSON UMBOÈSMAÈUR +¹RA AÈ M¹LIÈ
EIGI R¾TUR AÈ REKJA TIL SÅÈASTLIÈINS SUMARS
b!'& HEFUR LENGI FYLGST MEÈ +¹RA OG
¹HUGI ÖEIRRA HEFUR VERIÈ MIKILL m
SAGÈI 'UÈLAUGUR b¶AÈ GERÈI ¹
ENDANUM ÒTSLAGIÈ $JURG½R
DEN FËR HINS VEGAR FRAM ¹
ËEÈLILEGA H¹TT VERÈ FYRIR +¹RA
OG ÖESS VEGNA TËK ÖETTA
SVONA LANGAN TÅMAm
%NN FREMUR SEGIR 'UÈ
LAUGUR AÈ TILBOÈIÈ SEM !'&
GERÈI Å 4OMMY +NARVIK MIÈ

VALLARLEIKMANN 3ANDEFJORD Å .OREGI HAFI
ÕTT VIÈ FORR¹ÈAMÎNNUM $JURG½RDEN
b6IÈ HÎFÈUM FULLAN SKILNING ¹ ÖVÅ AÈ
!'& GAT EKKI BEÈIÈ ENDALAUST EFTIR
+¹RA EN FORR¹ÈAMENN $JURG½RDEN
S¹U SEM BETUR FER LJËSIÈ Å ÖESSU EFTIR
ÖAÈ ¶EIR VILDU SVO SEM LÅKA HALDA Å
+¹RA EN EFTIR AÈ ÖAÈ VAR LJËST AÈ HANN
VILDI FARA FR¹ FÁLAGINU STËÈ ÖAÈ
EKKI Å VEGI FYRIR HONUMm
3TËR HLUTI AF ¹KVÎRÈUN
+¹RA ER TALIN VERA SÒ AÈ
UNNUSTA HANS ER Å N¹MI
Å RËSUM OG LIGGUR ÖVÅ
BEINAST VIÈ AÈ +¹RI
STUNDI SÅNA ATVINNU
ÖAR
3J¹LFUR SAGÈI HANN Å
SAMTALI VIÈ HEIMASÅÈU

!'& AÈ HONUM LÅTIST VEL ¹ !'& FÁLAGIÈ SÁ
FULLKOMIÈ FYRIR MANN EINS OG HANN b&YRST
OG FREMST VIL ÁG HJ¹LPA LIÈINU AÈ KOMAST
AFTUR UPP Å ÒRVALSDEILDINA m SAGÈI HANN b%N
ÖAÈ SEM GERÈI ÒTSLAGIÈ Å MINNI ¹KVÎRÈUN
VAR AÈ ÖAÈ BÕR GRÅÈARLEGA MIKIÈ Å ÖESSU
FÁLAGI !'& ER HINN FULLKOMNI VETTVANGUR
FYRIR MIG ÖAR SEM ÁG VONAST TIL AÈ KOMA
MÅNUM KNATTSPYRNUFERLI AFTUR Å GANGm
+¹RI VAR FASTAMAÈUR Å ÅSLENSKA LANDSLIÈ
INU Å FYRRA OG SEGIR HANN AÈ HANN HAFI R¾TT
VIÈ %YJËLF 3VERRISSON LANDSLIÈSÖJ¹LFARA UM
HVORT SKIPTI FR¹ TOPPLIÈI Å 3VÅÖJËÈ Å  DEILD
ARLIÈ Å $ANMÎRKU SKAÈI HANS MÎGULEIKA ¹
AÈ KOMAST INN Å LANDSLIÈIÈ
b%YJËLFI LÅST VEL ¹ !'& OG FRAMTÅÈARMÎGU
LEIKA LIÈSINS (ANN ¾TLAR AÈ FYLGJAST VEL MEÈ
MÁR OG ÁG ¹ ENN MÎGULEIKA ¹ AÈ HALDA
MÅNU S¾TI Å LANDSLIÈINUm

b3TR¹KARNIR OKKARm Å BLÅÈU OG STRÅÈU
Stofnfundur stuðningsmannasamtakanna Í blíðu og stríðu var haldinn við hátíðlega viðhöfn í Laugardalshöll í gær. Í þeim fylkja stuðningsmenn handboltalandsliðsins sér um „strákana okkar“ sama hvað á dynur.

6

$!'!2 ¥ (- ¥
¶µ3+!,!.$)

'UÈJËN 6ALUR

Meiðslin smávægileg
(!.$"/,4) Guðjón Valur

Sigurðsson sagði að of mikið
væri gert úr þeim meiðslum
sem hann hefur glímt við
undanfarna daga.
„Ég fékk högg á ökklann og
þurfti að sleppa æfingum í tvo
daga. Ég æfi eins og venjulega
í dag og spila svo um helgina.
Ég er svo sem ekki búinn að
jafna mig fyllilega en ég hef
engar áhyggjur af þessu,“
sagði hann við Fréttablaðið í
gær.
ES¹

5NDIRBÒNINGSLEIKIR FYRIR (-

Frakkar bættu
fyrir tapið
(!.$"/,4) Evrópumeistarar

Frakka unnu öruggan sjö
marka sigur á Dönum, 30-23, í
seinni æfingaleik þjóðanna
fyrir HM í handbolta. Danir
unnu fyrri leikinn 28-25 en áttu
nú aldrei möguleika gegn
sterku frönsku liðið sem hafði
sex marka forystu í hálfleik.
Líkt og í fyrri leiknum var
íslensk ættaði hornamaður
Dana, Hans Lindberg, markahæstur með fimm mörk eins
og Lasse Boesen. Hjá Frökkum
skoraði Daniel Narcisse níu
mörk og Bertrand Gille var
með sex. Frakkland er eins og
kunnugt er með íslenska
landsliðinu í riðli.
„Ég var að prófa mig áfram
í byrjun og það gerir maður
ekki á móti Frökkum án þess
að vera refsað fyrir. Ég lagði
hins vegar áherslu á að allir
leikmenn liðsins væru búnir að
spila fyrir HM og nú veit ég
betur hvaða möguleika við
höfum í hverri stöðu,“ sagði
Ulrik Wilbek, þjálfari Dana,
eftir leik.
ËËJ

(!.$"/,4) Stuðningsmannasamtökin Í blíðu og stríðu voru stofnuð í Laugardalshöllinni með pompi
og prakt. Félagið er hugsað sem
vettvangur þar sem hver sem er
getur gerst meðlimur og stutt
dyggilega við bakið á „strákunum
okkar“ í handboltalandsliði karla.
Tekið er við skráningum á vefsíðu
félagsins, ibliduogstridu.is, og
geta þeir sem skrá sig átt kost á
því að fá frímiða á landsleik
Íslands og Tékklands í Laugardalshöllinni um helgina.
Valinkunnir einstaklingar eru í
heiðursstjórn samtakanna en þeir
eru Geir H. Haarde forsætisráðherra, Jón Karl Ólafsson forstjóri
Icelandair, Magnús Skúlason geðlæknir, Jakob Sigurðsson framkvæmdastjóri, Halla Tómasdóttir
hjá Viðskiptaráði, Árni Pétur
Jónsson forstjóri Teymis, Elva
Ósk Ólafsdóttir leikkona og Sigurður Valur Sveinsson handboltaþjálfari.
Landsliðið sjálft var einnig
statt á stofnfundi samtakanna og
var tilkynnt að leikmennirnir
yrðu í sambandi við stuðningsmenn á heimasíðunni, bæði með
því að skrifa á bloggsíðunnar og
svara spurningum lesenda.
Félagar verða að fara eftir
„stuðningsboðorðunum“ tíu til að
gerast gjaldgengir í samtökin sem
snúast um að styðja landsliðið á
jákvæðan máta í gegnum þykkt
og þunnt.
Guðjón Valur Sigurðsson þekkir vel hvernig það er að standa í
ströngu með landsliðinu og hann
segir að það sé lítill tilgangur að
halda úti landsliði ef stuðningurinn er enginn.
„Eftir því sem árin líða og

34!445 ¶)' 342+52 'EIR ( (AARDE FORS¾TISR¹ÈHERRA AFHENDIR 'UÈJËNI 6ALI 3IGURÈSSYNI LANDSLIÈSKAPPA BORÈA NÕSTOFNAÈRA STUÈN

INGSMANNASAMTAKA HANDBOLTALANDSLIÈSINS

reynslan safnast lærir maður að
meta þennan stuðning,“ sagði
Guðjón Valur. „Það er afar gott að
vita af þessum stuðningi og hann
er okkur mikilvægur. Þegar við
spilum á stórmótum erlendis
fáum við fréttir af stemningunni
heima en annars reynum við að
halda okkur til hliðar og einbeita
okkur fyllilega að verkefninu
hverju sinni.“

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Þegar íslenska landsliðið spilar
á stórmóti fylgist meginþorri
þjóðarinnar með og virðist sem
flestir hafi sína skoðun á liðinu og
gengi þess. „Við fögnum allri
gagnrýni svo lengi sem hún á rétt
á sér og er á málefnalegum nótum.
Við vitum að handboltalandsliðið
er sameiningartákn þjóðarinnar
þegar mikið ber við og við gerum
ávallt okkar besta.“

«LAFUR )NGI 3KÒLASON G¾TI ORÈIÈ SAMHERJI (ENRIKS ,ARSSON Å SUMAR

Ólafur til reynslu hjá Helsingborg
&«4"/,4) Svo gæti vel farið að Ólaf-

ur Ingi Skúlason, leikmaður enska
2. deildarfélagsins Brentford,
verði samherji hins sænska
Henriks Larsson næsta sumar.
Ólafur Ingi heldur á morgun til
Svíþjóðar þar sem hann mun
dvelja í þrjá daga við æfingar hjá
úrvalsdeildarliðinu Helsingborg.
Henrik Larsson er samningsbundinn liðinu en var fyrir áramót lánaður til Manchester United eins
og kunnugt er.

„Hann gat valið um nokkur lið
til að heimsækja en valdi að fara
til Helsinborg,“ sagði Ólafur Garðarsson, umboðsmaður Ólafs Inga.
„Stuart Baxter er þjálfari liðsins
og hef ég góða reynslu af honum
frá því að hann þjálfaði Lyn en þá
var Jóhann B. Guðmundsson
samningsbundinn liðinu. Baxter
hringdi í Arsene Wenger sem gaf
Ólafi Inga sín bestu meðmæli.“
Wenger stóð fyrir því að Ólafur
Ingi kom til Arsenal á sínum tíma

en þar lék hann með varaliði
félagsins þar til hann gekk til liðs
við Brentford. Ólafur Ingi hefur
átt við erfið meiðsli að stríða undanfarin tvö ár en hann er nýbúinn
að jafna sig á krossbandaslitum í
hné.
ES¹
«,!&52 ).')

&ER ¹ MORGUN TIL 3VÅÖJËÈAR OG
MUN ¾FA MEÈ (ELSINGBORG
./2$)# 0(/4/3'%449

Íslenska landsliðið mætir því
tékkneska tvívegis um helgina,
klukkan 16.15 í Laugardalshöll í
dag og á sama tíma á morgun.
Hægt er að nálgast miða á fyrrnefndri síðu og eru handboltaunnendur hvattir til að mæta í Höllina
og sýna stuðninginn í verki áður
en alvaran byrjar í Þýskalandi
eftir slétta viku.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS
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3AMNINGUR $AVIDS "ECKHAM VIÈ ,! 'ALAXY ER MIKIÈ TIL UMR¾ÈU

Hafnaboltamenn fá betur greitt en Beckham
&)..52 (². &*®,).! 2AKEL $ÎGG
"RAGADËTTIR HJ¹ 3TJÎRNUNNI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

+VENNAHANDBOLTINN

Langþráð toppsæti í boði
(!.$"/,4) Stjörnustúlkur geta

komist á topp DHL-deildar
kvenna í handbolta með sigri á
Haukum í Ásgarði í dag. Miklu
var búist við af Stjörnunni í vetur
en illa hefur gengið hjá liðinu að
komast í toppsætið þar sem
Grótta og nú Valur hafa verið
stærsta hluta tímabilsins.
Stjarnan vann góðan sex marka
útisigur á Gróttu í vikunni og nær
Val með sigri á Haukum en 1.
sætið væri þeirra á hagstæðari
markahlutfalli.
Haukaliðið vann öruggan sigur
á Íslandsmeisturum ÍBV í vikunni
og fær þarna eitt af sínum síðustu
tækifærum til þess að blanda sér
í baráttuna um Íslandsmeistaratitilinn. Leikurinn hefst klukkan
13.00 en klukkutíma síðar fara
þrír aðrir leikir fram í deildinni:
Fram-FH, Akureyri-ÍBV og
Grótta-HK.
ËËJ
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(ELENA HEFUR GEFIÈ   STOÈSENDINGAR Å
LEIK Å VETUR
&2¡44",!¨)¨$!.¥%,

 DEILD KVENNA Å KÎRFUBOLTA

Helena fljótust
í hundrað
+®2&5"/,4) Helena Sverrisdóttir,
fyrirliði Hauka, í Iceland
Express-deild kvenna í körfubolta
setti nýtt met í fyrrakvöld í 96-44
sigri Íslandsmeistara Hauka á
bikarmeisturum ÍS. Þriðja
stoðsending Helenu var hennar
hundraðasta í deildinni á tímabilinu og hefur engum leikmanni
tekist að náð að gefa sína
hundruðustu stoðsendingu svo
snemma á tímabilinu. Helena
bætti sitt eigið met frá því í fyrra
um 7 daga og tvo leiki en hún er
aðeins ein þriggja leikmanna sem
gefið hafa 100 stoðsendingar á
einu tímabili.
Hinar eru Alda Leif Jónsdóttir
og Andrea Gaines. Þetta er þriðja
tímabilið í röð sem Helena gefur
á annað hundrað stoðsendingar.
ËËJ

%NSKA ÒRVALSDEILDIN

Rassskellurinn
kveikti í Rovers
&«4"/,4) Blackburn tekur á móti

Arsenal í kvöldleik ensku úrvalsdeildarinnar í dag en margt
jákvætt hefur gerst hjá Roversliðinu síðan þessi lið mættust í
síðasta mánuði. Arsenal vann
Blackburn 6-2 á Emiratesvellinum á Þorláksmessu og eftir
leikinn bjuggust flestir við
erfiðum jólum og áramótum hjá
lærisveinum Marks Hughes.
Annað kom þó á daginn því
rasskellurinn í London kveikti
greinilega í liðinu sem síðan
hefur unnið fjóra leiki í röð og er
markatalan úr þeim 10-2.
Einu mörkin sem liðið hefur
fengið á sig í þessum leikjum
komu úr vítaspyrnum og í þeim
tveimur síðustu vann liðið
stórsigra (3-0 á Wigan og 4-1 á
Everton í bikarnum). Nú er að sjá
hvernig Blackburn gengur þegar
þþað mætir aftur Arsenal á
Ewood Park í kvöld.
ËËJ

&«4"/,4) Heildarverðmæti fimm
ára samnings Davids Beckham
við LA Galaxy eru talin vera í
kringum 250 milljónir dala, eða tíu
milljarðar íslenskra króna. Að
minnsta kosti 80 prósent þessarar
upphæðar fær Beckham fyrir eitthvað allt annað en að sparka
bolta.
Beckham fær „aðeins“ 50 milljónir dala fyrir að spila fótbolta
þessi fimm ár en hvaðan kemur
afgangurinn? „Mesta verðmætið
kemur í gegnum styrktarsamninga Davids úti um allan heim. Það
er allt annar samningur og kemur
MLS ekki við,“ segir Ivan Gazidis,

forseti MLS-deildarinnar. „Koma
hans til Bandaríkjanna mun auka
verðmæti Beckham-vörumerkisins og gróðinn mun einnig aukast.
Það er aftur á móti ekki okkar mál
og við komum hvergi nærri slíkum samningum.“
50 milljóna dala leikmannasamningur Beckhams bliknar í
samanburði við samning hafnaboltamannsins Alex Rodrigues
sem fær 252 milljónir dala á tíu
ára tímabili fyrir að spila hafnbolta. Annar hafnaboltamaður,
Derek Jeter, fær síðan 189 milljónir dala fyrir tíu ára samning.
Scott Branvold, prófessor í

íþróttamarkaðsfræðum, er ekki
viss um að Beckham muni ná 200
milljónum dala í gegnum styrktaraðila á fimm árum.
„Knattspyrnan hefur alltaf átt
mjög erfitt uppdráttar í Bandaríkjunum og því verður maður að
spyrja sig hvort þetta sé raunhæfur möguleiki. Kannski mun hann
taka þátt í raunveruleikaþætti,“
sagði Branvold.
HBG

(2%33 "ECKHAM VAR K¹TUR
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3TYRKIR UPP ¹  MILLJËNIR
Sundmaðurinn Örn Arnarson er aftur kominn á A-styrk en alls mun tuttugu
íþróttamenn fá afreksstyrk. Auk Arnar fá fjórir íþróttamenn A-styrk frá ÍSÍ.
&*2-, Íþróttasamband Íslands
ákvað í gær hvaða íþróttafólk fær
styrki á þessu ári. Styrkveitingar
ÍSÍ nema að þessu sinni rúmlega
63 milljónum króna en alls eru tuttugu íþróttamenn á A-, B- eða Cstyrk hjá Afrekssjóði ÍSÍ. Fimm
frjálsíþróttamenn eru á styrk,
fjórir sundmenn og þrír skíðamenn en alls eiga níu íþróttagreinar alls tuttugu íþróttamenn á
afreksstyrk.
Að þessu sinni er úthlutað
47.820 þúsund krónum úr Afrekssjóði ÍSÍ og 9.200 þúsund krónum
úr sjóði ungra og efnilegra íþróttamanna. Fimm íþróttamenn eru
síðan á styrk frá Ólympíusamhjálpinni fyrir leikana í Peking
2008. Sá styrkur er upp á þúsund
dollarar á mánuði eða um 828.000
íslenskar krónur á árinu 2007.
Auk alls þessa er A-landslið karla
í handknattleik á styrk frá Ólympíusamhjálpinni fram að næstu
ólympíuleikum. Nemur greiðsla
ársins 28.000 dollurum eða um
1.950 þúsundum íslenskra króna.
Sundmaðurinn Örn Arnason,
sem vann brons á Evrópumeistaramótinu í 25 metra laug, kemur
nú aftur inn á A-styrk en hann
fékk eingreiðslustyrk á síðasta
ári. Örn er einn af fimm íþróttamönnum sem eru á A-styrk en hin
eru
frjálsíþróttafólkið
Ásdís
Hjálmsdóttir, Þórey Edda Elísdóttir og Jón Oddur Halldórsson
og fimleikamaðurinn Rúnar Alexandersson. Jóhann Rúnar Kristjánsson,
borðtennismaður
úr
röðum fatlaðra, er færður upp í Bstyrk en þar bætist einnig í hóp
styrkþega Baldur Ævar Baldursson frjálsíþróttamaður úr röðum
fatlaðra.
Nokkrir einstaklingar sem
hafa verið á eingreiðslustyrkjum
undanfarin ár eru nú færðir upp í
C-styrk en nokkrir þeirra leggja
áherslu á að ná að tryggja sér sæti
á næstu ólympíuleikum.
Golfarinn Birgir Leifur Hafþórsson hlýtur einnig eingreiðslustyrk sem svarar til B-styrks

&,/4452 3TEVE .ASH GETUR ORÈIÈ FYRSTI
LEIKMAÈURINN SÅÈAN  TIL ÖESS AÈ
VERA MEÈ MEIRA  STIG OG  STOÈSEND
INGAR AÈ MEÈALTALI Å LEIK
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

3TEVE .ASH HJ¹ 0HOENIX

21 stoðsending
á félaga sína
+®2&5"/,4) Steve Nash, leikmaður

!5'5.  «,9-0¥5,%)+5.5- ®RN !RN
ARSON ER EINN MARGRA ÅSLENSKRA ÅÖRËTTA
MANNA SEM STEFNA ¹ ÖAÈ AÈ TRYGGJA SIG
INN ¹ «LYMPÅULEIKANA Å 0EKING SEM FARA
FRAM ¹RIÈ 
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

afrekssjóðs en Birgir Leifur
tryggði sér þátttöku á Evrópumótaröðinni í ár.
Afrekssjóður hefur enn fjármagn til aflögu á árinu og verður
það fjármagn nýtt í samræmi við
árangur og verkefni sérsambandanna. Kostnaðaráætlanir þeirra
20 sérsambanda sem sóttu um
styrk vegna íþróttamanna og
verkefna til Afrekssjóðs ÍSÍ 2007
nema 323 milljónum króna.
Framlag Afrekssjóðs ÍSÍ til
sérsambanda nemur um 15 prósentum
af
kostnaðaráætlun
þeirra.
ËËJ
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"JÎRN ¶ ¶ORLEIFSSON
T¾KWONDË
$AGNÕ ,INDA +RISTJ¹NSDËTTIR
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SKÅÈI
2AGNA )NGËLFSDËTTIR
BADMINTON
2AGNHEIÈUR 2AGNARSDËTTIR
SUND
6IKTOR +RISTMANNSSON
FIMLEIKAR

Phoenix Suns, gaf 21 stoðsendingu
á félaga sína í 109-90 sigri á
Cleveland Cavaliers í fyrri nótt.
Með þessu varð hann fyrsti
leikmaðurinn í níu ár til þess að
eiga tvo 20 stoðsendinga leiki á
sama tímabilinu. Nash skoraði
aðeins 4 stig og skaut 7 skotum en
réð engu að síður ríkjum á
vellinum með útsjónarsemi sinni
og yfirsýn.
„Mér líður vel að sjá félaga
mína ganga vel og skora. Það er
það sem ég legg áherslu á, að
koma félögum mínum inn í
leikinn. Þegar við komumst í gang
í sókninni þá eru önnur lið langt á
eftir okkur,“ sagði Nash eftir
leikinn. Hann gaf stoðsendingar á
sex leikmenn í leiknum (Shawn
Marion 5, Amare Stoudemire 4,
Leandro Barbosa 4, Tim Thomas
3, Boris Diaw 3 og Raja Bell 2).
Fimm af þessum körfum voru
troðslur, sex af þeim sniðskot og
Nash gaf aðeins tvær stoðsendingar fyrir þriggja stiga skot.
Nash hefur gefið 353 stoðsendingar í 32 leikjum á tímabilinu eða
11,0 að meðaltali í leik sem er það
besta í NBA-deildinni.
ËËJ
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Tel mig eiga góða möguleika á að ná kosningu
&«4"/,4) Viðskiptamaðurinn Jafet
S. Ólafsson, fyrrum framkvæmdastjóri Verðbréfastofunnar hf., tilkynnti í gær að hann myndi bjóða
sig fram til formanns KSÍ. Jafet
er annar maðurinn sem tilkynnir
un framboð en Geir Þorsteinsson,
framkvæmdastjóri KSÍ, hafði
áður tilkynnt um framboð.
„Ég hef mikinn áhuga á fótbolta
og hef starfað töluvert innan
hreyfingarinnar. Ég vil taka þátt í
að efla knattspyrnulífið á Íslandi
og gera það enn betra,“ sagði hinn
55 ára gamli Jafet við Fréttablaðið
í gær. Hann var formaður Badmintonsambandsins í fjögur ár á
sínum tíma en hefur undanfarin
ár starfað í viðskiptalífinu þar
sem hann var framkvæmdastjóri
Verðbréfastofunnar síðustu tíu ár
en lét af því starfi á dögunum.

Hann situr eigi að síður í stjórn
fyrirtæksins. Jafet var áður útibússtjóri Íslandsbanka og framkvæmdastjóri Íslenska útvarpsfélagsins.
Stærsti sjáanlegi munurinn á
framboðunum tveimur er sá að
Geir hyggst gera formannsstarfið
að fullu starfi en það hyggst Jafet
ekki gera nái hann kjöri.
„Ég fer í þetta á þeim forsendum að starfið sé ekki fullt starf.
Ég býð mig heldur ekki fram þar
sem ég sé ósáttur við núverandi
forystu því ég tel hana hafa unnið
mjög gott starf. Í mínum augum
þá á framkvæmdastjórinn að sjá
um daglegan rekstur og að við
séum líka með öflugt starfsfólk
sem og stjórn. KSÍ er stórt fyrirtæki og ég horfi þannig á það. Ég
er ekki með miklar áherslubreyt-

ingar en ég hef samt alltaf horft á
íþróttir sem mikið forvarnarstarf
og vil nota íþróttir meira tengt
forvarnarstarfi,“ sagði Jafet, en
hvað hefur hann fram að færa í
starfið? „Ég hef reynslu úr íþróttahreyfingunni og mikla reynslu úr
viðskiptalífinu til að nefna eitthvað.“
Jafet segist ekki bjóða sig fram
nema hann telji sig geta lagt Geir
í formannskjörinu. „Það gefur
auga leið að ég væri ekki að bjóða
mig fram nema ég teldi mig eiga
góða möguleika á kosningu. Það er
búið að kanna baklandið og ég tel
mig eiga góða möguleika,“ sagði
Jafet.
HBG
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&¾DDIST ¹ ¥RLANDI  MAÅ  EN UNGUR AÈ
ALDRI FLUTTIST HANN TIL %NGLANDS (ANS
FR¾GASTA HLUTVERK VAR ÖEGAR HANN
LÁK BRESKA LEYNIÖJËNUSTUMANNINN
*AMES "OND #ASSANDRA (ARRIS
EIGINKONA HANS TIL TÅU ¹RA DË ÒR
SJÒKDËMI EN ÖAU ¹TTU SAMAN ÖRJÒ
BÎRN (ANN ER GIFTUR +EELY 3HAYE
3MITH Å DAG OG EIGA ÖAU ÖRJÒ BÎRN
"ROSNAN LÁK STËRT HLUTVERK Å -RS
$OUBTFIRE SEM VERÈUR ¹
3TÎÈ  "ÅË Å DAG
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!LVEG ER MERKILEGT HVERSU FÎSTUDAGSKVÎLD ERU AUM SJËNVARPSKVÎLD ¥
G¾RKVÎLDI HËFST ¹RANGURSLAUS LEIT EFTIR EINHVERJU EFNI SEM G¾TI ORÈIÈ TIL
SKEMMTUNAR FYRIR FRAMAN SKJ¹INN $ISNEY MYNDIR ¹ FÎSTUDAGS
KVÎLDI ER ÖRAUTPÅNT KONSEPT HJ¹ 2²6 $REPLEIÈINLEGAR MYNDIR
OG EF HUGMYNDIN ER SÒ AÈ SAMEINA FJÎLSKYLDUNA FYRIR FRAM
AN KASSANN ER SÒ HUGMYND FULLREYND ÖVÅ ÖESSAR MYNDIR
F¾LA KRAKKANA UMSVIFALAUST ¹ VIT TÎLVULEIKJA +RAKKASKRATT
ARNIR HL¾JA AÈ MANNI ÖEGAR REYNT ER AÈ HALDA ÖVÅ FRAM AÈ
GAMLAR $ISNEY MYNDIR EIGI AÈ VERA SVONA SKEMMTILEGAR
¡G HUGSA AÈ EF 7ALT GAMLI $ISNEY YRÈI AFÖÕDDUR OG HANN
SETTUR Å SAMBAND VIÈ DAGINN Å DAG YRÈI HANN FYRSTUR MANNA
TIL AÈ SAMSINNA ÖVÅ
 3TÎÈ  ER SVO N¹TTÒRLEGA 3IMPSON Ö¹TTURINN ¹G¾T
UR FYRIR SINN HATT EN KRAKKARNIR ERU FYRIR LÎNGU
BÒNIR AÈ HALA NIÈUR ÖESSUM Ö¹TTUM OG HORFA ¹
Ö¹ TIL ÖRAUTAR Å TÎLVUNUM 8 &ACTOR HEFUR ALDREI
N¹È AÈ GRÅPA ATHYGLINA Å LÅKINGU VIÈ )DOLIÈ OG
SVO KLUKKAN  Å G¾RKVÎLD VAR $OCTOR $OLITTLE
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GR¾NNA HINUMEGIN .OKKRAR FJÎLSKYLDUR TAKA
SIG TIL OG PRËFA NÕTT LÅF %R LÅF ÖEIRRA EKKI NËGU
GOTT EÈA ERU ÖAU VANÖAKKL¹T 6IÈ FYLGJUMST
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MEÈ %DDIE -URPHY %F HINIR ¹G¾TU SJËNVARPSP¹FAR GETA FUNDIÈ EINN
KRAKKA ¹ ALDRINUM TÅU TIL SAUTJ¹N SEM EKKI HEFUR SÁÈ ÖESSA MYND SKAL
ÁG BORGA ÖEIM HINUM SAMA ÖÒSUND KALL
&ÎSTUDAGSKVÎLD ERU ÖANNIG ¹ STËRU STÎÈVUNUM GLÎTUÈ ¶¹ ¾TTI
ÖVÅ AÈ VERA LAG FYRIR MINNI SP¹MENN AÈ SKJËTA UPP RAKETTUM
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Zidane vinsæl jólagjöf í Frakklandi

… fá Daníel Pollock og félagar í
Tónlistarþróunarmiðstöðinni
sem berjast með kjafti og klóm
fyrir að húsnæðið fái áfram að
vera miðstöð ungra tónlistarmanna, þrátt fyrir fálæti
yfirvalda.
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ËGLATT  TIL SAUMA  GIRNAST  TRAUST
 POTA  SKRIFA  H¾KKAR  SAM
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SVÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ SÅÈU 

 $ANIEL /RTEGA
 !NDRI 3N¾R -AGNASON
 ,A 'ALAXY

fram úr björtustu vonum.
„Universal-dreifingarfyrirtækið hafði spáð
myndinni miklum
vinsældum en við
tókum orð þeirra
ekki
trúanleg,
þetta er því alveg
frábær árangur,“
.'¨52 &2!,%)¨!.$) 3IGURJËN

GETUR EKKI ANNAÈ
EN GLAÈST YFIR GËÈRI
SÎLU KVIKMYNDAR
INNAR :IDANE!NDLIT
 ALDARINNAR Å
&RAKKLANDI

:)$!.% +NATT

SPYRNUMAÈURINN VAR
ËUMDEILANLEGA EINN
BESTI KNATTSPYRNU
MAÈUR HEIMS
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!RON 0¹LMI HEIM Å ¹GÒST
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Kvikmyndin Zidane: Andlit 21.
aldarinnar sló heldur betur í gegn
hjá Frökkum um jólin en DVDdiskur myndarinnar seldist í yfir
hundrað þúsund eintökum. Í
myndinni er fylgst með öllum
hreyfingum knattspyrnugoðsins
Zidane í leik með spænska risaveldinu Real Madrid þar sem
leikmaðurinn var meðal annars
rekinn út af fyrir slagsmál.
Myndin fékk óvænta athygli
þegar Zidane stal senunni í
úrslitaleik heimsmeistaramótsins í Þýskalandi og skallaði mótherja sinn í brjóstkassann.
Sigurjón Sighvatsson, framleiðandi myndarinnar, segir að
þrátt fyrir þessa miklu athygli
sem atvikið fékk hafi salan farið

„Já, hann er búinn að bóka ferð
heim, þessi gleymdi sonur
Íslands,“ segir Einar S. Einarsson, talsmaður RJF-hópsins sem
barist hefur fyrir frelsun og
heimkomu Arons Pálma Ágústssonar.
Að sögn Einars lýkur Aron
Pálmi afplánun 17. ágúst, á skráðan miða heim 25. ágúst næstkomandi og lendir að morgni þess 26.
á Keflavíkurflugvelli.
Mál Arons Pálma hafa verið
fréttamatur allt frá því að Kristinn Hrafnsson þá fréttastjóri á
DV greindi frá aðstæðum hans og
refsivist í Texas snemma árs
2004. Aron Pálmi, sem fæddur er
árið 1983, var dæmdur árið 1997 í
tíu ára refsivist fyrir að hafa barn
að aldri sýnt af sér refsiverða
kynferðislega tilburði. RJF-hópurinn, sem telur skákjöfra á borð
við Einar, Guðmund G. Þórarinsson, Garðar Sverrisson, Helga
Ólafsson og fleiri, tók málið upp á
sína arma. Áður hafði hópurinn
lagt sitt af mörkum svo að Bobby
Fischer gæti komið til landsins
og fengið íslenskan ríkisborgararétt úr fangelsi í Japan. Til þess
vísar nafn hópsins – upphafsstafa
Roberts James Fischer.
„Aron Pálmi er nú búinn að
afplána tíu ár í refsivist, þar af
fjögur ár í stofufangelsi. Hann
hefur notið þess síðasta eina og
hálfa árið að geta stundað nám
við Lamor-háskóla í Texas. Þar
eru átta þúsund nemendur,“ segir
Einar og kveður skólavist Arons
Pálma hafa gengið að óskum.
Hann hefur
meðal
annars

!2/. 0,-)  BËKAÈ FLUG TIL ¥SLANDS OG LENDIR  ¹GÒST (ANN HEFUR EINSETT SÁR AÈ

LÁTTAST UM  PUND Å ÖAÈ MINNSTA FYRIR HEIMKOMUNA

verið valinn í stúdentaráð og
kjörinn ritstjóri árbókar skólans.
Einar segir það öllu máli skipta
að Aron hafi um eitthvað að hugsa
í þeirri viðkvæmu stöðu sem hann
er. Til dæmis hafi menn veist að
honum og Aron Pálmi ekki þorað
að svara fyrir sig af ótta við að
borið sé á hann að Aron hafi átt
upptökin. Það þýði að hann þurfi
að endurtaka refsivist sína. Aron
Pálmi er því taugaóstyrkur og
varfærinn sökum erfiðrar stöðu.
„Hann má ekki lenda í neinu
núna þessa síðustu mánuði,“ segir
Einar sem heyrir reglulega frá
Aroni Pálma. Að sögn Einars
hefur hann einsett sér að léttast
um 100 pund í það minnsta fyrir
%).!2 3 %).!233/. &ER FYRIR 2*& HËPN

UM SEM HEFUR STYRKT !RON 0¹LMA TIL
N¹MS EN Å ,AMOR H¹SKËLANUM GENGUR
!RONI ALLT Å HAGINN ÖR¹TT FYRIR VIÈKV¾MA
STÎÈU

heimkomuna. „Hann er vel í hold
kominn. Enda hefur hann örugglega lifað á einhverju ruslfæði og
hormónakjöti,“ segir Einar.
RJF hefur stutt Aron Pálma
dyggilega að sögn Einars og greitt
fyrir skólagöngu hans nú vel á
aðra milljón. „Þetta er eitthvað
sem við höfum verið að öngla
saman og safnað. Nei, við erum
ekki enn farnir að undirbúa komu
hans,“ segir Einar, enda nokkrir
mánuðir í að Aron lendi.
Til marks um það hversu sterkur karakter Aron Pálmi er nefnir
Einar að hann hefur gengið með
GPS-staðsetningartæki í á fjórða
ár sem mun einsdæmi í heiminum, í það minnsta vestanhafs, en
hámarkið hefur verið eitt ár. „Og
hann er að rita bók um reynslu
sína af refsikerfinu í Texas. Hann
hefur sent mér kafla: „Welcome
to the system“ heitir hann og er
sláandi.“

sagði Sigurjón þegar Fréttablaðið hafði upp á honum. „Þetta var
algjör hámarkssala,“ bætti hann
við en algengt er að stóru smellirnir frá draumaverksmiðjunni
Hollywood seljist í svipuðu upplagi. Sigurjón segir það hins
vegar vonbrigði hversu lítinn
áhuga
knattspyrnumaðurinn
sjálfur hafi sýnt myndinni þrátt
fyrir loforð um að koma til liðs
við þá eftir HM.
Sigurjón segir að nú takið við
kvikmyndahátíðar-ferðalag hjá
myndinni. „Hún verður meðal
annars sýnd á Sundance-hátíðinni í Bandaríkjunum og á Rotterdam-hátíðinni þannig að það
er ekkert lát á sigurgöngu Zidane,“ segir Sigurjón.
FGG
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SONAR SEM UNGIR SJ¹LFST¾ÈISMENN
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RITHÎFUNDUR SEM ÖYKIST STUNDA
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D¾MALAUSA SKJÎLD m
KLYKKIR 4ËTA ÒT OG
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SYNI SEM HLAUT
SKJÎLDINN ¹
DÎGUNUM
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MEÈ ÖÎKK
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ATHÎFN

-AGNÒS +JARTANSSON TËNLISTAR
SNILLINGUR ER NÒ AÈ AÈSTOÈA FR¾NDA
SINN %LVAR 'OTTSK¹LKSSON VIÈ
AÈ TAKA UPP UNDIRLEIK VIÈ FRAMLAG
%LVARS TIL %UROVISION FORKEPPNINN
AR SEM HEFST Å ÖESSUM M¹NUÈI
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Gísli Marteinn verður mér innan handar
Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur
hefur verið úthlutað hið vandasama verk að vera kynnir í undankeppni Sjónvarpsins fyrir Eurovision en fyrsta undankvöldið
verður á dagskrá eftir viku. „Ég
er enginn Gísli Marteinn eða Logi
Bergmann,“ svarar Ragnhildur
þegar hún er spurð hvort Eurovision sé mikið áhugamál hjá sér.
„Er svona meðalmanneskja í
þessu,“ bætir hún við.
Ragnhildur gerði sér fyllilega
grein fyrir því að hún mætti varla
misstíga sig í beinni útsendingu
því þá fengi hún öll Eurovision-

nördin á bakið. „Núna fer ég bara
að grennslast fyrir í bókum og
gömlum keppnum og reyni að
finna einhverja gullmola sem
ekki hafa verið sagðir áður þótt
það verði vissulega erfitt,“ segir
Ragnhildur sem á þó eftir að nýta
sér krafta áðurnefnds Gísla Marteins. „Fáir ef einhverjir eru jafn
vel að sér í þessum fræðum og
hann,“ bætir hún við. Ragnhildur
verður ein á sviðinu og tekur við
keflinu af Garðari Thór Cortes
sem nú hefur tekið Bretland með
trompi og leikkonunni Brynhildi
Guðjónsdóttur en parið vakti

mikla athygli fyrir líflega framkomu í fyrra.
Ragnhildur Steinunn hefur haft
í nógu að snúast að undanförnu
því auk þess að vera í Kastljósinu
er hún að útskrifast úr sjúkraþjálfun í Háskólanum. Þá leikur
hún aðalhlutverkið í kvikmyndinni Astrópíu en Ragnhildur sagðist ekki enn vera farin að stressa
sig fyrir frumsýninguna enda fer
myndin ekki í sýningar fyrr en í
sumar. „Ég er ekki enn farin að
leiða hugann að því en í júní verð
ég örugglega komin með hnút í
magann,“ segir Ragnhildur.
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20. janúar kl. 13-16 á Akureyri og í Reykjavík
KOMDU OG KYNNTU ÞÉR AÐSTÖÐUNA
Skrifstofunám

Almennir notendur
Byrjendanámskeið

Tölvu og skrifstofunám

Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur enga tölvukunnáttu. Á þessu
námskeiði er allt tekið fyrir sem byrjandinn þarf til að komast vel af stað í notkun
tölvu.
Lengd 42 std. Verð kr. 32.900

Viðamikið og hagnýtt nám fyrir
fólk á öllum aldri hvort sem það
er á leiðinni út á vinnumarkaðinn
að nýju, sjálfstætt starfandi eða
vill skapa sér sterkari stöðu á
vinnumarkaði með aukinni
menntun. Námið tekur fyrir öll
helstu skrifstofuforritin,
margmiðlun (t.d. stafrænar
myndir og tónlist, CD/DVD),
persónulega færni (tjáning,
framkoma, sölu- og
markaðsfræði, atvinnuumsóknir og viðtöl, gerð ferilskráa ofl.) og viðskiptagreinar
(hand- og tölvufært bókhald, verslunarreikningur, tollskýrslur ofl).
Lengd 260 std. Verð kr. 199.000,-

Almennt tölvunám
Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og eru að
nota tölvu í vinnu eða heima. Tilvalið námskeið fyrir þá sem vilja auka öryggi sitt í
allri tölvuvinnslu með aukinni þekkingu, hraða og færni. Helstu kennslugreinar:
Windows, Word, Excel, Internet og Outlook tölvupóstur.
Lengd 63 std. Verð kr. 39.900,-

ECDL tölvunám
Alþjóðlegt tölvunám hentar fólki á öllum aldri sem vill fá ítarlega þekkingu og
þjálfun í öllum helstu tölvugreinum og alþjóðlega vottun því til staðfestingar.
Helstu kennslugreinar: Windows, Word, Excel, Internet og Outlook tölvupóstur,
PowerPoint.
Lengd 84 std. Verð kr. 65.000,-

Vefur – Grafík – Myndvinnsla

Tölvu og bókhaldsnám
Stutt og hnitmiðuð námsbraut sem hentar fólki á öllum aldri. Nám sem tekur fyrir öll
helstu skrifstofuforritin sem fólk þarf að kunna skil á í nútímaþjóðfélagi ásamt
bókhaldi og viðskiptagreinum.
Lengd 200 std. Verð kr. 153.000,-

Bókhald 1

Grafísk hönnun

Sérlega hagnýtt námskeið fyrir þá sem þurfa að ná tökum á bókhaldi fyrirtækisins.
Hentar einnig þeim sem hafa góðan tölvugrunn og vilja bæta við sig menntun fyrir
vinnumarkaðinn.
Lengd 100 std. Verð kr. 94.000,-

Vinsælt fyrir skapandi fólk sem og
þá sem vilja forskot til frekara
hönnunarnáms t.d. á háskólastigi.
Hentar einnig vel þeim sem vilja
hanna sínar eigin auglýsingar.

Bókhald II
Stutt framhaldsnámskeið í tölvubókhaldi. Hentar þeim þeim sem hafa bókhaldsgrunn
eða hafa lokið Tölvu-, skrifstofu- og/eða bókhaldsnámi og vilja bæta við sig þekkingu
og færni á þessu sviði. Lengd: 32 std. Verð kr. 36.000,-

Kennt er á mest notuðu
hönnunarforritin í dag, Photoshop,
Illustrator og InDesign ásamt
frágangi í Acrobat Distiller (PDF).
Lengd 105 std. Verð kr. 116.000,-

Tollskýrslugerð
Hagnýtt og ítarlegt námskeið í gerð tollskýrslna, og um meðferð allra helstu
innflutningsskjala ásamt öllum helstu reglum sem varða innflutning.
Lengd. 21 std. Verð kr. 28.000,-

Vefsíðugerð – grunnur
Nám ætlað byrjendum í vefsmíði
með sérstakri áherslu á myndvinnslu
og myndanotkun. Tilvalið fyrir þá
sem vilja koma sér upp einfaldri og
þægilegri heimasíðu. Kennt á tvö
algengustu forritin í vefsmíði og
myndvinnslu FrontPage og
Photoshop.
Lengd 42 std. Verð kr. 36.000,-

Atvinnuumsóknir, gerð ferilskráa og ráðningarviðtöl.
Faglega gerð atvinnuumsókn og framkoma getur skipt sköpum fyrir þig. Stutt
námskeið fyrir þá sem vilja skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði.
Lengd 12 std. Verð kr. 12.000,-

Sérfræðinám með alþjóðlegum gráðum

Dreamweaver

MCP XP

Afar vinsælt vefþróunarforrit enda bæði fjölbreytt og einfalt til að kóða vefsíður
með hjálp html og css stílsniða. Áhersla lögð á praktísk verkefni og ljúka einföldum
vef. Þátttakendur þurfa að hafa góðan tölvugrunn.
Lengd 31 std. Verð kr. 29.000,-

Grunnnám fyrir þá sem vilja verða hæfir til að sjá um rekstur og uppsetningu minni
og meðalstórra tölvukerfa og fá alþjóðlega vottunþví til staðfestingar.
Lengd 60 std. Verð kr. 88.900,- (innif. próf 70-270)

MCDST
Stafrænar myndavélar
Stutt og hnitmiðað nám fyrir byrjendur. Farið yfir helstu stillingar, flytja myndir í
tölvu og skipuleggja myndasafnið. Einfaldar lagfæringar mynda og myndbygging.
Heimaprentun/framköllun, myndir sendar í tölvupósti, brenndar á CD/DVD diska
ofl. Þátttakendur læra að sækja og nota Picasa forritið.
Lengd 14 std. Verð kr. 15.000,-

Myndbandavinnsla
Námskeið fyrir fólk sem vill læra betur á myndbandstökuvélina sína og vinna/klippa
myndefnið í tölvunni sinni.
Teknar eru fyrir helstu stillingar myndbandstökuvéla, myndbandstökutækni og
eftirvinnsla myndbanda í tölvu. Vistun og yfirfærsla myndbanda fyrir DVD eða
vefsíðu. Myndir settar á netið ofl.
Lengd 31 std. Verð kr. 32.900,-

Nám sem hentar sérstaklega þeim sem þurfa að þjónusta notendavélar í
fyrirtækjum og heimilum. Grunngráða fyrir starfsmenn í tölvudeildum þar sem
mikið er um útstöðvaþjónustu.
Lengd 108 std. Verð kr. 137.900,- (innif. próf 70-271 og 70-272)

MCSA
Aðalmarkmið MCSA námsins er að gera þátttakendur hæfa til að starfa sem
sérfræðingar og umsjónarfólk Microsoft netkerfa og veita þeim jafnframt
alþjóðlega vottun því til staðfestingar.
Lengd 240 std. Verð kr. 266.000,- með þeim fjórum prófum sem námið byggir á.
(70-270, 70-284, 70-290 og 70-291. Sjá nánari lýsingu á heimasíðu skólans)

Önnur námskeið á vorönn
Word ritvinnsla
Excel grunnur
Excel framhald
Outlook

Photoshop – grunnur
Photoshop ljósmyndun
FrontPage

REYKJAVÍK & AKUREYRI
FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS
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Góðir kúnnar

Í

haust sem leið fóru ættingjar
mínir í ferðalag til Tyrklands til
þess að spóka sig í sólinni. Ferðin
var prýðileg og strendurnar hinar
ágætustu, sól á himni og hægt að
spóka sig í rólegheitum á kvöldin í
þunnum hörbuxum og panta hvítvínsglas á útikaffihúsum án þess
að drepast úr kulda og/eða verða
gjaldþrota. Allt var semsagt eins
og það átti að vera í svona sólarlandaferð.

%)44

vakti þó athygli ferðalanganna og var tilefni þónokkurrar
umræðu eftir að heim var komið,
og það var eftirfarandi: Þetta millistéttarfólk af Íslandi fór smám
saman að veita því þónokkra
athygli að þegar það vafraði um
útimarkaði þarna í Tyrklandi að
héðan og þaðan, út úr hornum,
heyrðist eins og hvíslað af tyrkneskum kaupmönnum „góðan daginn“ á hinu ástkæra ylhýra.
„Komiði inn“.
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-)44 fólk ákvað að sjálfsögðu að
athuga hvað hér væri á seyði og
steig inn í einn sölubásinn ekki síst
til að athuga hvernig stæði á því að
viðkomandi kaupmaður kynni
íslensku. Ekki síst þótti forvitnilegt að fá svör við því hvernig
þessi kaupmaður hafði borið
kennsl á þau sem Íslendinga að
fyrra bragði og því ákveðið að
ávarpa þau með þessum hætti.
¶%44!

þótti mikil ráðgáta en
skýringin kom fljótlega í ljós. Eftir
að inn í básinn var komið tók hinn
tyrkneski kaupahéðinn auðvitað
til við það að selja Íslendingunum
leðurjakka í gríð og erg, úr þykkri
nautshúð eða þunnri, mittissíða
eða síða, með boðungi eða án boðungs. Nú var svissað yfir í ensku,
en undir söluræðum náðu þó hinir
norrænu viðskiptavinir að skjóta
inn spurningu er varðaði hina
athyglisverðu íslenskukunnáttu.

¶

ljómaði Tyrkinn og var sko
aldeilis með svör á reiðum höndum. Það borgaði sig, sagði hann, að
kunna smá íslensku og jafnframt
þekkja Íslendinga í sjón og reyna
að fiska þá inn í búðina sérstaklega. Íslendingar væru nefnilega
svo afskaplega góðir kúnnar. Þeir
keyptu svo mikið af leðurjökkum
og það sem betra væri – hvíslaði
hann – að það væri hægt að selja
þeim jakkana á þreföldu verði.
Þeir væru langbestu viðskiptavinirnir. Hreint dásamlegir.

-%¨ því að gefa þessar upplýsingar frá sér spillti kaupmaður
auðvitað möguleikum á frekari
viðskiptum að þessu sinni, því ekki
var það sérstaklega á stefnuskrá
þessara tilteknu Íslendinga að
kaupa jakka á þreföldu verði, a.
m.k. ekki vísvitandi.
 $®'5.5-,

eftir að upplýsingar bárust um að verð á matvælum og drykkjum hér á landi væri
62% yfir meðalverði í Evrópu, og
annað eftir því, var þessi saga rifjuð upp. Ég held að það sé alveg
augljóst að ein stór ástæðan – ein
af mörgum – fyrir háu verðlagi á
Íslandi – og sú sem þarfnast
umræðu eins og allt annað í þessu
máli – er sú að við Íslendingar
erum afskaplega góðir kúnnar,
eins og Tyrkinn sagði. Við erum í
allt of mörgum tilvikum reiðubúin
að borga þrefalt verð.

50-90%
afsláttur
afsláttur

í dag, laugardag,
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