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Þurfa að úthýsa útlendingum
Innflytjendur eru orðnir áberandi meðal fátækra á Íslandi. Framkvæmdastjóri Alþjóðahúss gagnrýnir
úrræðaleysi og mismunun sem innflytjendur sæta. Tengslanet þeirra sé mun verra en Íslendinga.
&¡,!'3-, Útlendingar eru orðnir áberandi

meðal fátækra. Starfsmenn sem veita ókeypis
máltíðir segja þá sífellt fjölmennari hóp og
vitað er til þess að þurft hefur verið að vísa
þeim frá Gistiskýlinu í Þingholtsstræti.
Heiðar Guðnason, forstöðumaður Samhjálpar, sem sér um Kaffistofuna á Hverfisgötu sem
sér um heitar máltíðir til fátækra án endurgjalds segir að fjölgun innflytjenda sem þangað leita sér hjálpar sé greinileg og standi til að
taka saman tölur um fjöldann. Hann segir fordóma gagnvart útlendingum sem búa við
fátækt vera jafnvel enn meiri en þegar fátæktin snertir Íslendinga. Heiðar segir að sér þyki
sérstaklega erfitt að heyra að útlendingum hafi
verið vísað frá Gistiskýlinu í Þingholtsstræti
sem ætlað er heimilislausum Reykvíkingum.

„Gistiskýlið hefur að undanförnu verið fullt
eins og það er yfirleitt alla daga. Það hefur
komið fyrir að við höfum þurft að vísa útlendingum frá enda er Gistiskýlið ætlað Reykvíkingum,“ segir Jónas Jónasson, forstöðumaður
Gistiskýlisins, en tekur fram að það hafi sjaldan gerst.
Einar Skúlason, framkvæmdastjóri Alþjóðahúss, segir mjög slæmt að útlendingum sé
vísað frá enda hafi þeir yfirleitt mun takmarkaðra tengslanet en Íslendingar. Hann minnir á
að útlendingar séu mjög oft einnig Reykvíkingar og einhver úrræði verði að vera til fyrir það
fólk sem ekki hefur öðlast borgaraleg réttindi
hér á landi.
„Ég hef heyrt nokkur dæmi um slíkan húsnæðisvanda en veit ekki hversu víðtækt vanda-

málið er. Það hefur einnig komið upp sú staða
að fólk virðist eiga miserfitt með að finna húsnæði eftir því af hvaða þjóðerni það er, en helst
er það fólk frá Eystrasaltslöndunum sem á í
erfiðleikum með það,“ segir Einar og minnir á
að nauðsynlegt sé að samfélagið geri ráð fyrir
þessum hópi nýrra og verðandi Íslendinga.
Jórunn Frímannsdóttir, formaður velferðarráðs, segir afar slæmt til þess að vita, ef rétt
sé, að fólki hafi verið vísað frá Gistiskýlinu,
ekki síst útlendingum þar sem þeir eiga jafnvel í enn færri hús að venda en fátækt fólk sem
hefði búið hér um langt skeið.
„Við erum að reyna að flýta opnun húsnæðis
fyrir tíu heimilislausar manneskjur, það á eftir
að létta á Gistiskýlinu,“ segir Jórunn.
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Viðrar vel til falls ríkisstjórnar

Laugardagur

50

KAREN FRETTABLADIDIS

0
*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.

34*«2.-, Steingrímur J. Sigfús-

son, formaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, segir
stöðuna vænlega til að fella ríkisstjórnina. Stjórnarandstaðan, sem
stillti saman strengi sína í haust
um sameiginlegar áherslur í velferðarmálum, sé sterk og samhent.
Þetta sagði hann í ræðu sinni á
flokksráðsfundi sem hófst í gær.
Steingrímur gerði trúverðug-

leika að umtalsefni í ræðu sinni.
Átti hann þá við trúverðugleika
Vinstrihreyfingarinnar,
stjórnmálamanna, stjórnmálaflokka og
stjórnmála í heild sinni.
„Ég held því fullum fetum fram
að við eigum þennan trúverðugleika í augum þjóðarinnar,“ sagði
hann. „Það þýðir ekki að allir kjósi
okkur, en þetta er dýrmætt og verður ekki af okkur tekið.“
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Hann sagði flokkinn þurfa að
greina stærstu og mikilvægustu
lykilspurningarnar sem þjóðin
þarf að svara með atkvæðaseðli,
hvort sem þær séu um velferðarmál, umhverfismál, jafnréttismál
eða efnahagsmál. „Okkar markmið er að það sé öruggt að atkvæði
til vinstri grænna séu skýr skilaboð frá kjósendum í þessum
efnum,“ sagði Steingrímur.
SÖS

svæði Bláfjalla um sjöleytið í
gærkvöldi. Björgunarsveitarmenn unnu fram eftir kvöldi við
að hjálpa fólki að komast niður
úr fjallinu og úr stólalyftum
sem höfðu stöðvast.
Rafmagnsleysið varð af
völdum bíls á vegum tæknideildar Ríkisútvarpsins.
Ökumaðurinn sást keyra með
mastur á þaki bílsins og slíta
rafmagnslínu þannig að
slokknaði á öllu í fjallinu.
„Ég gat ekki losað mastrið og
þurfti því að keyra með það
uppi,“ segir Óskar Ingvarsson,
tæknimaður hjá RÚV, sem ók
bílnum. „Það endaði með því að
línan slitnaði.“
Sigurjón segir björgunaraðgerðir hafa gengið vel og var
síðasti stóllinn tómur um
klukkan hálf níu.
Skíðasvæðið í Bláfjöllum var
opnað í gær þrátt fyrir strekking og lítinn snjó. Stólalyfturnar
voru ekki opnaðar fyrr en líða
tók á daginn vegna vinds og
gengu allt þar til rafmagnið fór
af þeim.
SÖS
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Sigurður, hvað kallast það
þegar heilu þingi er haldið í
gíslingu?
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Alþjóðleg herferð
gegn hvalveiðum

Frostakafli líður
brátt undir lok

(6!,6%)¨!2 Bretar munu hefja
alþjóðlega herferð gegn hvalveiðum Íslendinga um næstu
mánaðamót. Verndarar herferðarinnar eru Tony Blair, forsætisráðherra Bretlands, og Sir
David Attenborough, náttúrufræðingur og sjónvarpsmaður.
Þetta kom fram í kvöldfréttum
RÚV í gær.
Skýrt var frá því að Bretar
hygðust fá í lið með sér þjóðir á
borð við Búlgaríu og Tyrkland.
Þjóðirnar myndu ganga í
Alþjóða hvalveiðiráðið til þess
að aðstoða við verndun hvalastofnanna. 72 þjóðir eru í
hvalveiðiráðinu.
SÖS

6%¨52 Loks sér fyrir endann á
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frostakaflanum sem staðið hefur
samfellt síðan 5. janúar. Sigurður
Þ. Ragnarsson veðurfræðingur
segir að eftir helgina, að líkindum
síðla á mánudag, séu horfur á
nokkuð mildara veðri.
„Það verður frostlaust víða um
land á þriðjudag með rigningu
eða súld vestan til, einkum þó
norðvestan til,“ segir hann.
„Þetta ætti að duga til að eitthvað
af saltinu á götunum og snjónum
skolist burt, en hverfi þó ekki þar
sem það eru horfur á að hlýindin
stoppi stutt við.“
Hann segir frostleysið vafalítið
mörgum kærkomið.
SÖS

Ærið fé og mikið starf í hættu
Grunur leikur á að bændur hafi vanrækt bólusetningar og hunsað sóttvarnarlínur búfjárstofna. Sérfræðingur á Keldum segir að kæruleysið geti kostað þjóðina tugmilljónir og áratuga starf. Verður rannskakað.
,!.$"².!¨52 Rannsókn mun fara

6%42!22¥+) 2AFMAGN FËR VÅÈA AF ÖEGAR
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6ETRARHÎRKUR Å "ANDARÅKJUNUM

Búa sig undir
annað óveður
"!.$!2¥+). !0 Á meðan Banda-

ríkjamenn eru enn að hreinsa til
eftir kuldakastið sem gengið
hefur yfir nokkur ríki í miðjum
Bandaríkjunum undanfarna viku
er öðru kuldakasti spáð á sömu
slóðum. Er nú unnið að því að
safna birgðum af sandi og efnum
til afísingar.
Rekja má að minnsta kosti 70
dauðsföll í níu ríkjum til vetrarveðursins seinustu daga. Í
Oklahóma hafa 23 látist, tólf í
Texas, tólf í Missouri, átta í Iowa,
fjórir í New York, fjórir í
Michigan, þrír í Arkansas, tveir í
Norður-Karólínu, einn í Maine og
einn í Indíana.
Tugir þúsunda heimila í
nokkrum fylkjum eru enn án
rafmagns.
SDG

fram á hvort bændur hafi vanrækt
bólusetningar og hunsað sóttvarnarlínu búfjárstofna á sýktum
svæðum. Allt bendir til að svo sé.
Dýralæknar sjá um bólusetninguna en bændum er skylt að láta
bólusetja ásetningslömb sín í tæka
tíð, það er að segja fyrir áramót,
og fyrr þar sem garnaveiki hefur
verið staðfest síðasta áratug. Ef
rétt reynist segir Sigurður Sigurðarson, sérfræðingur á Keldum, að
áratuga starfi sé líklega stefnt í
hættu. „Það er mjög ógætilegt að
flytja sauðfé yfir sóttvarnarlínur.
Það er lögbrot og óvirðing við það
starf sem unnið hefur verið. Hann
segir það hafa verið að færast í
vöxt á undanförnum árum að
menn hunsi nauðsynlegar reglur,
sem hafi dugað til að uppræta
riðuveiki og garnaveiki á vissum
landsvæðum, þar sem vel hefur
verið staðið að öllum vörnum.

Það virðist augljóst, að
fé hafi verið flutt á milli
varnarhólfa, það er að segja á
milli svæða þar sem riða hefur
verið vandamál og til svæða þar
sem riða hefur aldrei komið upp.
3)'52¨52 3)'52¨!23/.
3¡2&2¨).'52  +%,$5-

Ein mikilvægasta varnaraðgerðin til að ná að útrýma sjúkdómum á borð við garnaveiki er
bólsetning. Riða er ólæknandi
búfjársjúkdómur og hefur verið
reynt að stemma stigu við henni
með því að skera niður allt fé sem
grunur leikur á að hafi komist í
nánd við smit og með banni á
búfjárflutningum á milli svæða.
Þessum reglum segir Sigurður
afar mikilvægt að framfylgja.
Á síðasta ári fannst riða á fjórum
bæjum í landinu. Tveir af þeim voru
í Flóanum í Árnessýslu í haust Það
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var í fyrsta skipti sem riðusmit kom
þar upp. Veikin fannst síðast á árinu
á einum bæ í Vestur-Húnavatnssýslu og öðrum í Skagafirði. Skera
þarf niður allt fé á bæjum þar sem
þessi sjúkdómur kemur upp og er
bændum óleyfilegt að halda fé í tvö
ár eftir að sjúkdómurinn kemur
upp. Reglugerð bannar einnig verslun með lifandi fé milli bæja á sýktum svæðum í tuttugu ár eftir síðasta riðutilfelli en skipulagt viðnám
við sjúkdómnum hófst fyrir um
þrjátíu árum. Sú barátta er talin
hafa skilað miklum árangri segir
Sigurður. Því er ólíðandi að fólk fari
að stefna þessu mikla starfi í voða
með óvarlegu framferði. „Það virðist augljóst, að fé hafi verið flutt á
milli varnarhólfa, það er að segja á
milli svæða þar sem riða hefur verið
vandamál og til svæða þar sem riða
hefur aldrei komið upp. Þetta er
glæfralegt,“ segir Sigurður. Eftirliti
með bólusetningu segir hann einnig
vera ábótavant og verður málið
rannsakað.
KAREN FRETTABLADIDIS
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DËMUM Å BÒFÁNAÈI MEÈ ¹RATUGA STARFI ¶VÅ VIRÈIST NÒ STEFNT Å VOÈA

¶URFA AÈ FARGA ÎLLU FÁNU
„Þær eru enn lifandi en þeim
verður öllum fargað eftir helgi.
Tjónið er gífurlegt,“ segir Garðar Valur Gíslason, þrítugur bóndi
í Húnavatnssýslu þar sem hinn
skæði búfjársjúkdómur riða
hefur komið upp.
Garðar og kona hans Maríanna Eva Ragnarsdóttir höfðu
nýlega byggt fjárhús á bænum
Stórhóli í Húnavatnssýslu. Stofninn sem þau höfðu komið upp var
550 kindur en auk fjárins hafa
þau nokkur hross. Fella verður
allt þeirra fé vegna þessa sjúkdóms sem uppgötvaðist rétt fyrir
jól. „Það var ekki hægt að fella
þær strax vegna jólafría,“ segir
Garðar sem segir tjónið ekki

aðeins gífurlega mikið fjárhagslega heldur einnig tilfinningalega.
Riðuveiki eða riða í sauðfé er
smitandi sjúkdómur í heila og
mænu, kvalafullur og langvinnur. Algengast er að kindur veikist
rúmlega eins til fjögurra vetra.
Skemmdir sem verða í heilanum
leiða til einkenna frá taugakerfi
svo sem ótta, öryggisleysis og
fælni. Oft sést og finnst hárfínn
titringur eða skjálfti og tannagnístur heyrist nær alltaf í riðuveikum kindum.
Garðar og Maríanna fá tjónið
að einhverju leyti bætt úr ríkissjóði. Eftir að dýrunum hefur verið
lógað taka við mikil og vandasöm

þrif á útihúsunum auk þess sem
lög banna bændum að halda sauðfé
í tvö ár eftir að riða hefur komið
upp. Þau eru óviss um hvað tekur
við eftir þetta áfall.
„Við vitum ekkert á hverju við
eigum að lifa þessi tvö ár en við
ætlum að reyna aftur. Mesta
vandamálið verður þó að koma
sér aftur upp fjárstofni,“ segir
Garðar.
KAREN FRETTABLADIDIS

4EKJUR AF LAXVEIÈI T¾PAR  MILLJËNIR Å FYRRA

&YRIRSPURN UM 6INALEIÈINA

Dýrustu laxarnir á
44 þúsund stykkið

Skólanefndir
tregar til svars

6%)¨) Heildartekjur af 16 laxveiðiám í fyrsta og öðrum flokki jukust
um 14,6 prósent milli áranna 2005
og 2006, og voru 397,1 milljón
króna í fyrra, að því er fram kemur
í samantekt Landssambands Veiðifélaga. Verð á veiddan lax árið
2006 var hæst 44.049, en ekki fæst
uppgefið í hvaða á það var.
Heildartekjur af ám í fyrsta
flokki voru ríflega 340 milljónir
króna á síðasta ári, en í fyrsta
flokki eru átta ár sem gáfu hver
um sig frá 839 til 2.206 laxa að
meðaltali yfir 5 ára tímabil. Tekjurnar af ám í öðrum flokki, sem
eru átta ár sem gefið hafa frá 155
löxum up í 615 laxa árlega á 5 ára
tímabili, voru rúmar 57 milljónir
króna á síðasta ári.

Það er mikil eftirspurn
eftir veiði og veiðin hefur verið mjög ásættanleg í ánum.
«¨).. 3)'¶«233/.
&/2-!¨52 ,!.$3
3!-"!.$3 6%)¨)&¡,!'!

„Það er mikil eftirspurn eftir
veiði og veiðin hefur verið mjög
ásættanleg í ánum. Þetta hefur
leitt til þess að verðlag hefur
farið hækkandi,“ segir Óðinn Sigþórsson, formaður landssambandsins.
Verð á hvern veiddan lax var að
meðaltali 28.618 krónur í fyrsta
flokks ánum á síðasta ári, en
22.657 fyrir hvern lax í annars
flokks ánum.
BJ

-%..45. Skólanefndir Mosfellsbæjar, Garðabæjar og Álftaness,
hafa verið í
rúmlega tvo
mánuði að svara
fyrirspurn
Heimilis og
skóla um
Vinaleið
Þjóðkirkjunnar.
„Þetta er
örugglega lengri
-!2¥! +
tími en fór í að
'9,&!$«44)2
taka ákvörðun
um þessa þjónustu,“ segir María K.
Gylfadóttir, formaður samtakanna.
Að sögn Maríu voru svör frá
Garða- og Mosfellsbæ póstlögð í
vikunni. Ólafur Proppé, formaður
skólanefndar Álftaness, engu
svarað síðan í nóvember. Ólafur
hefur tjáð Fréttablaðinu að svörin
séu í undirbúningi og verði send
fyrir mánaðarlok.
KËÖ

F í t o n / S Í A

Stærsta og fjölbreyttasta útsala landsins
stendur nú sem hæst. Komdu og sjáðu
hvort þú finnur ekki það sem þig hefur
alltaf langað í á frábæru verði.

í dag

Mán. til mið.
10.00–18.30

Fimmtudagur
10.00–21.00

Föstudagur
10.00–19.00

Laugardagur
10.00–18.00

www.kringlan.is / upplýsingasími 588 7788 / skrifstofa 568 9200

Sunnudagur
13.00–17.00

Nýtt kortatímabil
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.Õ DÎNSK ORKUM¹LA¹¾TLUN

Endurnýjanleg
orka tvöfölduð
$!.-®2+ !0 Danska stjórnin

kynnti í gær áform um að skera
niður notkun jarðefnaeldsneytis um
15 prósent og að tvöfalda notkun
endurnýjanlegra orkugjafa fram til
ársins 2025.
„Danmörk verður að verða
minna háð jarðefnaeldsneyti á borð
við olíu, jarðgas og kol, til lengri
tíma litið,“ sagði Anders Fogh
Rasmussen forsætisráðherra. Hann
sagði hina „metnaðarfullu áætlun“
gera ráð fyrir að endurnýjanleg
orka svo sem frá vindmyllum, vetni
og lífrænu eldsneyti yrði komin í 30
prósent af heildarorkunotkun í
landinu að átján árum liðnum. Þetta
hlutfall stendur nú í fimmtán
prósentum.
AA

(!2-) 3,%'). .¹GRANNAR OG VINIR
BLAÈAMANNSINS (RANTS $INK BÅÈA FRÁTTA

"REYTINGAR ¹ TOLLUM LEIÈA TIL L¾KKUNAR
Hagfræðingur Bændasamtaka Íslands segir augljóst að
verð á innfluttum kjötvörum muni
lækka í kjölfar breytinga á búvörutollum. Hún segir forstjóra Haga
augljóslega í áróðursstríði, en
hann hefur sagt að tollalækkanir
muni ekki leiða til verðlækkunar.
Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur bændasamtakanna, segir að
margir málsmetandi menn hafi
lagt sig fram við að gera lítið úr
því sem ríkisstjórnin telur að
breytingar á virðisaukaskatti,
vörugjöldum og tollum eigi að
skila til lækkunar matarverðs.
Á síðasta ári var boðinn út tollfrjáls innflutningur á 312 tonnum

6%23,5.

á kjöti, og með
þeim samningi
sem stjórnvöld
hafa nú náð við
Evrópusambandið bætast
670 tonn við.
Þar með þrefaldast tollfrjáls
innflutningur á
%2.!
kjöti.
"*!2.!$«44)2
Aðföng, innflutningsfyrirtæki Haga, fengu
um 90 prósent af tollkvóta fyrir
alifuglakjöt fyrir tímabilið júlí
2006 til júní 2007, þegar hann var
boðinn út. Meðalverð sem greitt
var fyrir kvótann var 719 krónur á

kílógramm, en hæsta verðið 800
krónur á kílógramm.
Þeir sem ekki fengu kvóta, eða
flytja inn meira en sem nemur
kvótanum, þurfa að greiða fullan
toll. Séu til dæmis fluttar inn
danskar kjúklingabringur þarf að
greiða af þeim 30% verðtoll, og til
viðbótar 900 króna magntoll. Erna
segir algengt verð á kjúklingabringum í Danmörku hafa verið
rúmar 400 krónur á kílógrammið,
komnar hingað til lands. Ofan á
það leggist svo 1.020 króna skattur á hvert kílógramm.
Ef tollar lækka um 40% eins og
rætt hefur verið um verður tollurinn á þessar sömu kjúklingabring-

Armeni féll fyrir byssuskoti
)34!."², !0 Blaðamaðurinn Hrant

Dink var skotinn til bana úti á götu
í Istanbúl í gær við innganginn að
ritstjórnarskrifstofum dagblaðsins þar sem hann starfaði.
Hrant Dink var af armenskum
ættum og einn helsti málsvari
armenska minnihlutans í Tyrklandi. Hann hefur oft verið
lögsóttur fyrir að tala opinskátt
um fjöldamorð á Armenum, sem
Tyrkir frömdu snemma á síðustu
öld. Hann hafði einnig oft fengið
hótanir frá tyrkneskum þjóðernissinnum.
GB

Tré rifnuðu upp með rótum í miklu fárviðri í Evrópu sem veðurfræðingar voru
búnir að spá fyrir um. Fleiri hafa ekki látist vegna óveðurs í Evrópu síðan árið
1999. Samgöngur í álfunni voru smám saman að komast í samt lag í gær.
¶µ3+!,!.$ !0 Víða í Evrópu var

«VEÈUR GENGUR YFIR .ORÈUR %VRËPU

unnið að því að koma þjónustu í
samt lag í gær eftir fárviðrið sem
gengið
hefur
yfir
álfuna.
Vindstyrkurinn var það mikill að
tré rifnuðu upp með rótum og
slitu í sundur rafmagnslínur og
skemmdu byggingar. Tugir þúsunda voru strandaglópar þegar
samgöngur stöðvuðust.
Vitað var um 47 dauðsföll
vegna veðurhamsins; fjórtán í
Bretlandi, tólf í Þýskalandi, sex í
Hollandi, sex í Póllandi, fjögur í
Tékklandi, þrjú í Frakklandi og
tvö í Belgíu. Er þetta mesta mannfall vegna óveðurs í Evrópu síðan
árið 1999 þegar tré rifnuðu upp í
fárviðri og mikil snjókoma kom
af stað snjóflóðum sem ollu dauða
fleiri en 120 manns.

&2 !,¶).') ¶ORGERÈUR +ATRÅN 'UNNARS

-EIRA EN  MANNS HAFA L¹TIST Å MIKLUM VEÈURHAM SEM GENGUR YFIR .ORÈUR
%VRËPU &JÒKANDI BRAK HEFUR FELLT NIÈUR TRÁ OG RAFMAGNSLÅNUR "ÒIST ER
VIÈ ÖVÅ AÈ DRAGA MUNI ÒR VINDI ÖEGAR ËVEÈRIÈ FER YFIR ²KRAÅNU OG 2ÒSSLAND
"RETLAND 6IND
HRAÈI  KMKLST
NÅU L¹TNIR

(OLLAND 6INDHRAÈI
 KMKLST -IKIL
¹HRIF ¹ LESTARSAM
GÎNGUR FJËRIR L¹TNIR

¶ÕSKALAND 6INDHRAÈI
 KMKLST LESTARSAM
GÎNGUR FÁLLU NIÈUR &RANK
FURT FLUGVÎLLUR AFLÕSIR HELM
INGI ALLS FLUGS SJÎ L¹TNIR
0ËLLAND %INN L¹TINN
4ÁKKLAND 6INDHRAÈI
 KMKLST ÖRÅR L¹TNIR
2ÒSSLAND

¥RLAND &LUGI AFLÕST

Veðurfarsfræðingar voru
búnir að spá stormi um
þetta leyti árs í þessum hluta Evrópu þar sem óvenjuleg hlýindi eru
í Norður-Atlantshafi, sem er 0,5 til
1 gráðu heitara en venjulega.
Flestir þeirra sem létust í fárviðrinu nú voru ökumenn en tveir
slökkviliðsmenn létust í Þýskalandi, annar þegar tré féll ofan á
hann og hinn úr hjartaáfalli. Einnig lést 18 mánaða gamalt ungabarn í Þýskalandi þegar hurð sem
hafði rifnað af hjörunum í vindinum datt á það. Þá lést smábarn í
Bretlandi þegar veggur úr múrsteinum gaf sig undan vindinum
og hrundi yfir barnið.
Veðurfarsfræðingar
voru

&RAKKLAND
4VEIR
L¹TNIR

²KRAÅNA $REGUR ÒR
VINDI ¹ FÎSTUDAG
!USTURRÅKI 2AF
MAGNSLAUST ¹
 HEIMILUM

5NGVERJALAND "ÒIST VIÈ
VERSTA VEÈRINU ¹ FÎSTUDAG

 '2!0()# .%73

búnir að spá stormi um þetta leyti
árs í þessum hluta Evrópu þar
sem óvenjuleg hlýindi í NorðurAtlantshafi, sem er 0,5 til 1 gráðu
heitara en venjulega, valda því að
lægðir safna í sig meiri raka og
auka við það orku sína.
Flugsamgöngur gengu víðast
hvar eðlilega fyrir sig í gær þó
einhverjar seinkanir hefðu verið
um morguninn. Lestarsamgöngur
gengu sums staðar erfiðlega
vegna skemmda og braks á teinum. Nánast allt lestakerfi Þýska-
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Opið mánud.–föstud. 8–18, laugard. 10–16 og sunnud. 12–16

Himinn og haf/SÍA

BJ

Nær fimmtíu farast
í fárviðri í Evrópu

&2¡44!",!¨)¨!0

-ORÈ Å )STANBÒL

ur um 625 krónur á hvert kílógramm, eða um 100 krónum undir
því meðalverði sem greitt var
fyrir tollkvóta.
Erna segir ljóst af dæmum á
borð við þetta að verð hljóti að
lækka. Ef Aðföng sjái sér hag í að
greiða í það minnsta 719 krónur á
hvert kíló á tollkvótum hljóti fyrirtækið að geta hugsað sér að
flytja inn ef tollurinn verði 625
krónur. Þegar við það bætist að
tollfrjáls innflutningur þrefaldist
sé ljóst að innlendum framleiðendum verði veitt mjög öflugt
aðhald, sem hljóti að leiða til lægra
verðs.

lands lamaðist meðan versta
veðrið gekk yfir. Var þýskum farþegum ráðlagt í gær að aflýsa
öllum ónauðsynlegum ferðum.
Tölvusérfræðingar í Finnlandi
gáfu út sérstaka viðvörun vegna
óprúttinna einstaklinga sem nýttu
sér aðstæður til að dreifa skaðlegum tölvupósti sem sýkti tölvur. Var um að ræða tölvupóst með
svokölluðum trójuhesti sem leit
út fyrir að vera frétt um óveðrið.
Tíu þúsund tölvur höfðu sýkst í
gær.
SDG FRETTABLADIDIS

DËTTIR FYLGIST MEÈ 6ALDIMAR , &RIÈRIKSSYNI
STÅGA ÒR PONTU
&2¡44!",!¨)¨'6!

(ELGARHLÁ ¹ 2²6 UMR¾ÈUM

Rætt um RÚV í
47 klukkutíma
á fimm dögum
34*«2.-, Hlé var gert á fundum
Alþingis klukkan fimm í gær en
þá höfðu umræður um frumvarpið um Ríkisútvarpið ohf. staðið
síðan fyrir hádegi.
Síðan þing kom saman eftir
jólahlé hefur 47 klukkustundum
verið varið í umræður um
frumvarpið. Er þá undanskilinn
sá tími sem farið hefur í málið
undir liðunum fundarstjórn
forseta og störf þingsins. Önnur
mál hafa ekki verið rædd í
þinginu, nema hvað umræða utan
dagskrár var um Byrgismálið í
gær.
Næsti þingfundur verður á
mánudag.
BÖS

,®'2%',5&2¡44)2
 TEKNIR ÎLVAÈIR
.ÅU ÎKUMENN VORU TEKNIR FYRIR ÎLV
UNARAKSTUR Å UMD¾MI LÎGREGLUNNAR
¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU FR¹ FIMMTU
DAGSMORGNI TIL FÎSTUDAGSMORGUNS
&IMMT¹N ÎKUMENN VORU TEKNIR FYRIR
OF HRAÈAN AKSTUR !UK ÖESS URÈU 
MINNIH¹TTAR UMFERÈARËHÎPP
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3T¾KKUN ¹LVERS Å 3TRAUMSVÅK

Margir borið mikla ábyrgð

Vill ekki gefa
upp niðurstöðu

34*«2.-, „Hvernig ætlar Fram-

Viltu snjóinn burt?
*¹
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Eiga þingmenn að hafa ótakmarkaðan ræðutíma?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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sóknarflokkurinn
að
axla
ábyrgð?“ spurði Lúðvík Bergvinsson Samfylkingunni í umræðum um Byrgismálið á Alþingi í
gær.
Lúðvík var málshefjandi í
umræðunni og rakti málavöxtu.
Sagði hann 2-300 milljónir króna
hafa runnið úr ríkissjóði til Byrgisins eftirlitslaust vegna afglapa
í félagsmálaráðuneytinu og á því
bæri
félagsmálaráðherra
ábyrgð.
Jón Sigurðsson iðnaðarráðherra var til andsvara í fjarveru
Magnúsar Stefánssonar félagsmálaráðherra. Hann dró ekki úr

alvarleika
málsins
og
sagði
ábyrgð
félagsmálaráðherra
liggja
fyrir.
Kvað
hann ráðherrann ekki hafa
skotið
sér
undan ábyrgð
sinni heldur –
,²¨6¥+
þvert á móti –
"%2'6).33/.
bæri hann einmitt ábyrgð á
að málið var upplýst.
Birkir Jón Jónsson Framsóknarflokki sagðist taka hluta
ábyrgðarinnar á sig en sagðist

hafa treyst þeim sem eiga að hafa
eftirlit með framkvæmd fjárlaga. „Hér er einfaldlega um röð
mistaka að ræða,“ sagði Birkir.
Steingrímur J. Sigfússon VG
sagði það vægt til orða tekið að
segja málið vont fyrir Framsóknarflokkinn. „Framsóknarflokknum tekst einhvern veginn að vera
undir, yfir og allt um kring í
þessu máli.“
Lúðvík Bergvinsson benti svo
að endingu á að málið væri dýrt.
„Þetta eru dýr afglöp og ýmsir
þurfa að bera mikla ábyrgð með
því að fremja sambærileg
afglöp.“
BÖS

34«2)¨*! Hrannar Pétursson,
upplýsingafulltrúi Alcan sem
rekur álverið í Straumsvík, vill
ekki greina frá niðurstöðunum úr
skoðanakönnun sem fyrirtækið lét
Capacent Gallup gera meðal 800
Hafnfirðinga um viðhorf þeirra til
fyrirhugaðrar stækkunar álversins
í Straumsvík.
Hrannar segir að ákveðið hafi
verið að segja starfsmönnum
álversins frá niðurstöðunum „áður
en þeir lesa um þær í blöðum“.
Hann segir að það hafi alltaf staðið
til að greina frá niðurstöðunum á
þennan hátt en segir að greint
verði frá niðurstöðunum opinberlega í kjölfarið.
IFV

-)¨3+«'!2  3J¹VARLËÈIN UMDEILDA
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3J¹VARLËÈIN ¹ LFTANESI

Kærufresturinn
var liðinn
34*«2.3µ3,! Kæra sem Henrik
Thorarensen, eigandi lóðarinnar
Miðskógar 8 á Álftanesi, hugðist
leggja fram hjá úrskurðarnefnd
skipulags- og byggingarmála
verður ekki tekin fyrir hjá
nefndinni. Ástæðan er sú að
kærufrestur var liðinn. Henrik
hugðist kæra þá ákvörðun
bæjaryfirvalda á Álftanesi að
synja honum um byggingarleyfi á
Miðskógum 8 sem er sjávarlóð
framan við hús Kristjáns
Sveinbjörnssonar, forseta
bæjarstjórnar Álftaness. Henrik
telur Kristján hafa beitt sér með
óeðlilegum hætti í málinu en því
hafnar Kristján.
GAR

,®'2%',5&2¡44)2
  KM HRAÈA
,ÎGREGLAN ¹ 3UÈURNESJUM STÎÈVAÈI ÎKU
MANN ¹  KM HRAÈA ¹ 2EYKJANESBRAUT
UM KLUKKAN H¹LFEITT AÈFARANËTT FÎSTU
DAGS !UK ÖESS STÎÈVAÈI LÎGREGLAN EINN
ÎKUMANN ÎKUMANN ¹  KM HRAÈA

522)¨!&/33 ¥ ¶*«23 .EÈSTA VIRKJUNIN AF ÖREMUR Å NEÈRI HLUTA ¶JËRS¹R ER ¾TLAÈUR STAÈUR VIÈ FOSSINN ¶EIM FYRIR¾TLUNUM HEFUR VERIÈ MËTM¾LT AÈ UNDANFÎRNU 4V¾R EFRI VIRKJAN
IRNAR ERU (VAMMSVIRKJUN SEM ER EFST OG (OLTAVIRKJUN

Er eignarnám réttlætanlegt?
Frambjóðendur stjórnarandstöðunnar í Suðurkjördæmi segja eignarnám á landi vegna virkjana við NeðriÞjórsá óréttlætanlegt. Landbúnaðarráðherra telur að ekki muni reyna á eignarnámsákvæði raforkulaga.
6)2+*5.!2-,
Frambjóðendur
stjórnarandstöðuflokkanna í Suðurkjördæmi telja eignarnám ekki
réttlætanlegt ef samningar nást
ekki við landeigendur í frjálsum
samningum vegna virkjana í
Neðri-Þjórsá. Árni M. Mathiesen
fjármálaráðherra bendir á að raforkulögin frá 2003 leyfi eignarnám og í því ljósi sé það réttlætanlegt.
Guðni
Ágústsson
landbúnaðarráðherra telur að ekki
komi til þess að beita eignarnámsákvæðinu. Jón Sigurðsson, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, minnir á
að eignarnámsákvæðið byggi á

stjórnarskrárákvæðum og treysta
verði að slík ákvæði séu virt.
Fréttablaðið innti efstu menn á
framboðslistum í Suðurkjördæmi
eftir því hvort þeir telji réttlætanlegt að beita eignarnámsákvæði
raforkulaga frá 2003 ef Landsvirkjun nær ekki samningum við
landeigendur í frjálsum samningum.
Landsvirkjun hefur um nokkurra ára skeið unnið að undirbúningi virkjana í Neðri-Þjórsá vegna
stækkunar álversins í Straumsvík. Fyrirhugað er að reisa þrjár
virkjanir: Hvammsvirkjun, Holta-
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 GR %IGNARN¹M .Ò N¾R FYRIRT¾KI EKKI SAMKOMULAGI VIÈ LANDEIGANDA EÈA
EIGANDA ORKULINDA VEGNA FRAMKV¾MDA ¹ GRUNDVELLI LAGA ÖESSARA ÖAR MEÈ
TALIÈ UM ENDURGJALD FYRIR LANDNOT VATNSRÁTTINDI JARÈHITARÁTTINDI EÈA AÈRAR
ORKULINDIR OG GETUR R¹ÈHERRA Ö¹ TEKIÈ EIGNARN¹MI NAUÈSYNLEGT LAND LAND
G¾ÈI MANNVIRKI AÈSTÎÈU OG ÎNNUR RÁTTINDI LANDEIGANDA AÈ ÖVÅ LEYTI SEM
NAUÈSYN BER TIL 2¹ÈHERRA AFHENDIR VIÈKOMANDI FYRIRT¾KI ÖAU VERÈM¾TI SEM
TEKIN ERU EIGNARN¹MI 2¹ÈHERRA GETUR HEIMILAÈ FYRIRT¾KINU AÈ FRAMKV¾MA
EIGNARN¹MIÈ OG BER ÖAÈ ALLAN KOSTNAÈ AF EIGNARN¹MINU

virkjun og Urriðafossvirkjun.
Íbúar fjögurra sveitarfélaga eiga
landréttindi á því svæði sem snýr
að virkjununum: Skeiða- og Gnúp-

verjahreppur, Rangárþing ytra,
Ásahreppur
og
Flóahreppur.
Mikið af því landi er í einkaeigu.
SVAVAR FRETTABLADIDIS
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b2AFORKULÎGIN ERU ÖANNIG AÈ ÖETTA
ER HEIMILT ¡G VEIT HINS VEGAR EKKI
HVERNIG ÖETTA M¹L STENDUR EÈA
HVERJAR AÈST¾ÈUR ERU Å EINSTÎKUM
M¹LUM ÖANNIG AÈ ÁG GET EKKI
SVARAÈ FYRIR EINSTÎK M¹L m SEGIR RNI
- -ATHIESEN FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA OG
EFSTI MAÈUR ¹ LISTA 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS
INS b,ÎGIN LEYFA EIGNARN¹M OG ÖVÅ
ER ÖAÈ Å PRINSIPPINU RÁTTL¾TANLEGT
2.) - -!4()%
EN AUÈVITAÈ GETUR ÖAÈ VERIÈ MISJAFNT 3%.
EFTIR EINSTÎKUM TILFELLUMm

b&ARA VERÈUR AFAR VARLEGA Å AÈ BEITA
EIGNARN¹MS¹KV¾ÈINU ¶AÈ ¹ AÈ LEITA
ALLRA LEIÈA TIL AÈ N¹ SAMNINGUM VIÈ
LANDEIGENDUR OG B¾NDUR ¹ÈUR EN
SLÅK ¹KVÎRÈUN YRÈI TEKIN m SEGIR -AGN
ÒS ¶ËR (AFSTEINSSON EFSTI MAÈUR ¹
LISTA &RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS ¹RIÈ 
bKVÎRÈUN VERÈUR AÈ TAKA AÈ MJÎG
VEL ATHUGUÈU M¹LI EF MENN ¹ ANNAÈ
BORÈ ¹KVEÈA AÈ FARA Å ÖESSAR FRAM
-!'.²3 ¶«2
KV¾MDIRm
(!&34%).33/.
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b¶VÅ FER VÅÈSFJARRI AÈ RÁTTL¾TANLEGT
SÁ AÈ BEITA EIGNARN¹MS¹KV¾ÈINU m
SEGIR !TLI 'ÅSLASON EFSTI MAÈUR ¹
LISTA 6INSTRIHREYFINGARINNAR p GR¾NS
FRAMBOÈS Å 3UÈURKJÎRD¾MI b¶AÈ ER
GRUNDVALLARSKILYRÈI EIGNARN¹MS AÈ
ÖAÈ SÁ BRÕN NAUÈSYN OG AÈ ALMANNA
HEILL SÁ Å HÒFI (VORUGT SKILYRÈIÈ ER
UPPFYLLT OG ÁG TEL ÖESSAR VIRKJANIR HAFA
ËAFTURKR¾F UMHVERFISSPJÎLL Å FÎR MEÈ !4,) '¥3,!3/.
SÁR SEM ER ANDST¾TT ALÖJËÈALÎGUM OG
SKULDBINDINGUM OKKARm

b¡G TEL ÖAÈ SKYLDU ,ANDSVIRKJUNAR
SEM KOMIN ER MEÈ ÖETTA M¹L Å GEGN
UM UMHVERFISMAT AÈ SÕNA LANDEIG
ENDUM Ö¹ VIRÈINGU AÈ SEMJA VIÈ Ö¹ m
SEGIR 'UÈNI GÒSTSSON LANDBÒNAÈ
ARR¹ÈHERRA b¡G HEF EKKI HEYRT ANNAÈ
EN MENN SÁU TILBÒNIR AÈ SETJAST AÈ
SAMNINGABORÈI ¡G ¹ ÖVÅ EKKI VON ¹
ÖVÅ AÈ TIL ÖESS KOMI AÈ BEITA ÖESSU
¹KV¾ÈI EF AF ÖESSUM VIRKJUNUM
VERÈUR ¶AÈ ÖARF LÅKA AÈ KYNNA ÖESSI '5¨.) '²3433/.
M¹L VEL SEM HEFUR VERIÈ ¹BËTAVANTm
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b%IGNARN¹MS¹KV¾ÈIÈ BYGGIR ¹ STJËRN
ARSKR¹R¹KV¾ÈUM OG MENN EIGA ÖVÅ
VERNDUÈ RÁTTINDI HAGSMUNI OG EIGNIR
ÖVÅ SAMKV¾MT m SEGIR *ËN 3IGURÈSSON
IÈNAÈARR¹ÈHERRA b6IÈ VERÈUM AÈ
TREYSTA ÖVÅ AÈ SLÅK ¹KV¾ÈI SÁU VIRT OG
AÈ AUKI ÖARF AÈ STAÈFESTA FYRIR DËMI
AÈ UM ALMANNAHAGSMUNI SÁ AÈ R¾ÈA
3Á ÖAÈ SANNAÈ F¹ MENN AÈ SJ¹LFSÎGÈU
FULLAR B¾TUR FYRIRm
*«. 3)'52¨33/.

b¶AÈ ER EKKI RÁTTL¾TANLEGT AÈ BEITA
EIGNARN¹MS¹KV¾ÈINU ¶AR KVEÈUR
¹ UM BRÕNA HAGSMUNI ÖJËÈARINNAR
OG Å ÖESSU TILFELLI TEL ÁG AÈ EKKI SÁ
UM SLÅKA HAGSMUNI AÈ R¾ÈA m SEGIR
"JÎRGVIN ' 3IGURÈSSON EFSTI MAÈUR ¹
LISTA 3AMFYLKINGARINNAR b,ANDSVIRKJ
UN BER AÈ N¹ SAMNINGUM VIÈ LAND
EIGENDUR EIGI ÖESSAR FRAMKV¾MDIR
AÈ GANGA FRAM Å ÖESSARI MYND -ITT
"*®2'6). ' 3)'
SVAR ER ÖVÅ AFDR¹TTARLAUSTm
52¨33/.



 JANÒAR  ,!5'!2$!'52
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Súrefnisskortur olli fiskdauða
Starfsmenn Hafrannsóknastofnunar hafa að undanförnu rannsakað fiskdauða í eldiskví hjá Guðmundi Runólfssyni hf. í
Grundarfirði 9. janúar. Niðurstöður rannsóknanna benda til þess að
ástæða fiskidauðans sé súrefnisskortur. Talið er að mikið magn
síldar í firðinum hafi orsakað lágt
súrefnisinnihald sjávar og hafi
valdið því að þorskurinn í kvínni
drapst. Þetta er þekkt fyrirbrigði,
til dæmis í norskum fjörðum þar
sem
vetursetustöðvar
norskíslensku síldarinnar eru.
Rannsóknirnar sýndu að sjórinn
í firðinum var heldur kaldari og
með lægra seltumagn en sjórinn
fyrir utan. Það er talin ástæða þess

myndavél sýna að nokkuð var um
dauðan fisk næst kvínni en minna
annars staðar í firðinum. Myndatökur sýndu einnig lítilsháttar
magn af dauðum þorski en hvergi
var um verulegt magn að ræða.
Dauð síld sást jafnframt á botninum en í litlum mæli. Því benda
myndatökur ekki til þess að um
stórfelldan fiskdauða utan kvíar
hafi verið að ræða.
Dagana sem rannsóknirnar fóru
fram var síld víða í firðinum, einkum á því svæði þar sem súrefni var
hvað minnst. Ekki hefur enn náðst
magnmæling á síldinni en fyrirhugað er að mæla á rannsóknaskipinu Bjarna Sæmundssyni á næstu
dögum.
SH¹
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Brynjólfur
Sölufulltrúi

Guðbergur
Sölufulltrúi

820 8080

893 6001

binni@remax.is

beggi@remax.is

HAPPDRÆTTI
BÓKATÍÐINDA
Á hverjum degi desembermánaðar
voru dregnir út veglegir happdrættisvinningar.
Bókaúttekt að andvirði 15.000 kr.
Happdrættisnúmerið þitt ﬁnnur þú
í Bókatíðindum 2006 á blaðsíðu 249.
Vinninga ber að vitja í næstu bókabúð fyrir 1. maí 2007
gegn framvísun baksíðu Bókatíðindanna.

Númer sem dregin voru út eru:
1. des: 090691

13. des: 066802

2. des: 088144

14. des: 010799

3. des: 095685

15. des: 025279

4. des: 106130

16. des: 000068

5. des: 022269

17. des: 072121

6. des: 011721

18. des: 030281

7. des: 056451

19. des: 074492

8. des: 047200

20. des: 000794

9. des: 014990

21. des: 001573

10. des: 027358

22. des: 001925

11. des: 000527

23. des: 109542

12. des: 061088

24. des: 046978

Telja gögnum hafa
verið leynt viljandi
Oddviti Samfylkingar í bæjarstjórn Kópavogs sakar meirihlutann um að hafa
leynt skýrslu um neikvæð áhrif uppbyggingar í Glaðheimum á umferðarmál.
Bæjarstjórinn segir engu hafa verið leynt og að umferðin verði ekki vandamál.
34*«2.3µ3,! „Ef þessum upplýsingum hefur verið haldið frá okkur
þegar málið var afgreitt þá er það
brot á stjórnsýslulögum,“ segir
Guðríður Arnardóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Kópavogi.
Bæjarstjórn
Kópavogs
afgreiddi nýtt skipulag fyrir Glaðheimasvæðið 14. nóvember síðastliðinn. Guðríður segir að nokkrum
vikum áður, þann 24. október, hafi
Kópavogsbæ borist alvarlegar
athugasemdir frá bæjaryfirvöldum í Garðabæ sem sögðu að með
fyrirhugaðri byggð myndi vegakerfið í nágrenninu springa. Þetta
segir Guðríður að hafi ekki verið
kynnt bæjarfulltrúum áður en
þeir samþykktu skipulag Glaðheima. „Þá voru þessar athugasemdir búnar að liggja einhvers
staðar á bæjarskrifstofunum í
þrjár vikur,“ segir hún.
Guðríður telur að með því að
leyna skýrslu Garðbæinga viljandi hafi meirihlutinn í bæjarstjórn brotið stjórnsýslulög. „Það
gæti þýtt að þessi afgreiðsla á
skipulaginu frá í nóvember hafi
verið ólögmæt. Réttur bæjarfulltrúa til upplýsinga og skylda
þeirra til að upplýsa okkur er
sterk og afdráttarlaus,“ segir
hún.
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi, segist vísa fullyrðingum Guðríðar um að gögnum hafi verið leynt algerlega á
bug. „Til hvers ættum við að vera
að því?“ spyr bæjarstjórinn og
bætir við: „Það mætti halda að hún
væri að vinna fyrir Garðabæ en
ekki Kópavog þessi manneskja.
Hún verður að fara aftur í frumbernskuna og læra að segja satt
áður en hún fer að taka þátt í
pólitík.“
Gunnar segir athugasemdir
fyrst hafa borist frá Garðabæ á
meðan Glaðheimasvæðið var enn í
skipulagningu. „Þær voru sendar,
eins og allar athugasemdir, til

',!¨(%)-!2 /' (./¨2!(/,4 'ARÈB¾INGAR TELJA AÈ MIKIL

UPPBYGGING ¹ NÒVERANDI HESTHÒSASV¾ÈI Å 'LAÈHEIMUM
MUNI LEIÈA TIL ÖESS AÈ VEGAKERFIÈ SPRINGI 'UNNAR ) "IRGISSON
SEGIR ÖAÈ VERA MISSKILNING
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Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

að síldin leitar inn í fjörðinn, en síld
heldur sig gjarnan í köldum sjó yfir
veturinn, í svokallaðri vetursetu.
Myndatökur með neðansjávar-
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TALIN HAFA ORSAKAÈ FISKDAUÈA Å ÖORSKELDI Å
FIRÈINUM 3LÅKT ER ÖEKKT FYRIRB¾RI
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Glæsilegar og vel hannaðar 2-3-4 herb.íbúðir í nýju 5hæða fjölbýlishúsi í hjarta Hafnarfjarðar. Tvær lyftur í
húsinu. Bílastæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Allar íbúðir m/þvottahús innan íbúðar og flestar
m/geymslu.Íbúðirnar á 1,2og 3.hæð eru tilbúnar en aðrar íbúðir verða afhentar í mars.07 Íbúðirnar verða
afhentar tilbúnar án gólfefna utan baðherb.sem er flísalagt. Allar innréttingar og hurðar eru úr eik. Efsta
hæðin eru penthouse íbúðir m/rosalegu útsýni.
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220. Hafnarfirði
Opið hús Sunnud.21.jan kl. 14-15:00

Stærð: 58-148fm
Fjöldi herbergja: 2-3-4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: bílskýli
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skipulagsnefndar, en ekki inn í
bæjarráð,“ segir hann.
Að sögn Gunnars sendu Garðbæingar síðar nýja athugasemd í
desember til umhverfisráðherra
sem þá hafi verið kominn með
málið á sitt borð. Um þetta bréf
hafi hann ekki vitað, frekar en
Guðríður, fyrr en afrit þess var
sent frá ráðuneytinu til bæjarins.
Ennfremur segir Gunnar það
misskilning hjá Garðbæingum að

fyrirhuguð byggð í Glaðheimum
muni sprengja vegakerfið.
„Nú er verið að tvöfalda Reykjanesbrautina þannig að við sjáum
ekki annað en að umferðarmálin
gangi þarna alveg í gegn. Það er
eins og við hefðum farið að gagnrýna þá fyrir uppbyggingu á Kauptúnum. Það er komið IKEA þangað
suður eftir sem stíflar Reykjanesbrautina frá föstudegi til sunnudagskvölds.“
GAR FRETTABLADIDIS

Íslenska á vinnustað - já takk

Aðildarfyrirtæki SI eru hvött til að bjóða erlendu starfsfólki kennslu í íslensku. Fyrirtækin geta, að uppfylltum tilteknum skilyrðum, sótt um styrk
til kennslunnar hjá menntamálaráðuneytinu. Umsóknarfrestur rennur út 2. febrúar næstkomandi. Sjá nánar á www.mrn.is
Styrkir til íslenskukennslu fyrir erlent starfsfólk byggjast á samþykkt ríkisstjórnarinnar frá 10. nóv.sl. Verkefnið er í umsjón menntamálaráðuneytisinsog til þess verður varið 100 millj. kr. á þessu ári.

SPRON innlánsreikningar

janúar 2007

ARGUS

Morgunblaðið 18.

Frábær ávöxtun
innlánsreikninga SPRON 2006
Á meðfylgjandi samanburðartöflu, sem birtist í Morgunblaðinu 18. janúar 2007,
má sjá að ávöxtun innlánsreikninga SPRON árið 2006 var hreint út sagt frábær
enn eitt árið í samanburði við ávöxtun annarra banka og sparisjóða.

Kynntu þér innlánsreikninga SPRON í næsta útibúi SPRON,
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
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GEKK YFIR MEGINLAND %VRËPU Å G¾R
¶ESSI REGNHLÅF HEFUR GREINILEGA EKKI
GERT MIKIÈ GAGN Å VEÈUROFSANUM
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&ORSETI 6ENESÒELA VILL KOMA ¹ BYLTINGARLÎGUM Å LANDINU

'¾SLUVARÈHALD STAÈFEST

Chavez sækir sér aukin völd

DNA sýni tekið
vegna gruns

6%.%3²%,! !0 Þjóðþing Venesúela
samþykkti einróma í fyrradag
lagafrumvarp sem veitir forseta
landsins, Hugo Chavez, vald til að
stjórna með tilskipunum í eitt og
hálft ár. Síðari atkvæðagreiðsla
fer fram í næstu viku. Er þetta
lykilskref í framrásinni í átt að
sósíalisma sem hinn vinstrisinnaði leiðtogi hefur talað um.
Chavez segist sækjast eftir
þessum völdum til að koma á „byltingarlögum“ sem þýði pólitískar,
efnahagslegar
og
félagslegar
umbætur ásamt bættara þjóðaröryggi og vörnum. Meðal fyrirætlana Chavez er að þjóðnýta orku- og
fjarskiptafyrirtæki landsins.

Þingið er einungis skipað stuðningsmönnum Chavez eftir að andstöðuflokkarnir sniðgengu kosningarnar árið 2005 að sögn vegna
gruns um að ekki yrði staðið heiðarlega að þeim.
Stjórnmálamaður úr stjórnarandstöðunni,
Gerardo
Blyde,
gagnrýndi nýju lögin harðlega.
„Það sem er að koma í ljós er að
völdin eru orðin að einu valdi í
Venesúela – Hugo Chaves.“
Chavez hefur skipað nefnd sem
ætlað er að leggja til breytingar á
stjórnarskrá landsins. Vill hann
afnema takmarkanir á valdatíma
forseta sem myndi gera honum
kleift að bjóða sig fram til forseta

,®'2%',5-, Hæstiréttur
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6AR KJÎRINN FORSETI 6ENESÒELA ¹RIÈ 
OG ENDURKJÎRINN Å FYRRA TIL ¹RSINS 
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á ný árið 2012. Chavez hefur lýst
yfir að þjóðin muni kjósa um
stjórnarskrárbreytingarnar í þjóðaratkvæðagreiðslu sem fari líklega fram í lok þessa árs.
SDG

staðfesti í gær gæsluvarðhaldsúrskurð, sem nær til 26. janúar, yfir
26 ára gömlum manni sem áreitti
nokkrar barnungar stúlkur í
Vogahverfinu á mánudag.
DNA-sýni voru tekin úr
manninum og fimm ára stúlku
sem honum tókst að tæla inn í
kofa á leiksvæði.
Í næstu viku munu sérfræðingar spyrja stúlkurnar út í hvað
maðurinn gerði. Ef vitnisburður
fimm ára stúlkunnar þykir gefa
tilefni til verða DNA-sýnin send í
rannsókn til Noregs. Rannsóknin
á DNA-sýnunum tekur þrjá
mánuði.
IFV

-)+)¨ ,!' 5M SEXTÅU ÖÒSUND MANNS LEITUÈU ¹ SLYSA OG BR¹ÈAMËTTÎKUNA Å &OSS
VOGI ¹ SÅÈASTA ¹RI
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Vaxandi álag
á slysadeild
Þeim sem leita á slysa- og bráðamóttökuna í Fossvogi hefur fjölgað um 10,5 prósent síðustu þrjú árin.
(%),"2)'¨)3-, Álagið á slysa- og

bráðamóttöku er afar mikið.
Ástæðan er einkum sú að mikil
fjölgun hefur orðið á síðustu fjórum árum á notendum móttökunnar sem og því að skortur er á
hjúkrunarfræðingum. Þetta segir
Þórir Njálsson, sérfræðingur
slysa- og bráðamóttökunnar í
Fossvogi.
Af slysa- og bráðamóttöku
fengust þær upplýsingar að á síðustu fjórum árum hefur þeim sem
þangað leita á ári hverju fjölgað
um tíu og hálft prósent. Þórir segir
fjölgunina mikið til vegna þess að
þjónustan sé misnotuð af þeim
sem vilja þjónustu hraðar en hún
myndi ganga fyrir sig á heilsugælustöð. „Það er töluvert um það
að hingað komi fólk með léttvæga
áverka. Þetta fólk hefur oft ekki
haft fyrir því að leita ráða hjá
heimilislækni áður en það kemur
hingað því þar þarf að panta tíma.
Því þykir þægilegt að koma hingað eftir vinnu á,“ segir Þórir. Hann
segir tafir myndast í auknum mæli
vegna þessa sem og því að ekki er
hægt að rýma sjúkrarúm á slysaog bráðamóttökunni vegna þess að
sjúkrarúm skortir á legudeildum
spítalans.

7%

Virðisaukaskattur á veitingahúsum á að lækka úr 24,5% í 7% þann 1. mars 2007.

Einar Ben verður aftur og enn einusinni á undan sinni samtíð
og mun lækka virðisaukaskattinn í 7% þann 19. janúar 2007
Það er ekki allt í fiski, en mjög mikið.

Þorratilboð:
Saltfisk brandade mille feu með madeiragljáa. • Kremuð humarsúpa með hvítlauksristuðum humri.

Smálúða með basilhjúp, kartöflumauki og piparrótarsmjörsósu. • Skyr panna cotta með kirsuberjaís.

Verð með 24,5% virðisaukaskatti kr 3.990 • Verð með 7% virðisaukaskatti kr 3.430

„Það er ekki hægt að halda
öllum rúmum opnum á spítalanum
sjálfum því það skortir fleiri
hjúkrunarfræðinga til að sinna
sjúklingum á legudeildum. Þetta
bitnar svo á bráðamóttökunni að
því leyti að oft myndast margra
klukkustunda biðraðir því við
náum ekki að útskrifa sjúklinga
frá okkur vegna rúmaskorts,“
segir Þórir. Hann segir að verið sé
að vinna að úrbótum en kerfið sé
þungt í vöfum.
Oddný Gunnarsdóttir, deildarstjóri skrifstofu kennslu, vísinda
og þróunar Landspítalans, segir
hægt að sjá slíka fjölgun allstaðar
í hinum vestræna heimi. Fólk vilji
fá skjóta þjónustu en að einhverju
leyti megi rekja aukninguna til
skorts á heimilislæknum.
Ragna Gústafsdóttir, hjúkrunardeildarstjóri slysa- og bráðadeildar, segir að verið sé að vinna
að endurskipulagningu og stækkun til að koma til móts við aukna
notkun fólks á spítalanum. „Á milli
árana 2004 til 2006 fjölgaði
sjúklingum um fjögur prósent.
Álagið er gríðarlegt vegna skorts
á rúmum á legudeild en verið er
að vinna að endurbótum,“ segir
Ragna.
KAREN FRETTABLADIDIS

5M  ÖÒSUND ¹ BR¹ÈAMËTTÎKU Å &OSSVOGI Å FYRRA
RIÈ  LEITUÈU  EINSTAKL
INGAR ¹ SLYSA OG BR¹ÈAMËTTÎKUNA
Å &OSSVOGI EN ¹RIÈ  VORU ÖEIR
ORÈNIR  TALSINS !UKNINGIN ER

ÖVÅ UM RÒMLEGA  EINSTAKLINGUM
EN TIL SAMANBURÈAR M¹ NEFNA AÈ ÖAÈ
ER SVIPAÈUR FJÎLDI OG BÕR ¹ !KRANESI
ST¾RSTA SVEITARFÁLAGI 6ESTURLANDS
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VIÐ STYÐJUM HANDBOLTALANDSLIÐIÐ

LÁTUM HENDUR STANDA FRAM ÚR ERMUM OG STYÐJUM
STRÁKANA OKKAR Í BLÍÐU OG STRÍÐU.
Sýndu íslenska landsliðinu stuðning og skráðu þig á www.ibliduogstridu.is þar sem þú getur:
Sent landsliðsstrákunum hvatningarskeyti, séð video-pistla frá Audda og Huga (hinir strákarnir),
lesið blogg frá landsliðsstrákunum, spjallað um allt sem tengist landsliðinu,
lesið greinar um mótið og viðtöl við leikmennina og séð sígild landsliðsmyndbrot.

VERTU STUÐNINGSMAÐUR Í BLÍÐU OG STRÍÐU!

VERTU VIRKUR STUÐNINGSMAÐUR STRÁKANNA OKKAR
Í ÍSLENSKA LANDSLIÐINU Í HANDKNATTLEIK

SAMAN
Í BLÍÐU OG STRÍÐU:
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Miklar aðfinnslur við sölu ÍAV
Aðalmeðferð í máli JB byggingafélags ehf. og Trésmiðju Snorra Hjaltasonar á hendur íslenska ríkinu vegna einkavæðingar Íslenskra aðalverktaka
(ÍAV) fór fram í Héraðsdómi Reykjavíkur á fimmtudag. Þórður Snær Júlíusson rekur hér helstu aðfinnsluatriði stefnenda og svör stefndu.
Stefnendur í málinu segja að eigendur Eignarhaldsfélagsins AV
(EAV), stjórnendur ÍAV, hafi haft
miklu víðtækari upplýsingar um
rekstur félagsins en aðrir bjóðendur. Vilja þeir því meina að forstjórinn Stefán Friðfinnsson hafi verið í
óeðlilegri stöðu til að stjórna upplýsingaflæði um félagið.
Fyrir dómi kom fram í máli
þeirra sem sátu í einkavæðingarnefnd á þessum tíma að þeir hafi
litið svo á að þar sem ÍAV væri
skráð félag í Kauphöllinni væru
allar nauðsynlegar upplýsingar um
félagið aðgengilegar á markaði. Því
hafi nefndin ekki séð neitt sérstakt
tilefni til að fylgjast nánar með.

(ÎFÈU SUNDURLIÈANIR
Jón Sveinsson var stjórnarformaður ÍAV og sat í einkavæðingarnefnd þegar salan fór fram. Hann
sagði fyrir dómi að eftir að tilboð
stjórnendanna varð ljóst hafi verið
ákveðið að allar tilkynningar um
félagið til Kauphallarinnar myndu
fara í gegnum stjórn þess, ekki
stjórnendur. Þegar lögmaður stefnenda spurði hann um hversu oft
stjórnin hittist og hvort hún skipti
sér af daglegum rekstri ÍAV sagði
hann að stjórnin hittist að jafnaði
einu sinni í mánuði og að hún skipti
sér ekki af daglega rekstrinum.
Þá voru ýmis vitni spurð fyrir
dómi hvort að ÍAV gerði rekstraráætlanir í upphafi árs. Staðfestu þau
að það væri venja. Upplýsingar um
slíka rekstraráætlun komu hins

vegar hvergi fram í kynningargögnum. Stjórnendur félagsins
hefðu þó aðgengi að þeim.
Benóný Torfi Eggertsson, endurskoðandi ÍAV, sagði auk þess að
stjórnendur félagsins hefðu vitneskju um sundurliðun þróunarverkefna ÍAV, en í kynningargögnum hinna bjóðendanna voru þau
tekin saman í eina tölu án sundurliðunar. Sagði hann þá því líklega
hafa verið í betri aðstöðu til að
verðmeta þau verkefni.

6ANH¾FI OG HAGSMUNATENGSL
Stefnendur vilja meina að Jón
Sveinsson hafi verið vanhæfur til
að koma að söluferlinu vegna stöðu
sinnar beggja vegna borðsins. Þar
að auki hafi Jón haft mikilla viðskiptahagsmuna að gæta þar sem
lögfræðistofa hans sinnti ýmsum
störfum fyrir fyrirtækið. Jón neitaði þessu staðfastlega fyrir dómi.
Hann sagði að eftir að stjórnendurnir buðu í félagið hafi komið upp
umræða um það hver ætti að sinna
kynningu á félaginu. Niðurstaðan
hefði verið að best væri að hann
gerði það vegna mikillar þekkingar á efninu. Hann hafi lýst sig vanhæfan á fundum einkavæðingarnefndar en ákveðið að taka þátt í
kynningarferlinu í ljósi aðstæðna.
Auk þess eru gerðar verulegar
athugasemdir við hegðun Landsbankans og starfmanns hans í
útboðinu, Sigurðar Atla Jónssonar.
Bankinn var umsjónaraðili útboðsins allt þar til að útboðsfrestur

látið þessi orð falla og sagði að
öllum hefði átt að vera ljóst að duldar eignir væru í félaginu.
Við málsmeðferðina kom í ljós
að átta aðilar hafi sótt þessa kynningarfundi en einungis tveir þeirra
boðið í hlutinn. Vilja stefnendur
meina að það staðfesti að ekki hafi
verið dregin upp mjög aðlaðandi
mynd af rekstrinum á fundunum.
EAV og Joco ehf, sem var í eigu
Jóns Ólafssonar sem sat í stjórn
ÍAV, sáu ekki ástæðu til að biðja um
kynningarfundi. Stefnendur telja
að slíkt staðfesti að þeir hafi haft
allar upplýsingar um félagið og
meira til vegna stöðu sinnar.
36!2 ¶«2 3)'52'%)233/. *«. 36%).33/. /' 3452,! 3)'52*«.33/. BÅÈA EFTIR
AÈ BERA VITNI FYRIR DËMI ¶EIR KOMU ALLIR AÈ STÎRFUM EINKAV¾ÈINGARNEFNDAR ÖEGAR
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rann út. Þá sagði hann sig frá verkinu eftir að í ljós hafi komið að fyrirtækjasvið bankans stæði að fjármögnun tilboðs EAV og að
Jarðboranir hf. hefðu einnig boðið
í hlutinn. Sigurður Atli sat þá í
stjórn Atorku, sem átti ráðandi
hlut í Jarðborunum. Bankinn sagði
sig hins vegar ekki frá málinu fyrr
en eftir að Jarðboranir höfðu sótt
kynningarfund sem Sigurður Atli
sá meðal annarra um.

$ULDAR EIGNIR
Jón Sveinsson hélt því staðfastlega
fram fyrir dómi að kynningarfundirnir hefðu verið staðlaðir og að
allir sem þá sóttu hafi fengið sömu

ÍSLENSKA / SIA.IS / LBI 35822 01/07

Minni og meðalstór fyrirtæki gegna þýðingarmiklu
hlutverki í íslensku viðskiptalífi
Landsbankinn hefur á að skipa um 150 sérhæfðum
starfsmönnum í fyrirtækjaþjónustu sem kappkosta að
veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu og
trausta fjármálaráðgjöf.
Þannig er minni og meðalstórum fyrirtækjum gert kleift
að dafna og ná settu marki og á sama tíma stuðlum við
saman að fjölbreyttu og kraftmiklu viðskiptalífi á Íslandi.

meðferð. Elvar Ólafsson, sem var í
hópnum sem vann að tilboðsgerðinni fyrir stefnendur, sagði hins
vegar aðra sögu, fyrirvarar hefðu
verið settir við nánast hvern einasta þátt rekstursins og fremur
dökk mynd dregin upp af félaginu í
heild.
Elvar sagði að hans áhugi hafi
verið mestur á Blikastaðalandinu í
Mosfellsbæ og hafi hann spurt sérstaklega um stöðu þess máls á kynnningarfundinum. Þar hafi honum
verið sagt að það væri allt saman
efiðleikum bundið. Jón Sveinsson
hafi sagt að landið væri erfitt til
uppbyggingar af ýmsum ástæðum.
Jón neitaði því algjörlega að hafa

Landsbankinn er með víðtækasta útibúanet á landinu.
Það tryggir viðskiptavinum okkar frábæra þjónustu og
persónulega ráðgjöf sem tekur mið af þörfum hvers
og eins.
Hafðu samband í síma 410 4000 eða með tölvupósti
á fyrirtaeki@landsbanki.is og sjáðu hvað við getum
gert fyrir þig.

-ATSGERÈIN HROÈVIRKNISLEG
Þar sem Landsbankinn hafði sagt
sig frá málinu þurfti að fá nýjan
aðila til að meta tilboðið. Þann 16.
apríl var Verðbréfastofa Íslands
fengin til verksins með þeim
skilaboðum að „pressa“ væri á að
ljúka málinu sem fyrst. Verðbréfastofan skilaði matsgerð
sinni viku síðar en þá höfðu tveir
virkir daga auk páskahelgarinnar
liðið frá því að hún tók verkefnið
að sér. Stefnendurnir segja
matsgerð Verðbréfastofunnar
hafa verið afar hroðvirknislega
unna.
Í ljósi allra þessara þátta vilja
þeir meina að útboðið hafi ekki átt
að vera gilt og krefjast því skaðabóta á hendur ríkisins vegna framkvæmdar þess.
THORDUR FRETTABLADIDIS
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Eimskip hagnaðist eftir skatta
Hf. Eimskipafélag Íslands skilaði 79 milljóna dala hagnaði
eftir skatta á síðasta ári. Þetta svarar til rúmlega 5,5 milljarða
króna. Hagnaður fyrirtækisins á síðasta fjórðungi liðins árs
nam rúmlega 148.000 bandaríkjadölum, eða tæpum 10,6 milljónum króna, sem er í takt við væntingar. Félagið ætlar að
gera upp í evrum frá og með 1. nóvember á þessu ári.
Rekstrarhagnaður fyrir skatta og gjöld á árinu nam 64
milljónum dala eða tæpum 4,5 milljörðum íslenskra króna.
Tap félagsins fyrir skatta nam hins vegar 77 milljónum dala,
jafnvirði 5,4 milljarða króna. Félagið skilaði 10 milljarða
króna hagnaði á fjórða ársfjórðungi eftir sölu eigna.
Heildareignir Hf. Eimskipafélagsins námu í lok síðasta árs
1.842 milljónum dala, eða 128,7 milljörðum íslenskra króna en
eigið fé félagsins nam 682 milljónum dala, sem svarar til rúmlega 47,6 milljarða íslenskra króna.
Í tilkynningu frá Hf. Eimskipafélagi er haft eftir Magnúsi
Þorsteinssyni, stjórnarformanni félagsins, að afkoma Hf.
Eimskipafélags Íslands hafi verið ásættanleg. Það hafi einkennst af miklum ytri vexti og muni félagið leggja áherslu á

Alfesca vill kaupa
rækjuvinnslu
Alfesca á í viðræðum um kaup á
franska fyrirtækinu Adrimex,
sem er leiðandi í vinnslu rækjuafurða í Frakklandi. Alfesca sendi
frá sér tilkynningu í gær þar sem
orðrómur þessa efnis er staðfestur. Þar kemur einnig fram að
viðræðurnar séu vel á veg
komnar. Velta Adrimex árið 2006
var 56,4 milljónir evra, sem
nemur um 5,1 milljarði króna.
Fyrirtækjakaupin eru í takt
við stefnu Alfesca um að draga úr
áhrifum árstíðasveiflna á rekstur
félagsins og styrkja kjarnastarf-

semi þess. Í Morgunkorni Glitnis
segir að gera megi ráð fyrir
talsverðum samlegðaráhrifum
með kaupunum. Félagið geti
samnýtt bæði vöruþróun og
innkaup, ásamt því að yfirfæra
margvíslega þekkingu á milli
dótturfélags síns, Lyons Seafood,
og Adrimex.
HHS

9&)2-%.. %)-3+)03 "ALDUR 'UÈNASON FORSTJËRI OG -AGNÒS ¶ORSTEINS

SON STJËRNARFORMAÈUR (F %IMSKIPAFÁLAGS ¥SLANDS

áframhaldandi uppbyggingu á flutningastarfsemi Eimskips,
Air Atlanta Iceland og tengdra félaga á árinu.
JABËK¹

Fjármálayfirvöld æfa sig saman
Fjármálayfirvöld á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum kanna eigin viðÁ þessu ári taka fjármálaeftirlit,
fjármálaráðuneyti og seðlabankar
á Norðurlöndunum og í Eystrasaltslöndunum þátt í sameiginlegri
viðlagaæfingu fjármálayfirvalda.
Tilgangurinn er sagður vera að
kanna viðbragðshæfni yfirvalda í
ríkjunum við hugsanlegum áföllum hjá fjármálafyrirtækjum með
starfsemi yfir landamæri.
Í tilkynningu Fjármálaeftirlitsins kemur fram að megináhersla
verði lögð á samhæfingu í ákvörðunatöku á milli stofnana og ríkja.
„Viðlagaæfingin er tilkomin vegna
eindregins vilja þeirra aðila sem
að henni standa til að kanna samstarfs- og samhæfingarferla stofn-

ananna. Tekið skal fram að ekkert
sérstakt tilefni eða atburðir tengdir ákveðnum fjármálastofnunum
eða fjármálamörkuðum landanna
liggja til grundvallar viðlagaæfingunni,“ segir í tilkynningunni og
áréttað að ekki beri að túlka tímasetningu og viðfangsefni hennar
sem vísbendingu um breytt mat
yfirvalda á fjármálastöðugleika í
löndunum.
„Sambærilegar viðlagaæfingar
hafa verið haldnar hér á landi,
bæði árin 2004 og 2006, í samstarfi
FME og Seðlabanka. Þessi samnorræna viðlagaæfing er hins
vegar nýlunda og er skýrt dæmi
um það hvernig alþjóðlegt sam-

*«.!3 &2 *«.33/. &ORSTJËRI &J¹RM¹LA
EFTIRLITSINS SEGIR AÈ EKKI BERI AÈ TÒLKA SAM
EIGINLEGA VIÈLAGA¾FINGU FJ¹RM¹LAYFIRVALDA
¹ .ORÈURLÎNDUM OG Å %YSTRASALTSRÅKJUNUM
SEM VÅSBENDINGU UM BREYTTAR AÈST¾ÈUR

starf vegur sífellt þyngra í starfsemi FME,“ segir Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjármálaeftirlitsins.

Skerpa, stofnuð:
Fjöldi starfsmanna:
Snúningar á dag:
Kaffitími:

Þín starfsemi skiptir okkur öll miklu máli

ËK¹

1989
4
7200
15 mín.
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(VERJIR EIGA AÈ ANNAST MEÈFERÈ ÖEIRRA
SEM VEIKASTIR ERU AF FÅKNSJÒKDËMUM

Fíkn – synd eða
sjúkdómur
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réttir síðustu vikna af fjármálaóreiðu í Byrginu og
meintri kynferðislegri misnotkun á skjólstæðingum
þar hafa vakið margar spurningar. Umræðan hefur
ekki bara snúist um meðferð á almannafé og eftirlit,
eða öllu heldur eftirlitsleysi, með því hvernig því er
varið. Hún hefur einnig, og verðskuldað, snúist um það hverjir fást við meðferð og umönnun þeirra sjúklinga sem verst eru
haldnir af áfengis- og vímuefnafíkn. Þórarinn Tyrfingsson,
yfirlæknir á Vogi, segist ósáttur við þá ráðstöfun að fíklum sé
varpað milli „ofsatrúarhópa“ og bent hefur verið á að hlutur
Samhjálpar sem tengist Hvítasunnusöfnuðinum sé stór þegar
kemur að fjárframlögum Reykjavíkurborgar vegna meðferðar
og aðhlynningar þess hóps sem verst er staddur.
Um áratuga skeið hefur ríkt samkomulag um að fíkn sé sjúkdómur þótt skoðanir séu að einhverju leyti skiptar um það hvort
hann sé af andlegum eða líkamlegum toga, eða að hversu stórum
hluta hann er andlegur og að hversu stórum líkamlegur. Flestir
eru einnig sammála um að sjúkdóm beri að meðhöndla sem sjúkdóm og af fagfólki.

Lykilatriði er þó að horfa til framtíðar. Hvernig er
meðferð og umönnun veikustu fíklanna best komið og
hverjir eiga að sinna þessari meðferð?
Enginn hópur samfélagsins á eins undir högg að sækja og veikustu fíklarnir. Þetta fólk hefur ekkert af því sem telst til grundvallarþátta í lífinu. Það á iðulega ekkert heimili og oft hafa verið
höggvin veruleg skörð í það tengslanet sem flestir aðrir hafa í
kringum sig. Enginn hópur samfélagsins er því viðkvæmari fyrir
því að lenda í höndunum á fólki sem misnotar sér aðstöðu þess.
Eftirlit með starfsemi þeirra sem stunda meðferð og aðhlynningu
þessa hóps er því lykilatriði til viðbótar við það að tryggt sé að
farið sé með fé úr almannasjóðum á löglegan hátt.
Þeir sem bera ábyrgð á því að fé var látið renna óheft til Byrgisins í áraraðir þótt vitað væri að ekki væri allt með felldu í bókhaldinu þurfa að axla pólitíska ábyrgð. Sú staða sem upp er komin er
stóráfall fyrir félagsmálaráðuneytið og einnig Reykjavíkurborg,
sem eru þeir aðilar sem mest fé hefur runnið frá til Byrgisins.
Lykilatriði er þó að horfa til framtíðar. Hvernig er meðferð og
umönnun veikustu fíklanna best komið og hverjir eiga að sinna
þessari meðferð? Er heppilegt að svo stór hluti þeirra meðferðar- og dvalarplássa sem í boði er sé í höndum trúarhópa eða er
þessari meðferð og umönnun betur komið undir verndarvæng
heilbrigðiskerfisins?
Þessum spurningum og fleiri verður að svara um leið og svo
er búið um hnúta að ekki sé hægt að misfara með það fé sem
verja á til þess hóps sem verst er staddur í samfélaginu. Misnotkun á almannafé er refsiverð og þeir sem hana stunda verða
að sæta ábyrgð. Misnotkun á fólki er glæpsamlegt athæfi sem
aldrei á að viðgangast.
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Morgunverður frá
kl. mánudaga
9:00- laugardaga
- 11:00
verslun opnar kl. 10:00

2ÕR ÒTKOMA
%INS VEL OG STARF STJËRNARSKR¹RNEFND
AR FËR AF STAÈ FYRIR TVEIMUR ¹RUM
ERU ÖAÈ ËNEITANLEGA VONBRIGÈI AÈ
ÒT ÒR ÖVÅ TVEGGJA ¹RA STARFI SKULI
EKKI KOMA MEIRA Å BILI EN TILLAGA AÈ
BREYTINGU ¹ EINU STJËRNARSKR¹R
¹
KV¾ÈI EINS OG *ËN +RISTJ
¹NSSON FORMAÈUR
NEFNDARINNAR HEFUR
UPPLÕST !È SAMSTAÈA
SKULI HAFA N¹ÈST UM
Ö¹ BREYTINGU ER AÈ
VÅSU GËÈRA GJALDA VERT
MEÈ BREYTINGUNNI
VERÈUR MÎGULEGT
AÈ VÅSA TILLÎGU AÈ
STJËRNARSKR¹RBREYT
INGU TIL ÖJËÈARAT
KV¾ÈISGREIÈSLU ¹N

ÖESS AÈ ÖVÅ FYLGI ÖINGROF OG KOSN
INGAR ¶ANNIG VERÈUR ÖJËÈIN Å RAUN
STJËRNARSKR¹RGJAFINN *ËHANN (AUKS
SON b-ORGUNHANIm ¹ ²TVARPI 3ÎGU
LÁT Ö¹ ATHUGASEMD FYLGJA UPPLESTRI ¹
FRÁTT UM ÖETTA EFNI Å G¾RMORGUN AÈ
SKATTBORGARARNIR ¾TTU AÈ GETA V¾NZT
ÖESS AÈ KJÎRNIR FULLTRÒAR ÖEIRRA
SKILUÈU AF SÁR ¹ÖREIFANLEGRI
¹RANGRI AF STARFI SÅNU Å ÖEIRRA
Ö¹GU

3YNJUNAR
VALDSDEILA Å
VEGI

!È LOKUM VILL SKRIFARI
LÕSA ¹N¾GJU SINNI MEÈ
SNJËINN (ANN LÕSIR UPP
SKAMMDEGIÈ OG GERIR
VETURINN SKEMMTILEGRI
AUDUNN FRETTABLADIDIS

Lengi skal manninn reyna
B

ankarnir eru að koma sér upp
öryggiskerfi, undir heitinu: ert
þú örugglega þú? Þetta kerfi á að
tryggja að sá sem hefur peningaviðskipti í gegnum bankana sé
raunverulega sá sem viðkomandi
segist vera. Ekki ætla ég að fara að
amast við þessum viðbúnaði í
viðskiptaheiminum, enda er
nauðsynlegt, þar sem annars
staðar, að maður viti nokkurn
veginn við hvern maður er að tala.
Hvaða mann hann hafi að geyma.
En þá minnist ég sögu sem ég
las í bókinni Skemmtilegt fólk sem
út kom um jólin. Þar er meðal
annars sagt frá Agli Jónassyni,
sem var þekktur hagyrðingur og
humoristi á Húsavík en er nú
látinn. Egill lá á spítala og læknirinn er á stofugangi og segir við
Egil: ég er ekki ánægður með þig.
Það eru fáir ánægðir með mig,
segir Egill.
Það gengur blóð niður af þér.
Hvaðan kemur það? spyr læknirinn.
Og þá svarar Egill að bragði:
Það hef ég ekki hugmynd um, eg er
algerlega ókunnugur mínum innra
manni.
Skyldi einhver hafa húmor til að
svara með þessum hætti, þegar
bankarnir biðja um persónuskírteini og myndir og vegabréf til að
fá upplýst hver maðurinn sé. Eða
skyldu þeir vita eitthvað ögn
meira, sjálfir kúnnarnir, um sinn
innri mann heldur en Egill á
spítalanum?
Sjálfur hef ég staðið mig að því
að hafa allt annan innri mann en ég
taldi mig hafa. Eða vildi sýna.
Maður stendur frammi fyrir
óþægilegu verkefni, sem þarf að
vinna, en víkur sér undan því.
Maður stendur frammi fyrir
freistingu, sem er forboðin, en
stenst hana ekki. Þú veist að
freistingin leiðir þig í ógöngur en
þú fellur fyrir henni samt. Veist
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innra með þér að það er rangt sem
þú hyggst gera en gerir það samt.
Maður ruglast í ríminu, lætur reiði
eða beiskju eða hatur ná tökum á
sér og hreytir út úr sér einhverri
andstyggð. Þú vissir að það var
rangt, en gerðir það samt. Maður
hrökklast undan því að hafa
skoðun, standa við gefið loforð,
standa augliti til auglitis við sinn
eigin manndóm en líta svo undan
og bregðast skyldu sinni. Því
miður, þú talar og hegðar þér oftar

Bankinn ætlar að spyrja í
gegnum öryggiskerfið sitt: Er
hann örugglega sá sem hann
er? Jú, jú myndin er í samræmi
við útlitið. Kennitalan er rétt.
Röddin er traustvekjandi, fasið
er slétt og fellt, hann býður af
sér góðan þokka.
en ekki gegn betri vitund. Ert
sjálfum þér ósamkvæmur og í
stuttu máli sagt ertu að haga þér
þvert gegn þeim karakter og
manneskju, sem þú hélst þú værir.
Þú horfist í augu við samvisku þína
og afneitar henni. Eða svíkur hana.
Ég stend fyrir framan spegilinn
á morgnana, grár og grettinn, með
stýrurnar í augunum og krumpurnar í vöngunum og spyr: er þetta
virkilega ég? og mig hryllir við
þessum karli. Flippaði út í

gærkvöldi, hreytti ónotum í
kunningjana og man ekki einu sinni
eftir því af hverju ég var svona
æstur. Var þetta ég? Er ég þá svona
eftir allt saman, bláókunnugur
sjálfum mér? Ég sé þarna mann í
speglinum, sem ég kannast við. En
ekki þann sem innan í honum er.
Hvað eru margir búnir að leggja
lag sitt við aðra einstaklinga, í
viðskiptum, í samneyti, í hjónabandi eða almennum félagsskap, og
komast svo að raun um að þessi
persóna, sem þú hefur haft
samskipti við, hefur allt annan
mann að geyma en þú hafðir
ímyndað þér? Eða var það kannski
þú sjálfur sem varst með vitlausa
dómgreind? Varst það þú sjálfur
sem lagðir rangt mat á aðra
manneskju og hefur hana svo fyrir
rangri sök?
Bankinn ætlar að spyrja í
gegnum öryggiskerfið sitt: Er hann
örugglega sá sem hann er? Jú, jú
myndin er í samræmi við útlitið.
Kennitalan er rétt. Röddin er
traustvekjandi, fasið er slétt og
fellt, hann býður af sér góðan
þokka. Það er ekkert athugavert
við þennan viðskiptavin. Og sjálf
setjum við radarinn í gang og
komumst að þeirri niðurstöðu að
viðhlæjandi okkar og viðmælandi
sé í lagi og það er ekki fyrr en
seinna, við nánari kynni, að þú
uppgötvar brestina og lestina í fari
hans. Oft er flagð undir fögru
skinni...
Æ, ég veit það ekki. Ég veit bara
það eitt að lífið er fullt af mótsögnum og skírteini segja minnst um
mannkosti. Þegar Egill sagðist vera
bláókunnugur sínum innra manni
var það auðvitað húmorinn sem
réði ferðinni. En er þetta ekki
skemmtilega sönn heimspeki?
Maður getur aldrei verið viss hvort
þú sért þú eða ég sé ég.
Segir ekki í málshættinum:
lengi skal manninn reyna.

-%34 ,%3.5 '2%).!2.!2  6¥3)



'UÈMUNDUR Å "YRGINU ¾TLAR AÈ K¾RA NAUÈGUN



«R¹ÈSÅA Å FJ¹RM¹LUM "YRGISINS

Guðmundur í Byrginu sagðist ætla að kæra
stúlku fyrir nauðgun sem sjálf hafði kært hann fyrir
að misnota sig kynferðislega.
Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármál og
bókhald Byrgisins var gerð opinber. Þar kom fram
að fjármunir sem runnið höfðu til stjórnenda og
starfsmanna Byrgisins voru langt umfram það sem
fram kom í bókhaldi.



 DOLLARA NËTT "RITNEYAR



$RAKK SIG Å HEL AF VATNI



&IMM ¹RA STÒLKU EF TIL VILL NAUÈGAÈ

Þriggja barna bandarísk móðir drakk yfir sig
af vatni og dó. Konan var þátttakandi í vatnsdrykkjukeppni útvarpsstöðvar einnar í Kaliforníu
þar sem Nintendo-leikjatölva var í verðlaun.

Þú átt allt gott skilið!

6ELKOMIN FÎNN

,JËST ER AÈ ¹GREIN
INGURINN UM 
GREIN STJËRNAR
SKR¹RINNAR
p ¹KV¾ÈIÈ UM

Britney Spears lét sjá sig með nýja kærastanum aðra helgina í röð. Parið var statt í Las Vegas og
eyddi nóttinni í sérsvítu The Palm-hótelsins þar sem
nóttin kostar 40.000 dollara.

195,-

SYNJUNARVALD FORSETA p STËÈ Å VEGI
FYRIR ÖVÅ AÈ NEFNDIN N¾ÈI SAMAN UM
ÖAÈ VERKEFNI SEM HENNI HAFÈI VERIÈ
FALIÈ AÈ LEGGJA FRAM FRUMVARP AÈ
HEILDARENDURSKOÈUN ¹ STJËRNARSKR¹
LÕÈVELDISINS TÅMANLEGA FYRIR LOK ÖESSA
KJÎRTÅMABILS !LÖINGIS ¶ESSI ¹GREIN
INGUR REYNDIST ËBRÒANLEGUR %R
ÖAÈ VONANDI AÈ BETUR TAKIST TIL
ER NÕ STJËRNARSKR¹RNEFND HEFUR
VERIÈ SKIPUÈ EFTIR KOSNINGAR Å
VOR

Maður var handtekinn í Reykjavík á þriðjudag
eftir að hafa áreitt fjórar ungar stúlkur kynferðislega. Eldri stúlkurnar þrjár reyndi hann að tæla upp
í bíl sinn en yngstu stúlkuna, sem er aðeins fimm
ára, áreitti hann á óvöktuðum leikvelli. Grunur
leikur á nauðgun.



®NNUR K¾RA LÎGÈ FRAM GEGN 'UÈMUNDI



+OLSVÎRT SKÕRSLA UM "YRGIÈ



6OPNAÈUR MAÈUR YFIRBUGAÈUR ¹ $ALVÅK



2ISAKANÅNUR BJARGA .ORÈUR +ËREU

Þrítug kona lagði fram kæru gegn Guðmundi
Jónssyni, forstöðumanni Byrgisins, fyrir kynferðislega misbeitingu. Þetta er annar skjólstæðingur
Byrgisins sem leggur fram slíka kæru.
Í skýrslu Ríkisendurskoðunar kom fram að
fjármálaumsýslu og bókhaldi Byrgisins var verulega
ábótavant. Að mati Ríkisendurskoðunar er ekki rétt að
ríkissjóður haldi áfram að veita fjármunum til Byrgisins.
Sérsveitarmenn náðu að yfirbuga vopnaðan
mann á Dalvík. Hættuástand skapaðist í bænum og
voru íbúar í nálægum húsum varaðir við að fara út.
Þýskur eldri borgari sem ól kanínuna sína
þannig að hún náði 10,5 kílóa þyngd fékk atvinnutilboð frá Asíu. Hann á að rækta risakanínur sem duga í
matinn fyrir átta manns og þannig bjarga NorðurKóreu frá hungursneyð.



!LLT ¹ FULLU HJ¹ 6ICTORIU

Victoria Beckham skrapp til Bandaríkjanna.
Þar skoðaði hún væntanlega skóla fyrir syni sína,
fór á Golden Globe-hátíðina með Tom Cruise og
Katie Holmes og átti mikilvægan fund með J-Lo.
Þetta voru mest lesnu greinarnar á visir.is vikuna 12.
til 19. janúar.

25%

afsláttur

682 kr/kg. áður 909 kr/kg.
Borgarnes saltkjöt blandað

30%

Þú sparar 310 kr/kg

afsláttur

2.064 kr/kg. áður 2.949 kr/kg.
KEA hangiframpartur soðinn

2.232 kr/kg. áður 3.189 kr/kg.
KEA hangilæri soðið

Þorrasíldin 2007

50%

afsláttur

310 kr/kg. áður 619 kr/kg.
Goða lambasvið

Þú sparar 938 kr/kg

35%

afsláttur

199

kr/ds.
Skinney síld 800 ml.

1.741 kr/kg. áður 2.679 kr/kg.
Matfugl kjúklingabringur

Frábært verð

50%

afsláttur

2 fyrir 1
Chicago Town pizza

49 kr/kg. áður 99 kr/kg.
Pripps léttöl 0.5 ltr. í dós

allt í matinn á einum stað
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Matarást á
laugardögum
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Mjög glaðlynd og út úr hófi skipulögð eru orð sem höfð hafa verið
um Guðbjörgu Glóð Logadóttur
sem valin hefur verið maður vikunnar að þessu sinni. Hún tók á
miðvikudaginn við hvatningarviðurkenningu Félags kvenna í
atvinnurekstri og hefur enda
vakið athygli fyrir
dugnað og elju við að
koma á stofn sérverslun með sjávarfang undir merki
Fylgifiska. Þar er
hún framkvæmdastjóri, stofnandi og
einn eigenda. Guðbjörg Glóð leggur
með þessu sitt lóð á
vogarskálarnar í því
að halda uppi merkjum fiskiþjóðarinnar,
en segja má að hún
hafi innleitt nýja siði
og
viðhorf
í
umgengni við fiskmeti.
Verslunin Fylgifiskar er hugmynd
sem kunnugir segja
að Guðbjörg Glóð
hafi gengið með í
maganum
árum
saman og óhætt að
segja að slegið hafi í
gegn.
Fyrirtækið
stofnaði
Guðbjörg
Glóð með samstarfsmanni sínum Sveini
Kjartanssyni
matreiðslumeistara
sumarið 2002 eftir
að hafa sótt námskeið í tengslum við
verkefnið Auður í
krafti kvenna. Framan af var rekin ein
verslun við Suðurlandsbraut í Reykjavík, en hefur nú opnað minna
útibú á Skólavörðustíg. Þá er
reksturinn í örum vexti því brátt
stendur til að opna sérstakan sjávarréttabar í Flugsstöð Leifs
Eiríkssonar. Skipulagsgáfa hefur
án efa komið sér vel í uppbyggingu rekstursins, auk þess sem
hún er sögð útsjónarsöm þegar
kemur að peningum, fyrir utan að
vera vinnuþjarkur. Ekki veitti víst

af í upphafi rekstrarins og var þá
jafnvel notast við potta og pönnur
að heima. Annar viðmælandi sem
sótt hefur Fylgifiska frá upphafi
segir að þar hafi mátt sjá sígandi
lukku í verki, þar sem hróður
verslunarinnar hafi að miklu leyti
borist út mann frá manni. Þannig

hafi á fyrstu dögum rekstrarins á
stundum verið tómlegt um að litast á Suðurlandsbrautinni, en nú
heyri til undantekninga ef þar er
ekki stappfullt af fólki, ýmist að
fá sér í gogginn eða kaupa veisluföng.
Guðbjörg er fædd í Keflavík
17. janúar 1972, dóttir hjónanna
Loga Þormóðssonar og Bjargeyjar Einarsdóttur. Þau hjónin stofn-

uðu svo fjölskyldufyrirtækið Tros
þegar Guðbjörg var aðeins fimm
ára gömul og ráku í 20 ár. Þau
voru brautryðjendur í útflutningi
á ferskum fiski og lögðu væntanlega grunninn að áhugasviði dótturinnar með umræðum á áhuga á
fiski. Þá var Logi einnig líka einn
af stofnendum Fiskmarkaðarins á Suðurnesjum.
„Svo
áhugasöm var Guðbjörg Glóð um sjávarafurðir að ömmu
hennar stóð hreint
ekki á sama þegar
barnið var farið að
kroppa í hrá fiskflökin, enda sushi
með öllu óþekkt hugtak í þá daga,“ sagði
Margrét
Kristmannsdóttir,
formaður FKA í ræðu
sinni áður en hún
afhenti henni hvatningarviðurkenninguna um daginn.
Guðbjörg fór árið
1992 til Bandaríkjanna þar sem hún
vann í fiskbúð í
Boston og tók að
velta fyrir sér í
alvöru sölu- og markaðsmálum.
Þegar
heim
var
komið
skellti hún sér svo í
nám í sjávarútvegsfræði í Háskólanum
á
Akureyri
og
útskrifaðist
þaðan
sem sjávarútvegsfræðingur.
„Sennilega hefur
engan órað fyrir því,
fyrir aðeins fimm
árum, hversu mikilli
byltingu þetta litla
fyrirtæki átti eftir að valda, bæði
í matarmenningu landans og
rekstri annarra fiskverslana,“
sagði Margrét Kristmannsdóttir
einnig svo áfram sé vitnað í ræðu
hennar. „Með ótrúlegum dugnaði,
ástríðu og hugmyndaauðgi, hefur
hún á undraskömmum tíma byggt
upp framsækið og flott fyrirtæki.
Fyrirtæki sem margir voru búnir
að bíða eftir árum saman.“

Hefjum merkið á loft
í framgangi allra stærstu hagsmunamála
íslensku þjóðarnnar. Það er staðreynd,
sem ekki fer hátt í umræðunni í samtímanum, að Framsóknarflokkurinn hefur
ávallt verið í fremstu röð í baráttu fyrir
ramsóknarflokkurinn getur borið höfuðumhverfis- og náttúruvernd í íslenskum
ið hátt eftir störf sín í ríkisstjórn undanstjórnmálum, allt frá dögum Eysteins
farin 12 ár. Þegar við settumst í ríkisstjórn
Jónssonar. Ást og virðing fyrir landinu
voru hér 12-14.000 manns án atvinnu, fjöldi
og náttúru þess er og verið meginstoð í
manna var að missa heimili sín. Margir leitstefnu Framsóknarflokksins, undir okkar
uðu til annarra landa eftir atvinnu. Nú er
stjórn er nú unnið að stofnun stærsta
þannig um að litast í þjóðfélaginu að hér er
þjóðgarðs í Evrópu á Vatnajökulssvæðbjartsýni og uppgangur á öllum sviðum, allir '5¨.) '²3433/.
inu og undir okkar stjórn er nú leitað
hafa atvinnu og við höfum þurft að kalla til
sáttar um stækkun friðlandsins í Þjórsárverum.
12.-14.000 erlenda verkamenn að taka þátt í því
Íslenskt samfélag á að vera gott samfélag. Við
mikla uppbyggingarstarfi sem hér fer fram. Þjóðin
eigum mörg verk óunnin. Við eigum að leggja af
veit að ríkisstjórnin hefur unnið gott starf í hennar
mörkum til heilbrigðismála og menntamála. Áfangi
þágu. Ný skoðanakönnun Capacent sýnir að 33%
á þeirri leið er sá samningur sem nýlega var gerður
landsmanna segjast sannfærðir um að lífskjör þeirra
og kveður á um að 27 milljörðum króna verði varið í
muni batna á þessu ári frá því sem verið hefur.
leiðréttingar og kjarabætur til aldraðra á næstu
árum. Sá samningur er lýsandi fyrir áherslur framsóknarmanna. Við viljum standa þannig að verki að
Framsóknarflokkurinn á sér gríðarlega merka
stækka kökuna með öflugu atvinnulífi og tryggja
sögu, sem er nátengd framfarasókn íslensku
síðan að afraksturinn skili sér til allra landsmanna,
ekki síst þeirra sem búa við lökust kjörin.
þjóðarinnar á öllum sviðum í 90 ár.
Í dag, laugardag, göngum við til prófkjörs framsóknarmenn í Suðurkjördæmi. Þátttaka er heimil
öllum þeim sem skráðir eru í flokksfélögin í kjörSá árangur sem náðst hefur í þessu ríkisstjórnardæminu. Nýir félagar geta gengið til liðs við flokksamstarfi í atvinnumálum og efnahagsmálum er
inn á kjörstað. Ég hvet alla framsóknarmenn í kjörengin tilviljun. Hann á sér meðal annars skýringu í
dæminu til þátttöku í prófkjörinu. Ég býð mig þar
grundvallaráherslum Framsóknarflokksins. Framfram til forystu og sækist eftir endurnýjuðu umboði
sóknarflokkurinn á sér gríðarlega merka sögu, sem
í 1. sæti framboðslistans. Ég heiti á framsóknarer nátengd framfarasókn íslensku þjóðarinnar á
menn að taka höndum saman um að hefja merki
öllum sviðum í 90 ár. Við stofnun flokksins var
flokksins hátt á loft í þeirri baráttu sem framundan
íslenska þjóðin ein sú fátækasta í álfunni, nú er hún
er vegna alþingiskosninganna 12. maí í vor.
ein hin efnaðasta og lífskjör hér eru öðrum þjóðum
öfundarefni.
Í sögu sinni hefur Framsóknarflokkurinn átt þátt
Höfundur er landbúnaðarráðherra.

5-2¨!.
0RËFKJÎR &RAMSËKNARFLOKKSINS

F

Í NAUTI ERUM VIÐ BESTIR

GRENSÁSVEGI 48 • SÍMI 553 1600

Útsala
Enn meiri verðlækkun
Aðeins 5 verð:

500
1.000
1.500
2.000
2.500

Kringlunni sími 551 3200

þú sparar
600 kr. kg.
GRÍSAHNAKKASNEÐAR

þú sparar
500 kr. kg.
LAMBAFRAMHRYGGJASN.

GOÐA FOLALDAKJÖT

ÚRBEINAÐAR ÚR KJÖTBORÐI

ÚR KJÖTBORÐI

REYKT EÐA SALTAÐ

HODGSON MILL
LÍFRÆNT SPAGETTÍ

998

kr.
kg

25%

1.298

20%

afsláttur

EREWHON MORGUNKORN
LÍFRÆNN HAFRAGRAUTUR

afsláttur

399

kr.
pk.

ORA
ÞORRASÍLD

469

kr.
pk.

MR. KRISPERS FLÖGUR
ENRICO’S SALSASÓSA

afsláttur

475

kr.
kg

279 kr. pk.
299 kr. stk.

Harðﬁskur

Ora Þorrasíld

BKI CLASSIC
500 g.

kr.
kg

30%

frá Vestﬁski

ÖMMU
FLATKÖKUR

69

kr.
stk.

20%

afsláttur

r
u
t
a
m
a
Þorr

!
i
n
ú
t
a
ó
íN

Veldu þinn eigin Þorramat!

VESTFISKUR – HÁKARL

469

Í BITUM

kr.
stk.

GOÐA SVIÐASULTA – NÝ
Í SNEIÐUM

1.498

NÓATÚNS SALTKJÖT
kr.
kg.

BLANDAÐ

799

kr.
kg

Ómissandi meðlæti með Þorramatnum!

RÓFUR

149

kr.
kg

GULRÆTUR
ÍSLENSKAR

249

kr.
kg

LAUKUR

69

kr.
kg

NÓATÚNS KARTÖFLUR
2 kg. - 3 teg.

239

Verði ykkur að góðu!

kr.
pk.
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Mammon ropar á
öxl þjóðarinnar

Kæra
Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

það huggulegt; rætt um
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er öfundast út í hvað strákarnir í stjórn KSÍ hafa
og heilsufar hagkerfisgræn og kristileg mannabörn, Maya-indíána á Júkatanskaga, ofbeldi sem listform
samfylgdin.
ins. Loks er fjallað um „gala“ og „gleði“ og „golfrönsku“ og góðum blaðamanni þökkuð
«HUGGULEGA HUGGULEGT
Ég sé í fréttum að
stjórnarmenn
*ANÒAR
Knattspyrnusambands
&®345$!'52
Íslands
eru
staddir í Lundúnum
„og
halda
stjórnarfund á
Upton
Park
þar sem Eggert Magnússon, formaður KSÍ, er
stjórnarformaður West
Ham.“
Voðalega er
þetta
huggulegt hjá strákunum.
Svo segir líka
í fréttinni: „Sjö
manns ákveða
laun formannsins og eru þau
trúnaðarmál.“
Voðalega er þetta
líka huggulegt.
Alveg gæti ég
hugsað mér að verða
formaður í einhverju huggulegu
félagi upp á hugguleg laun í huggulegum trúnaði og helst líka huggulega dagpeninga og einhver hugguleg fríðindi – stjórnarfundi í
London og svo færum við strákarnir á völlinn á eftir og reyndum
að hafa það huggulegt.



'R¾N OG KRISTILEG MYND
Sólveig dreif mig í
bíó að sjá „Manns*ANÒAR
börn“ í Háskólabíói.
Það
var
skrýtin
mynd.
Framtíðarhryllingur um yfir- ,!5'!2$!'52
vofandi helvíti á jörð.



Ég skildi ekki bofs í söguþræðinum en þó hafði ég á tilfinningunni að boðskapur myndarinnar
ætti að vera bæði jákvæður,
grænn og kristilegur.

/FBELDI SEM LISTFORM
Ég þyrfti að fara
oftar í bíó. Núna var
*ANÒAR
það Krummi sem
dró mig upp úr hægindastólnum og fór
með mig að sjá -.5$!'52
„Apocalypto“ eftir
Mel Gibson.
„Apocalypto“ þýðir eftir því
sem ég kemst næst „ég opinbera“
eða „ég afhjúpa“. Myndin gerist



upp úr 1500 meðal Maya-indíána á
Júkatanskaga í Mexíkó en tungumál þeirra var víst talað í myndinni og lét betur í eyrum en ameríska.
Heilmikið hefur verið skrifað
um sannfræði og sagnfræði þessarar myndar og ég ætla ekki að
blanda mér í þær umræður, enda
held ég að samfélag Mayanna í
myndinni sé ekki aðalatriði, heldur eigi það aðeins að standa sem
tákn fyrir samfélag á fallanda
fæti.
Mér fannst þetta mögnuð mynd.
Hún veltir upp mörgum spurningum um eðli mannsins – og illsku og
grimmd. Það var erfitt að horfa á
hana því að eftir fyrstu tíu mínúturnar hefjast ofbeldisverkin og
þeim linnir ekki fyrr en í blálokin.
Ofbeldið í Apocalypto er blóðugt og ljótt andstætt hinu draumkennda og fagra ofbeldi sem helst
líkist unaðslegum listdansi í flestum Hollywood-myndum. Ég veit
ekki hvort hægt er að ætlast til
þess að kvikmyndir hafi eitthvert
forvarnargildi en hitt veit ég að
ofbeldisdýrkun er hægt að breiða
út með því að nota þá töfra sem
kvikmyndagerðin ræður yfir og
gera ofbeldið draumkennt og „listrænt“ heillandi.
Kannski finnst manni líka
ógeðslegra að sjá menn murka
lífið úr hver öðrum með bareflum
og sljóum tinnuhnífum en með
fyrirhafnarlausum hátæknivopnabúnaði.

(EILSUFAR HAGKERFIS
Það er alltaf gaman
að hlusta á fólk sem
hefur yndi af að
ræða um heilsufar
sitt og annarra með
löngum og ítarlegum sjúkdómslýsingum. Þó finnst mér

*ANÒAR
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ekki eins skondið að hlusta á einhvern meðbróður lýsa langvinnri
baráttu sinni við gyllinæð eða
blettaskalla og að hlusta á þessar
sífelldu heilsufarsfréttir af hagkerfinu sem fjölmiðlar virðast
sannfærðir um að almenningur
hafi daglega þörf fyrir.
Heilsufarslýsingarnar
eru
dásamlega fjálglegar. Hver spekúlantinn á fætur öðrum étur upp
frasa eins og „Það er hiti í hagkerfinu“.
Þessari merkingarleysu geta menn
tönnlast á dag
eftir dag, viku
eftir viku og ár
eftir ár án þess
að þeim detti í
hug að hugsa
ofurlítið skýrar
og spyrja:
Ef hagkerfið
er
með
hita,
hvað er hann
mikill
og
hver er eðlilegur líkamshiti hagkerfisins? Og í hvaða
líkamsop hagkerfisins
er mælinum stungið?
Núna þjáist hagkerfið af verðbólgu og sótthita. Það er þensla í
hagkerfinu. Það þýðir sennilega
að guðinn Mammon sé lasinn; hafi
étið yfir sig og sé vís til að kasta
upp eða skeyta skapi sínu á einhverjum út af þessari vanlíðan.
Æðstu prestarnir í Seðlabankanum fremja innyflaspár
sínar mánaðarlega og
skipa aðstoðarprestum í
venjulegum bönkum að
hækka vextina (tíundina)
til að blíðka reiðan guðinn
og rífa í flýti þakið ofan af
nokkrum fátæklingum og
fórna þeim á verðtryggingaraltarinu.
Þessar innantökur hagkerfisins sem stafa af
offylli lagast ekki fyrr en þjóðin
leggur frá sér sín eigin börn og
tekur Mammon upp, leggur snáðann á öxl sér og lætur hann ropa.

'ALADANSLEIKUR EÈA GLEÈI
Svo að maður haldi
áfram með Mamm*ANÒAR
on þá sé ég í fréttum
að „formaður fjárfesta gerði alvarlegar athugasemdir við -)¨6)+5$!'52
veisluhöld fjármálastofnana hér á landi
í fréttum og sagði að þar skorti
allt meðalhóf. Þetta gerði hann í
tilefni þess að Glitnir hélt galadansleik á laugardagskvöld sem
600 stærstu viðskiptavinum og
lykilstarfsmönnum var boðið til.“



Ég hegg eftir orðinu „galadansleikur“. Síðan hvenær er „gala“
komið inn í íslenskt mál sem hefur
enga þörf fyrir þetta franska tökuorð – þótt Englendingum þyki það
fínt.
„Gala“ er komið úr gamalli golfrönsku „galer“ sem þýðir að kætast, gleðjast. Galadansleikur heitir því á íslensku einfaldlega
„gleði“ samanber áramótagleði,
og allrasíst merkir „gala“ að
mannskapurinn eigi að vera í samkvæmisklæðnaði.
Það er mikið snobb þegar
„gala“ er komið í stað „gleði“
hjá Íslendingum.

!RT "UCHWALD KVADDUR
„Það er enginn
vandi
að
deyja
á
*ANÒAR
þessum
spítala.
Það sem &)--45$!'52
er erfitt
hérna er
að
finna
bílastæði,“ sagði Art Buchwald í sínu síðasta blaðaviðtali. Og nú er hann dáinn, 81 árs að
aldri. Dó reyndar heima hjá sér í
gær en ekki á sjúkrahúsinu –
ótruflaður af bílastæðavanda.
Af engum blaðamanni hef ég
jafnmikið lært og þessum þunglynda grínista sem ég uppgötvaði
árið 1965 þar sem hann brosti til
mín af baksíðu Evrópuútgáfunnar
af New York Herald
Tribune.
Af honum lærði ég
að skrifa það sem venjulegt fólk hugsar en er of
skynsamt til að segja
upphátt til að styggja
ekki þá sem hafa völdin
og peningana.
Af honum lærði ég
að treysta ekki yfirvöldum eða kjörnum
fulltrúum til að segja mér satt og
leita sjálfur að sannleikanum.
Af honum lærði ég að góður
blaðamaður er ávallt í stjórnarandstöðu. Það þarf að vaka yfir
þeim sem hafa völdin – af hinum
stafar minni hætta.
„Ég trúi ekki á neinn af þessum
guðum sem verið er að troða ofan
í kokið á fólki og ég þoli ekki þessar skipulögðu trúarhreyfingar
sem eru sífellt að segja mér hvað
guð vill,“ sagði Art Buchwald.
Hann sagði líka: „Ég mun sakna
þess að komast ekki á fleiri óperur
eftir Verdi, en ég mun ekki sakna
hræsninnar í ráðherrum né lyganna í stjórnmálaskúmum – og
einskis íþróttafélags.“



550 5600
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UMMÆLI
VIKUNNAR
UMMÆLI VIKUNNAR

„Ég lenti í því í gær í
stað þess að vera heima
í rólegheitunum og
svæfa son minn að þá
var ég sendur hingað
niður í þing til að svæfa
hálfa þjóðina.“

„Ég tel að þessum
fundarhöldum í þinginu
sé vel stjórnað og við
eigum að nýta tíma
okkar til þinghalds í að
ræða þetta merka
frumvarp.“

6ALDIMAR , &RIÈRIKSSON ÖINGMAÈ
UR UTAN FLOKKA

!RNBJÎRG 3VEINSDËTTIR 3J¹LFST¾ÈIS
FLOKKI

STJORNMAL FRETTABLADIDIS

N¹NAR ¹ VISIRIS

Þó fátt sé rætt er ýmislegt skrifað
!È UNDANSKILINNI ÖRJ¹TÅU MÅNÒTNA UMR¾ÈUM UTAN
DAGSKR¹R UM "YRGIÈ Å G¾R HEFUR 2ÅKISÒTVARPIÈ VERIÈ
EINA M¹L ÖINGSINS SÅÈAN ÖAÈ KOM SAMAN EFTIR
JËLAHLÁ ¹ M¹NUDAG 5MR¾ÈURNAR HAFA STAÈIÈ Å FLEIRI
TUGI KLUKKUSTUNDA ÖESSA EINU VIKU OG ÖË MARGT
HAFI VERIÈ SAGT HEFUR F¹TT NÕTT VERIÈ SAGT 5M ÖAÈ
DEILA REYNDAR MENN ENDA ER ÖAÈ EIN AF ALVARLEGUSTU
¹SÎKUNUM SEM BORIN ER ¹ ÖINGMANN AÈ HANN HAFI
EKKERT NÕTT FRAM AÈ F¾RA ®NNUR ALVARLEG ¹SÎKUN
ER ÖEGAR MENN ERU SAGÈIR HAFA UPPI M¹LÖËF  SLÅKT
M¹ ENGINN HEYRA MINNST
¶Ë MARGT HAFI VERIÈ SAGT UM F¹TT ER EKKI ÖAR MEÈ
SAGT AÈ F¹TT ANNAÈ HAFI VERIÈ GERT 3ÅÈUSTU DAGA
HAFA FJÎLMÎRG NÕ ÖINGSKJÎL p EINS OG ÖAÈ HEITIR
p VERIÈ LÎGÈ FRAM %RU ÖAU Å FORMI FRUM
VARPA ¹LYKTANA FYRIRSPURNA OG SVARA
4IL D¾MIS HEFUR 'UÈRÒN ®GMUNDS
DËTTIR LAG FRAM FYRIRSPURN TIL FORS¾TISR¹È
HERRA UM EINSTAKLINGA Å KYN¹R¹TTUVANDA
TRANSGENDER  3PYR HÒN MEÈAL

ANNARS UM ÖAU SKILYRÈI SEM FËLK ÖARF AÈ UPPFYLLA
TIL AÈ GETA ËSKAÈ EFTIR AÈGERÈ TIL LEIÈRÁTTINGAR ¹ KYNI
HVAÈA STUÈNINGSÒRR¾ÈI SÁU TIL FYRIR Ö¹ SEM L¹TA
BREYTA KYNI SÅNU OG HVEN¾R EINSTAKLINGAR MEÈ NÕTT
KYN GETA FENGIÈ NÕTT NAFN OG KENNITÎLU %MB¾TT
ISMENN FORS¾TISR¹ÈUNEYTISINS HAFA TÅU DAGA TIL AÈ
SVARA ÖESSU
¶¹ HEFUR FYRIRSPURN 3IGURJËNS ¶ËRÈARSONAR UM
VELTU VÅNBÒÈA Å -JËDD OG 'ARÈHEIMUM VERIÈ SVAR
AÈ EN HANN ËSKAÈI EFTIR UPPLÕSINGUNUM TIL AÈ GETA
BORIÈ SAMAN VELTUNA EFTIR AÈ VÅNBÒÈIN VAR FLUTT MILLI
HÒSA Å "REIÈHOLTINU 'AGNRÕNDI HANN FLUTNINGINN
¹ SÅNUM TÅMA EKKI SÅST FYRIR Ö¾R SAKIR AÈ EIGENDUR
'ARÈHEIMA TENGJAST (ALLDËRI SGRÅMSSYNI FJÎLSKYLDU
BÎNDUM
3AMKV¾MT SVARINU HEFUR VELTA BÒÈAR
INNAR AUKIST EFTIR FLUTNING EN RÁTT ER AÈ
GETA ÖESS p ÖË EKKI SÁ ÖAÈ GERT Å SVARINU
p AÈ HEILDARVELTA 462 JËKST MJÎG MILLI
¹RA

0«,)4¥+). ¥ $!'
0RËFKJÎR FRAMSËKNARMANNA Å
3UÈURKJÎRD¾MI FER FRAM Å DAG
!TKV¾ÈI VERÈA TALIN ¹ MORGUN OG
NIÈURSTÎÈUR KUNNGERÈAR SÅÈDEGIS
EÈA ANNAÈ KVÎLD
+JÎRD¾MISÖING FRAMSËKNARMANNA
Å .ORÈVESTURKJÎRD¾MI VERÈUR HALD
IÈ Å (RÒTAFIRÈI 4ILLAGA KJÎRNEFNDAR
AÈ FRAMBOÈSLISTA VERÈUR BORIN UPP
TIL SAMÖYKKTAR AUK ÖESS SEM ÕMIS
M¹L ERU ¹ DAGSKR¹
&LOKKSR¹ÈSFUNDUR VINSTRI GR¾NNA
HELDUR ¹FRAM ¹ 'RAND HËTELI
3AMFYLKINGIN EFNIR TIL R¹ÈSTEFNU UM
JAFNAÈARSTEFNUNA Å HÎFUÈSTÎÈVUM
SÅNUM VIÈ (ALLVEIGARSTÅG 3TENDUR
HÒN FR¹ H¹LF TVÎ TIL SEX 4ILEFNIÈ ER
TÅU ¹RA AFM¾LI 'RËSKU

6)+! ¥ 0«,)4¥+
(,9.52 (!,,33/. b-AÈUR GETUR EKKI KOMIÈ HÁR
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INN Å SÅNUM VENJULEGU FÎTUM OG KLIPPINGIN MÅN
&2¡44!",!¨)¨'6!
TIL TUTTUGU ¹RA ÖYKIR STËRM¹Lm

Er það svo hátt?
*A HVAR SKAL BYRJA
¶AÈ KOM EKKI ¹ ËVART AÈ
+RISTINN ( 'UNNARSSON V¾RI ¹
LEIÈ ÒR &RAMSËKNARFLOKKNUM
ENDA HEFUR ÖAÈ LEGIÈ Å LOFTINU
SÅÈAN EFTIR PRËFKJÎRIÈ Å NËVEM
BER !F +RISTNI M¹ SKILJA AÈ HANN
SÁ Å RAUN MESTI FRAMSËKNAR
MAÈURINN Å ÖAÈ MINNSTA KVEÈST
HANN TALA FYRIR ÖEIM SJËNARMIÈ
UM SEM FRAM ¹ SÅÈUSTU ¹R HAFA
VERIÈ OFAN ¹ Å FLOKKNUM +RISTINN
¾TLAR AÈ TALA ¹FRAM FYRIR ÖEIM
SÎMU SJËNARMIÈUM OG M¹ ÖVÅ
SEGJA p SÁ MAT +RISTINS RÁTT q AÈ HIN RAUNVERULEGA FRAMSËKNARSTEFNA
HVERFI MEÈ HONUM ÒR FLOKKNUM %N SJ¹LFSAGT ERU AÈRIR FLOKKSMENN EKKI
SAMM¹LA ÖESSU
-ARGRÁT 3VERRISDËTTIR LÕSTI YFIR FRAMBOÈI Å EMB¾TTI VARAFORMANNS Å
&RJ¹LSLYNDA FLOKKNUM Å VIKUNNI ¶AÈ KOM EKKI ¹ ËVART p EKKI FREKAR EN
VIÈBRÎGÈ 'UÈJËNS !RNAR OG -AGNÒSAR ¶ËRS VIÈ FRAMBOÈINU ¶EIR K¾RA
SIG EKKI UM HANA ¶AÈ M¹ SEGJA ÖEIM TIL HRËSS AÈ ÖEIR TALA HREINT ÒT
¡G HELD AÈ ÖAÈ HLJËTI AÈ VERA FARIÈ AÈ SJ¹ ¹ BJÎLLU ÖINGFORSETA SVO
OFT HEFUR HÒN VERIÈ LAMIN SÅÈUSTU DAGA ¶INGMÎNNUM HEFUR REYNST AFAR
ÎRÈUGT AÈ HALDA R¾ÈUM SÅNUM INNAN LEYFILEGRA TÅMAMARKA ENDA LEGIÈ
MIKIÈ ¹ HJARTA ¥ UMR¾ÈUM UM STÎRF ÖINGSINS HEFUR OFTSINNIS VERIÈ
VITNAÈ TIL SAMKOMULAGS UM TILHÎGUN ÖINGSTARFA SEM ¹ AÈ HAFA ORÈIÈ TIL
Å ÖINGHÒSINU AÈ N¾TURLAGI Å DESEMBER EN ER TÒLKAÈ MEÈ ËLÅKUM H¾TTI
-ENN HLJËTA AÈ DRAGA ÖANN L¾RDËM AF ORÈASKAKI SÅÈUSTU DAGA AÈ SKJAL
FESTA ALLA SAMNINGA Å VIÈURVIST VOTTA OG ÖINGLÕSA ÖEIM HJ¹ SÕSLUMANNI
/G VEGNA %3! ARMS 2²6 M¹LSINS OG "YRGISSKÕRSLUNNAR FR¹  ER
HÁR STUNGIÈ UPP ¹ ÖVÅ AÈ SKJÎL GÎGN PLÎGG SKÕRSLUR MINNISBLÎÈ BRÁF
OG HVAÈ ÖAÈ KANN AÈ HEITA SÁU OPINBERUÈ UM LEIÈ OG BLEKIÈ ER ÖORN
AÈ %KKI BARA VEGNA ÖESS AÈ TELJA MEGI EÈLILEGT AÈ ALLT SÁ UPP ¹ BORÈUM
HELDUR EKKI SÅÈUR VEGNA ÖESS AÈ ÖAÈ KEMUR ALLTAF Å BAKIÈ ¹ MÎNNUM AÈ
UPPLÕSA EKKI UM VERK SÅN ¶EIR ÖURFA AÈ SÒPA AF ÖVÅ SEYÈIÈ SÅÈAR
/FNOTAÈASTA KLISJA VIKUNNAR ER HIÈ H¹A !LÖINGI ¶ETTA SEGJA ÖING
MENN Å TÅMA OG ËTÅMA EN HÁR ER SPURT HVERSU H¹TT ÖAÈ Å RAUN ER 6IRÈING
LANDSMANNA GAGNVART LÎGGJAFARVALDINU HEFUR ÎRUGGLEGA EKKI AUKIST SÅÈ
USTU DAGA p ÖVERT ¹ MËTI M¹ ¾TLA AÈ HÒN HAFI MINNKAÈ /G ÖAR MEÈ ER
ÖINGIÈ KANNSKI EKKERT SVO OFBOÈSLEGA H¹TT *AFNVEL FREKAR L¹GT
&RAMSËKNARMENN Å 3UÈURKJÎRD¾MI VELJA SÁR FORINGJA Å DAG EN ÒRSLIT
VERÈA EKKI KUNNGJÎRÈ FYRR EN SÅÈDEGIS ¹ MORGUN 6IÈBÒIÈ ER AÈ 'UÈNI
OG (J¹LMAR EIGI ERFITT MEÈ SVEFN Å NËTT ENDA G¾TI NIÈURSTAÈAN ORÈIÈ TIL
ÖESS AÈ STARFSLOK BLASI VIÈ ÎÈRUM ÖEIRRA
%S %F MYNDIN PRENTAST VEL M¹ SJ¹ MËTA FYRIR HAUSKÒPUM ¹ SLAUF
UNNI

Milljóna–
mæringarnir
á Sólarkaffi
Ísfirðingafélagsins
á Broadway föstudaginn 26. janúar 2007.
Forsala aðgöngumiða 20. janúar kl. 14.00-16.00.
Skemmtikraftar: Bardukha og Brynhildur
Guðjónsdóttir leikkona.

6INNUBRÎGÈ ¹ !LÖINGI ERU
EINS OG LANGHLAUP Å SÅRËPI
Klæðaburður og klipping
Hlyns Hallssonar, myndlistarmanns og varaþingmanns VG, hefur vakið
eftirtekt. Hauskúpubindi
eru enda sjaldséð í þingsal.
Hlynur hefur alla tíð látið
sig stjórnmál varða en
gagnrýnir hvernig hlutirnir
ganga fyrir sig á Alþingi.
„Ég var alinn upp á mjög pólitísku
heimili, mamma er mjög pólitískt
þenkjandi og pabbi flokksbundinn
framsóknarmaður. Ég held samt
að það sé langt síðan hann hætti að
kjósa flokkinn. Hann er mjög
vinstri sinnaður og var til dæmis
alla tíð á móti hernum.“
Það var því talað um stjórnmál
á æskuheimili Hlyns á Akureyri
og hann var aðeins átján ára þegar
hann fór fyrst í framboð. Það var
fyrir Alþýðubandalagið í þingkosningunum 1987. „Ég hafði mjög
gaman af kosningabaráttunni en
fór svo í Myndlista- og handíðaskólann í Reykjavík og síðar til
Þýskalands þar sem ég var í átta
ár. Við það datt ég svolítið úr sambandi.“
Þegar Hlynur og fjölskylda fluttust aftur heim höfðu orðið breytingar á pólitíska sviðinu; Samfylkingin og vinstri grænt framboð
voru orðin til. „Ég var hlynntur
sameiningu vinstri manna og þurfti
að hugsa mig um með hvorum
flokknum ég vildi starfa. Spurningin var hvort ég ætti að verða einn af
þeim vinstri sinnuðustu í Samfylkingunni eða líta á mig sem einn af
þeim frjálslyndustu í VG. Það varð

ofan á og eftir á að hyggja var
ákvörðunin augljós.“
Beðinn um að skilgreina sjálfan
sig sem stjórnmálamann segist
Hlynur vera mjög róttækur vinstri
maður og mikill umhverfisverndarsinni, og að auki frjálslyndur.
„Annars hef ég aldrei litið á mig
sem stjórnmálamann. Ég lít á mig
sem myndlistarmann.“ Það má
heita undirstrikun þeirrar yfirlýsingar að Hlynur hélt í gær til Berlínar þar sem sýning á verkum hans
verður opnuð í dag. Hann kemur
svo aftur heim á mánudag og tekur
upp þráðinn í pólitíkinni þar sem
frá var horfið.
Fá dæmi eru um að listamenn,
ekki síst myndlistarmenn, gegni
þingmennsku. Má það heita furðulegt í ljósi þess að listamenn eru
jafnan áhugasamir um umhverfi
sitt og uppfullir af skoðunum.
Hlynur tekur undir þetta og kveðst
hafa fengið misjöfn viðbrögð frá
vinum sínum þegar hann fór í
framboð fyrir fjórum árum.
„Sumir skildu ekkert hvað ég var
að pæla en öðrum fannst þetta frábært og bentu á að þetta passaði
mér vel þar sem ég væri konseptlistamaður. Bæði myndlistin og
stjórnmálin snúast jú um að fá
hugmyndir og koma þeim í framkvæmd.“
Hlynur telur að listamönnum
geti fundist stjórnmálin erfið enda
umhverfið á Alþingi stíft og formlegt. „Maður getur ekki komið hér
inn í sínum venjulegu fötum og
klippingin mín til tuttugu ára þykir
stórmál. Ætli listamenn vilji ekki
heldur berjast í grasrótinni eða á
öðrum vettvangi og ég virði það
enda nauðsynlegt líka. Ég vildi hins
vegar stíga skrefið til fulls enda

fannst mér kominn tími til að einhver okkar færi alla leið.“
Í vikunni sem er að líða hefur
Hlynur tekið virkan þátt í umræðum um fundarstjórn forseta og
störf þingsins og viljað fá upplýsingar um framvindu mála. Hann
segir þær óskir sínar snúast um að
fá að vita hvort haldið verði áfram
fram á nætur, hvort utandagskrárumræður komist á dagskrá og
hvort hann fái að spyrja ráðherra
þeirra spurninga sem hann vilji
spyrja. „Auðvitað verða að vera
leikreglur. Ég er ekki algjör anarkisti – þó það sé freistandi,“ segir
hann og hlær.
Þá vakti athygli þegar hann,
seint á fimmtudagskvöld, óskaði
upplýsinga um hvort fundað yrði
inn í nóttina og gat þess um leið að
hann væri búinn að missa af síðasta strætó.
Hlynur situr nú á þingi í fjórða
sinn og er því flestum hnútum
kunnugur. Hann segir hlutina
ganga hægt fyrir sig. „Það er oft
sagt að stjórnmál séu langhlaup en
mér finnast vinnubrögðin hér á
Alþingi vera eins og langhlaup í
sírópi. Það er svo sem eðlilegt að
varaþingmaður í stjórnarandstöðu
hafi ekki rosalega mikil áhrif og
ég hefði vissulega viljað koma
mörgum málum áfram en ég
treysti því að VG komist í stjórn á
næsta kjörtímabili.“
Það sér fyrir endann á þingstörfum Hlyns – í bili að minnsta
kosti – hann verður í átjánda sæti á
lista í kosningunum í vor og gefur
sig því allan að myndlistinni næstu
ár. „Ég verð áfram áhugasamur
um stjórnmál og mun áfram blogga
um þau. Ég færi mig bara í grasrótina aftur.“
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„Ég hef ekkert á móti
lendaskýlunni en þessi
sífelldi megrunarkúr er að
ganga af mér dauðum.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

AFMÆLI
"ALDUR *ËNS
SON ÅSLENSKU
PRËFESSOR ER
 ¹RA

-%2+)3!4"52¨)2

Jörundur hundadagakonungur andast

 +ÅNA EFTIRL¾TUR "RETUM

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ  LÁST *ÐRGEN
*ÐRGENSEN EÈA *ÎRUNDUR HUNDADAGA
KONUNGUR EINS OG HANN VAR KALLAÈUR ¹
¥SLANDI *ÐRGEN F¾DDIST Å +AUPMANNA
HÎFN ¹RIÈ  OG VAR SONUR KONUNG
LEGS ÒRSMIÈS &IMMT¹N ¹RA GAMALL VAR
HANN SENDUR Å N¹M Å SIGLINGAFR¾ÈUM
¹ BRESKUM KAUPSKIPUM OG FIMM
¹RUM SÅÈAR ÖEGAR HANN VAR FULLNUMA Å
FR¾ÈUNUM GEKK HANN Å BRESKA FLOTANN
OG SIGLDI SÅÈAR MEÈ KAUPSKIPUM TIL
STRALÅU
RIÈ  SNERI *ÐRGEN AFTUR TIL ,ONDON OG ¹RI
SÅÈAR TIL +AUPMANNAHAFNAR EN ÖANGAÈ HAFÈI HANN
EKKI KOMIÈ SÅÈAN ¹ UNGLINGSALDRI 3AMA ¹R SÎGÈU
$ANIR "RETUM STRÅÈ ¹ HENDUR OG VAR *ÐRGEN SKIKK
AÈUR TIL AÈ GEGNA HERÖJËNUSTU ¹ DÎNSKU HERSKIPI
(ANN GERÈIST HINS VEGAR LIÈHLAUPI OG LÁT "RETUM
SKIPIÈ Å TÁ OG VAR FYRIR VIKIÈ D¾MDUR FÎÈURLANDSSVIK
ARI OG RÁTTDR¾PUR SNERI HANN AFTUR HEIM

¶«2(!,,52 3)'52¨33/. ,!$$) 3%845'52 ¥ $!'

'EORGE "URNS
GRÅNISTI 

3KEMMTILEG ¹SKORUN
&EDERICO
&ELLINI KVIK
MYNDALEIK
STJËRI 

$AVID ,YNCH
KVIKMYNDA
LEIKSTJËRI


Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Ari Huynh
veitingamaður,

sem andaðist 15. janúar sl. verður jarðsunginn frá
Fríkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn 24. janúar nk.
og hefst athöfnin kl. 13.
Margrét Huynh
Anna Aradóttir
Torfi Arason
Borghildur F. Kristjánsdóttir
Bogi Arason
Eyrún Jónsdóttir
Stefán Arason
Hákon Arason
og barnabörn.

Skemmtikrafturinn vinsæli Þórhallur
Sigurðsson, Laddi, er sextugur í dag.
„Ég verð að sýna í leikhúsinu alla helgina þannig að þetta verður rólegur
dagur hjá mér. Svo verður vinum og
vandamönnum boðið í smáveislu á
mánudeginum. Þeir sem vinna allar
helgar eiga bara frí á mánudögum,“
segir Laddi í léttum dúr.
Hann hefur verið upptekinn að undanförnu við sýningar í Borgarleikhúsinu á leikritunum Ó fagra veröld, Viltu
finna milljón og Ronju ræningjadóttur,
auk þess sem hann er að æfa fyrir nýtt
verk. Verður því lítill tími fyrir veisluhöld í dag.
Laddi segist ekki hafa viljað halda
afmælisstórveislu, svipaða þeirri sem
vinur hans Hemmi Gunn hélt fyrir
nokkru. Frekar vilji hann hafa rólegheitin í fyrirrúmi þar sem gestirnir
geti gætt sér á smáréttahlaðborði í
afslöppuðu umhverfi. „Þetta verður
bara rólegt og engin stórhátíð. Það
getur vel verið að ég syngi eitt eða tvö
lög í tilefni dagsins og aldrei að vita
nema Halli bróðir taki lagið líka,“ segir
hann.
Laddi lætur engan bilbug á sér finna
þótt hann sé kominn á sjötugsaldurinn.
„Þetta er skemmtileg áskorun að takast á við næstu tíu árin og svo þarnæstu
tíu árin. Þetta er bara fínt og ég hef
aldrei verið sprækari,“ segir hann og
játar að hann ætli að skemmta fólki
þar til hann dettur niður dauður. „Ég
hugsa að ég skemmti í jarðarförinni á
einn eða annan hátt,“ segir hann og
hlær.
Eina afmælisgjöfin sem Laddi óskar

(ONG +ONG

¶ËTT HANN V¾RI Å FARBANNI SIGLDI
*ÐRGEN TIL ¥SLANDS ¹TTA M¹NUÈUM SÅÈAR
¹ KAUPSKIPI EN FERÈIN REYNDIST ERINDIS
LEYSA 3UMARIÈ  SNERI HANN HINS
VEGAR AFTUR GERÈI BYLTINGU OG RÅKTI SEM
KONUNGUR YFIR ¥SLANDI ¹ HUNDADÎGUM
4VEIMUR M¹NUÈUM SÅÈAR VAR VALDATÅMA
HANS LOKIÈ *ÐRGEN VAR FLUTTUR AFTUR TIL
%NGLANDS ÖAR SEM HANN VAR FANGELSAÈUR
FYRIR AÈ RJÒFA FARBANN
¥ FANGELSI KYNNTIST HANN FJ¹RH¾TTUSPILI
OG VARÈ FORFALLINN SPILAFÅKILL RIÈ  VAR
HANN L¹TINN LAUS Å 2EADING OG HELGAÈI SIG RITSTÎRFUM
ÖAR TIL ¹RI SEINNA ÖEGAR HANN FËR TIL ,ONDON OG DATT
Å ËLIFNAÈ *ÐRGEN SËLUNDAÈI ËF¹UM T¾KIF¾RUM TIL AÈ
KOMAST AFTUR TIL METORÈA OG VAR ÅTREKAÈ VARPAÈ AFTUR
Å FANGELSI ÖAR TIL HANN VAR FLUTTUR MEÈ FANGASKIPI TIL
STRALÅU 4ASMANÅU N¹NAR TILTEKIÈ ¹RIÈ  (ANN
LÁST SLYPPUR OG SNAUÈUR ¹RIÈ  ¹RI ¹ EFTIR EIGIN
KONU SINNI EN SAGT ER AÈ HANN EIGI NIÈJA Å STRALÅU

FÆDDUST ÞENNAN DAG

*ËN * (JART
ARSON LEIKARI
ER  ¹RA

0JETUR 3T
!RASON
KENNARI ER 
¹RA
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 4YRKLAND ER STOFNAÈ ¹ RÒST

UM /TTOMAN VELDISINS
 .ASISTAFORINGJAR HALDA

7ANNSEE R¹ÈSTEFNUNA Å
"ERLÅN OG LEGGJA ¹ R¹ÈIN
UM bLOKALAUSNINAm
 "UDDY (OLLY HLJËÈRITAR
b"LUE $AYS "LACK .IGHTm Å
.ASHVILLE
 +JÎR ÅÖRËTTAMANNS ¹RSINS
FER FRAM Å FYRSTA SINN HJ¹
3AMTÎKUM ÅÖRËTTAFRÁTTA
MANNA 6ILHJ¹LMUR %IN
ARSSON FRJ¹LSÅÖRËTTAMAÈUR
HLAUT TITILINN
 3NJËDÕPT ¹ (ORNBJARGSVITA
M¾LIST  SENTÅMETRAR
SEM VAR MET
 3KÅÈASK¹LINN Å (VERADÎLUM
BRENNUR (ANN VAR SVO
BYGGÈUR UPP AFTUR ¹RI SÅÈAR

sér er að vera hress og kátur og
með heilsuna í lagi. Þegar hann
lítur yfir farinn veg segist
hann vera mjög sáttur og
bætir því við að hann hafi
ekki sett sér markmið
fyrir framtíðina. „Ég
ætla bara að halda
ótrauður áfram eins og
ég hef gert.“
Í tilefni af sextugsafmælinu gaf Laddi
nýverið út safnplötuna
Hver er sinnar kæfu
smiður, sem hefur að
geyma 47 lög með hinum
ýmsu persónum hans í
gegnum tíðina. Að auki er
hann að undirbúa sýninguna
Laddi 6-Tugur í Borgarleikhúsinu sem verður frumsýnd
17. febrúar þar sem allar persónurnar koma við sögu. „Við
erum að klára handritið núna um
helgina og það verður byrjað að
æfa í næstu viku. Þarna verða allir
karakterarnir. Þetta vera örugglega hundrað manns,“ segir
afmælisbarnið og hlær.
FREYR FRETTABLADIDIS

,!$$) ¶ËRHALLUR 3IGURÈSSON

¾TLAR AÈ TAKA ÖVÅ RËLEGA
Å DAG EN HELDUR AFM¾LIS
VEISLU ¹ M¹NUDAGINN

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

Haraldur Leó Hálfdánarson
Hábæ 33, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Árbæjarkirkju mánudaginn
22. janúar kl. 13.00.
Ragnhildur Oddný Guðbjörnsdóttir
Jónína Haraldsdóttir
Stefanía Halldóra Haraldsdóttir
Sigurður Már Haraldsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar og afi,

Björn Jóhannsson
frá Skriðufelli í Gnúpverjahreppi,

andaðist á Heilbrigðistofnun Suðurlands á Selfossi
mánudaginn 15. janúar síðastliðinn. Útförin fer fram
í kyrrþey að ósk hins látna.
Kristín Guðmundsdóttir
Þórdís Björnsdóttir
Bergur Þór Björnsson
Rúnar Geir Björnsson
Jóhann Björnsson
Guðmundur Björnsson
Hjalti Björnsson
Björn Hrannar Björnsson
og barnabörn.

Freyja María
Cabrera
Til haming ju með 15 ára
afmælisdaginn og ferminguna.
Bestu óskir

þinn pabbi

Þórarinn Garðarsson
Unnur Ósk Sigurðardóttir
Inga Helma Guðfinnsdóttir
Helga Jóhannsdóttir
Magnea Guðmundsdóttir

70 ára
María
Gunnþórsdóttir
Selnesi 32 Breiðdalsvík,
er sjötug í dag, laugardaginn 20. janúar.
Af því tilefni verður opið hús að
Fögrubrekku 13 í Kópavogi, þar sem tekið
verður á móti gestum frá kl. 15.00.

Elsku eiginmaður minn, faðir okkar,
afi og bróðir,

Lárus Arnar Pétursson
tannlæknir, Heiðarbraut 61, Akranesi,

lést þriðjudaginn 16. janúar. Útför hans fer fram frá
Akraneskirkju föstudaginn 26. janúar kl. 14. Þeim sem
vilja minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið.
Svanhildur Thorstensen
Pétur Atli Lárusson
Lilja Björk Lárusdóttir
Hulda Klara Lárusdóttir
Lára Björk
Sólrún Pétursdóttir.

Faðir minn,

Guðmundur Magnússon,
(Balli),
er látinn. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins
látna.
Gunnar Guðmundsson og barnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á
netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 550 5000.
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Bakarasveinninn vildi leika
Theodór Júlíusson hefur komið víða við á löngum leikferli. Áður en leiklistin heltók hann var hann bakari á Siglufirði. Þórarinn
Þórarinsson ræðir við Theodór um bakstur, ást á elliheimili, gítargutl og síldarævinýri.
Theodór er lærður bakari og þótt
leiklistin hafi verið honum hugleikin síðan í æsku gerði hann ráð fyrir
því að baksturinn yrði ævistarf
hans. „Ég kláraði sveinsprófið 19
ára gamall. Þá gifti ég mig líka og
eignaðist mitt fyrsta barn skömmu
síðar. Við fórum svo þrjú til Noregs eftir sveinsprófið og þar fór ég
í konditorinám í eitt og hálft ár.
Meiningin var auðvitað að leggja
þetta fyrir sig,“ segir Theodór.
Frá Noregi lá leið Theodórs til
Reykjavíkur en eftir stutta viðdvöl fór hann til Ísafjarðar þar
sem Gamla bakaríið bráðvantaði
bakara. „Ég var á Ísafirði í tvö ár
og þar hellti ég mér strax út í leiklistina. Ég starfaði með Litla leikklúbbnum á Ísafirði með mjög
góðu fólki. Þarna kom gott fólk til
að leikstýra og maður fylltist miklum áhuga.“

«L¾KNANDI LEIKLISTARBAKTERÅA
Leiklistarbakterían
hafði
þó
grasserað í Theodóri miklu lengur. „Þetta hefur alltaf fylgt mér.
Faðir minn var í leiklist og ég
stundaði áhugaleik á Siglufirði af
miklu kappi, tók virkan þátt í
félagsstarfi í skólanum og var
prímusmótorinn í leikfélaginu á
Siglufirði.“ Theodór segir unglingsárin einnig hafa snúist mikið
um tónlist og hann stofnaði hljómsveit með félögum sínum sem
leystist ekki upp fyrr en hann fór
til Noregs.
Eftir Ísafjarðarárin sneri Theodór aftur á heimaslóðir og tók við
rekstri bakarís á Siglufirði. „Ég
rak bakaríið í tvö til þrjú ár en þá
var komin einhver ólund í mig og

4HEODËR Å HNOTSKURN
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ég var farinn að
finna á mér að þetta
myndi ekki verða
ævistarf
mitt.“
Theodór
hætti
rekstrinum og gerðist æskulýðs- og
íþróttafulltrúi Siglufjarðar. „Ég fór
samt aftur á fullt í
leiklistinni,
varð
formaður
leikfélagsins og sótti
nokkur
námskeið
bæði hér heima og
erlendis.”

Leikfélagi Reykjavíkur í
söngleiknum
Heimsmeistarakeppninni í maraþondansi eftir Horace
McCoy. „Ég fékk
leyfi til að fara suður
og þetta hafði þau
áhrif á mig að ég fór
að hugsa mér til
hreyfings,“
segir
Theodór, sem fékk
lausráðningu
við
Borgarleikhúsið
í
kjölfarið. „Þetta var
um það leyti sem
Borgarleikhúsið
opnaði og konan mín
fékk vinnu í miðasöluni og varð fjótlega
gerð að miðasölustjóra. Eftir þetta
var í sjálfu sér ekki
aftur snúið og við
tókum ákvörðun um
að flytja alfarið
suður. Ég fékk svo fastráðningu
við Borgarleikhúsið 1991 og hef
verið hér síðan.“

Þetta er bara
verkefni sem
þarf að leysa og í
sameiningu tókst
okkur að gera
persónuna eins
og hún átti að
vera: Ógnvekjandi
glæpamaður!

!FTUR Å BAKSTURINN
Theodór segir að
það hafi komið niður
á pyngjuni þegar
hann hætti eigin
rekstri og gerðist
launamaður. „Það
varð allt erfiðara
enda heimilið stórt
og dæturnar orðnar
þrjár.“ Theodór þáði því tilboð um
starf í bakaríi á Dalvík með möguleika á að gerast meðeigandi. „Við
hjónin slógum til og fluttum til
Dalvíkur. Þar byrjar sama sagan
og ég kemst strax í samband við
fólk í leikfélaginu á Dalvík og held
áfram að leika þar.“
Á Dalvík komst Theodór í kynni
við fólk hjá Leikfélagi Akureyrar
sem hafði þá var orðið atvinnuleikhús. Hann var síðan ráðinn
þangað árið 1978.
3TOKKIÈ ÒT Å N¹M
„Það truflaði mig svolítið að hafa
ekki einhvers konar leikaramenntun þó ég hafi verið duglegur að
sækja námskeið og sótti um í skólanum Drama Studio í London,
komst inn og fór út árið 1986. Þetta
var raunverulega framhaldsnám
og ég útskrifaðist þaðan eftir árs
nám. Þetta var óskaplega skemmtilegt og ég naut þess líka að hafa
töluvert
mikla
sviðsreynslu
umfram aðra nemendur enda
hafði ég þá þegar unnið með mörgum góðum leikstjórum en það er á
við margra ára nám.“
3EST AÈ Å "ORGARLEIKHÒSINU
Haustið 1988 fór Theodór suður til
þess að leika gestahlutverk hjá

3ÅLDAR¾VINTÕRIÈ
Sú taug sem tengir Theodór við
Siglufjörð er römm og æskustöðvarnar eru honum ofarlega í huga.
„Ég er fæddur þarna og uppalinn
og konan mín líka. Við sóttum alltaf mjög mikið á Siglufjörð, til
dæmis eftir að við fluttum til
Akureyrar. Við eyðum yfirleitt
sumarfríunum þarna enda eigum
við mikið af ættingjum á Siglufirði og ég stundaði sjómennsku
þaðan á sumrin. Árið 1991 var sú
hugmynd viðruð við mig að reynt
yrði að gera eitthvað um verslunarmannahelgi í tengslum við Síldarminjasafnið. ”
Theodór sá fyrir sér að þetta gæti
orðið gaman, sló til og tók að sér
skipulagningu fyrsta Síldarævintýrisins. „Þetta heppnaðist vel.
Við vorum heppin með veður og
það komu ótrúlega margir miðað
við hversu fyrirvarinn var stuttur.
Það var því ákveðið að halda þessu
áfram og endurtaka leikinn að ári.
Þá varð alger sprenging. Það var
eiginlega alveg skelfilegt. Það
kom svo mikið af fólki.“
Allt fór þetta þó vel og Theodór

var í fremstu víglínu Síldarævintýrisins á næstu árum. „Það er
mjög gefandi og gaman að fá að
taka þátt í einhverju sem lukkast
jafn vel en eftir sex ár var ég eiginlega búinn að fá nóg. Þetta er
slítandi til lengdar og þar sem ég
hafði nóg að gera í leikhúsinu á
veturna þótti mér tími til kominn
að fá aftur almennilegt sumarfrí.
Ég ákvað því að hætta en sem
betur fer tók gott fólk við þessu og
þetta hefur haldið áfram allar
götur síðan.“

3TORMARNIR S¾KJA Å SIG VEÈRIÈ
Theodór og félagar hans sem byrjuðu að spila popptónlist í hljómsveitinni Stormar á Siglufirði 1963
komu aftur saman eftir að Síldarævintýrið varð að veruleikaog
hafa síðan komið fram af og til á
Siglufirði. „Það má segja að þetta
sé tómstundagaman fyrir okkur.“
Theodór segist „gutla svolítið á
gítar“ með sveitinni en hann hafi
fyrst og fremst verið söngvari
sveitarinnar og gegni því hlutverki enn. „Við byggjum alfarið á
þeirri tónlist sem við spiluðum í
gamla daga, Kinks, Rolling Stones
og svo framvegis.“
Stormarnir hafa haft hægt um
sig síðustu tvö ár eða svo en eru að
sækja í sig veðrið. „Þessa dagana
erum við að taka okkur saman í
andlitinu og erum komnir í startholurnar. Við höfum bara haft svo
mikið að gera að það var ágætt að
taka smá pásu.“
ST ¹ ELLIHEIMILI
Theodór er að æfa fyrir söngleik
sem til stendur að setja á fjalirnar
í Borgarleikhúsinu í febrúar.
„Þetta
er
samstarfsverkefni
Borgarleikhússins og Vesturports.
Vinnuheitið á söngleiknum er Ást
og hann gerist á elliheimili. Þeir
sömdu þetta Gísli Örn Garðarsson
og Víkingur Kristjánsson. Ég er að
vinna þarna með mjög skemmtilegu fólki eins og Kristbjörgu
Kjeld, Ómari Ragnarssyni, Magnúsi Ólafssyni, Pétri Einarssyni,
Hönnu Maríu Karlsdóttur og Charlotte Böving. Það verður mjög
spennandi að sjá hvernig þetta
kemur út og líf á elliheimili er
spennandi viðfangsefni að taka
fyrir.“

Sköpunargleðin og krafturinn í
Vesturportshópnum hefur vakið
mikla athygli á undanförnum
árum og Theodór segir samstarfið
vera mjög skemmtilegt. „Ég
kynntist flestum þessum krökkum
sem eru í Vesturporti þegar þau
byrjuðu hér í Borgarleikhúsinu.
Gísli Örn, Nína og Björn léku öll í
Púntila og Matta þar sem ég fór
með burðarrulluna. Ég þekki
þessa krakka vel og hef fylgst
stoltur með sigrum þeirra sem eru
alveg ótrúlegir og þau hafa sýnt
fram á að leiklist er er útflutningsvara. Það er mjög gaman að
vera kominn í vinnu með Gísla
Örn sem leikstjóra.“

6ONDIR MENN OG GËÈIR
Theodór skýtur reglulega upp
kollinum í íslenskum kvikmyndum og hann fer ekki leynt með að
kvikmyndaleikurinn á afskaplega
vel við hann. „Þetta er allt annað
form og allt öðruvísi vinna en mér
finnst þetta mjög skemmtilegt. Ég
er þakklátur fyrir að hafa fengið
tækifæri til að leika í talsvert
mörgum bíómyndum og fást við
ólík hlutverk. Það litar starfið að
fá að fara í eina og eina bíómynd.
Ég hef verið mjög heppinn að fá
að vinna með leikstjórum eins og
Friðriki Þór, Ragnari Bragasyni,
að ég tali nú ekki um Baltasar Kormák sem er stórkostlega skapandi
listamaður sem sannur heiður er
að fá að vinna með.“
Baltasar leikstýrði Theodór í
Mýrinni þar sem sá síðarnefndi
fór á kostum sem illmennið og
fautinn Elliði en í sameiningu
tókst leikaranum og leikstjóranum að laða fram villidýrið í dagfarsprúða
norðanmanninum.
„Þessi rulla hefur vakið mikla
athygli en ég hugsaði aldrei um
hversu svakalegur hann er. Þetta
er bara verkefni sem þarf að
leysa og í sameiningu tókst okkur
að gera persónuna eins og hún
átti að vera: Ógnvekjandi glæpamaður! Það er bara þannig með
þessa blessuðu leiklist að það
þýðir ekkert að vera að velta sér
upp úr rullunum. Maður skilar
bara persónunum eins og þeim er
lýst og þær koma fyrir í handritinu hvort sem um er að ræða
vonda eða góða menn.“
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Fínasta Toyota-blanda
Toyota Hilux-jeppinn af árgerð 1990
hafði verið lengi í fjölskyldunni þegar
Daði fékk hann í 18 ára afmælisgjöf.
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smáauglýsingar á visir.is

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

„Grindin var í köku eftir veltu í haust svo ég
byrjaði á að finna annan jeppa til að fá nýja
grind og varahluti,“ segir hinn átján ára Daði
Snær Skúlason, sem vinnur að því að smíða
einn jeppa úr tveimur hræjum. Eftir langa
leit fannst hvítur handmálaður Toyota Hilux
árgerð 1991 sem hafði séð fífil sinn fegri. „Ég
byrjaði á að rífa allt innan úr bílunum og færa
yfir það sem ég vildi halda.“
Gamli undirvagninn var notaður en þurfti

á ýmsum varahlutum að halda. Nú er Daði að
leggja lokahönd á nýju útgáfuna og hefur
fengið dygga aðstoð frá pabba sínum sem er
rafvirki, en líka frá kærustunni sem var með
í veltunni. „Kærastan mín gaf mér bók um
bílaviðgerðir sem er mjög skemmtileg, en
maður lærir samt mest á að prófa sig áfram í
bílskúrnum,“ segir Daði brosandi.
Hann er mikið í bílastússi með vinum
sínum sem margir hafa gaman af því að gera
upp bíla og gera við, en segist þó ekki ætla að
leggja bifvélavirkjun fyrir sig. „Ég hef mjög
gaman af því að stússast í vélum og slíku svo
ég býst við að fara í verkfræðina eftir menntaskólann,“ segir Daði.
RH FRETTABLADIDIS

N‡r sjúkraﬂjálfari
Sandra Dögg Árnadóttir sjúkraﬂjálfari B.Sc.
hefur hafi› störf hjá okkur.

SJÚKRAﬁJÁLFUN OG LÍKAMSRÆKT
Höf›abakka 9

Sími: 511-1575

Snjóblásarar
Bændur - verktakar: Nú er rétti tíminn til að tryggja sér
SCHULTE snjóblásara fyrir veturinn. Afar hagstætt verð.
3 mismunandi stærðir:

RDX-110 nýr og afkastameiri 2ja snigla
blásari með 2
útblástursopum .

SCHULTE 8400 - vinnslubreidd 2,13 m - aflþörf 65-95 hö
SCHULTE 9600 - vinnslubreidd 2,44 m - aflþörf 85-140 hö
SCHULTE RDX-110 - vinnslubreidd 2,79 m - aflþörf 140-200 hö

SCHULTE - mest seldu snjóblásarar á Íslandi
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www.hreyfigreining.is
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Verndarenglar á hjólum
Sober Riders er mótorhjólaklúbbur þeirra sem lifa eftir 12
spora kerfinu.

HEILDARLAUSNIR
Í DRIFSKÖFTUM
PRENTSNIÐ

Landsins mesta úrval
af hjöruliðum og
drifskaftsvörum
Jafnvægisstillingar

Árið 2005 ákváðu nokkrir félagar
sem studdu hvern annan í baráttunni við áfengið að stofna mótorhjólaklúbb. Inntökuskilyrði er að
vera meðlimur í AA, CA eða NA og
lifa eftir 12 spora kerfi. Markmið
klúbbsins eru að hittast og hjóla,
spjalla og standa við bakið á hver
öðrum.
Magnús Kristjánsson er forseti
Sober Riders, en svo nefnist klúbburinn, og einn af stofnendunum.
„Þegar við vorum búnir að ákveða
að stofna klúbbinn fórum við að
leita að erlendum fyrirmyndum.
Við vorum ekki lengi að finna hana

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

í Sober Riders, sem eru bandarísk
vélhjólasamtök fyrir alkóhólista
og aðra sem eru í 12 spora kerfinu,“ segir Magnús. „Við vorum
fjórir í upphafi en fjöldinn hefur
stöðugt vaxið og nú erum við rúmlega tuttugu.“
Sober Riders er mjög virkur
félagsskapur og hittast meðlimirnir einu sinni í viku. „Við bæði
hittumst til að funda um málefni
klúbbsins og bara til að spjalla um
lífið og tilveruna,“ segir Magnús.
„Við hjólum auðvitað heilmikið,
förum saman í ferðir eða gerum
það sem okkur dettur í hug.“
Það er algengara að tengja
óhóflegt líferni og glæpi við mótorhjólamenninguna en baráttu við
alkóhólisma. „Við reynum að vera
góðar fyrirmyndir. Erum í raun

3EKTIR VEGNA LITAÈRAR OLÅU H¾KKA
(++5. ²2  ¥  ¶²35.$
¶EIR SEM D¾LA LITAÈRI OLÅU ¹ BÅLA SEM
¾TLAÈIR ERU TIL ALMENNS AKSTURS HUGSA
SIG V¾NTANLEGA TVISVAR UM Å FRAMTÅÈ
INNI ¹ÈUR EN ÖEIR STELAST TIL AÈ FYLLA
BÅLINN !LÖINGI HEFUR SAMÖYKKT AÈ
H¾KKA SEKTIR VERULEGA
ÈUR VORU VIÈURLÎGIN UM 
KRËNUR EN HAFA NÒ VERIÈ H¾KKUÈ Å
 TIL  EFTIR ST¾RÈ BÅLA
¶AÈ GETUR VERIÈ DÕRT SPAUG AÈ D¾LA
LITAÈRI OLÅU ¹ ÎKUT¾KI SEM HEFUR EKKERT
MEÈ HANA AÈ GERA
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andstæður þessarar stereótýpu,
sem er frekar röng,“ segir Magnús. Þetta endurspeglast ef til vill
best í því viðurnefni sem Sober
Riders hafa. Þeir kalla sig Kerúba,
vængjaða
verndarengla
sem
minnst er á í gamla testamentinu
og opinberunarbókinni, þar sem
þeir verja tré lífsins við austurinngang Eden.
Eitt helsta umræðuefni á fundum Sober Riders þessa dagana er
hvernig þeir geti lagt sitt á vogarskálarnar til að sporna við alkóhólisma
og
fíkniefnaneyslu.
„Okkur langar að taka þátt í forvörnum og erum boðnir og búnir
að aðstoða þá sem vinna að slíku,“
segir Magnús. „Þannig vonumst
við til að geta gert öðrum gagn.“
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  ,  HESTÎÚ 3VEFNPL¹SS FYRIR 
, LAGA ELDHÒS (JËNARÒM AFTURÅ
6ERÈ  KR

¥ %VRËPU ERU YFIR  MISMUNANDI
TEGUNDIR ÎKUSKÅRTEINA Å UMFERÈ
(VERT LAND HEFUR SÅNAR REGLUR OG
SÅN SKÅRTEINI SEM MÎRG HVER ERU
KOMIN TIL ¹RA SINNA OG ERU JAFNVEL
GEFIN ÒT AF RÅKJUM SEM EKKI ERU TIL
Å DAG ¶ETTA VILL %VRËPUSAMBANDIÈ
LAGA MEÈ ÒTG¹FU SAMEVRËPSKS
ÎKUSKÅRTEINIS SEM TAKA ¹ GILDI
 Å ÎLLUM AÈILDARLÎNDUM
¥SLAND MUN TAKA Ö¹TT Å ÖESSARI
BREYTINGU EN HÒN HEFUR MEÈAL
ANNARS Å FÎR MEÈ SÁR SAMR¾M
INGU GILDISTÅMA (ANN STYTTIST Å 
TIL  ¹R EN ÖAÈ ER BREYTING SEM
MARGIR TIL D¾MIS ¶JËÈVERJAR SEM
HINGAÈ TIL HAFA FENGIÈ SKÅRTEINI
¾VILANGT ¹TTU ERFITT MEÈ AÈ S¾TTA
SIG VIÈ %INNIG MUN LEYFILEGUR
ALDUR TIL AÈ KEYRA VÎRUBÅL H¾KKA
UPP Å  ¹R OG  ¹R EF KEYRA SKAL
RÒTU
3KÅRTEINIÈ MUN EINFALDA ALLT
ÎKUEFTIRLIT OG GERA FALSANIR ERFIÈARI
3ÎMULEIÈIS ER ÖVÅ ¾TLAÈ AÈ HINDRA
AÈ ÖEIR SEM MISST HAFI ÎKURÁTTINDI
GETI FARIÈ TIL N¹GRANNALANDANNA OG
ENDURNÕJAÈ ÖAU ÖAR
RIÈ  EIGA ÎLL ELDRI
SKÅRTEINI AÈ HAFA FALLIÈ ÒR GILDI OG
EINUNGIS NÕJA GERÈIN VERÈUR TEKIN
GILD
TG
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Fullkominn sprautunarklefi
Fyrirtækið Glitur býður upp á
tjónamat á bílum, sprautun og
réttingar.
„Hjá okkur geta ökutækjaeigendur mætt með bíla og klárað
dæmið,“ útskýrir Guðjón Sigurðsson, einn starfsmanna Gliturs bílaréttinga- og sprautunarfyrirtækis.
„Bifreiðaeigendur geta þannig
byrjað á því að láta meta viðgerðarkostnað vegna skemmda á ökutækjum,“ heldur hann áfram.
„Farið
er
eftir
svokölluðu
CABAS-tjónamatskerfi.
Ökutækjaeigendur losna því við að
fara með ökutækin á skoðunarstöð tryggingafélaganna til að
láta meta tjónið. Áætlað mat er
sent til tryggingafélags viðkomandi aðila, en Glitur á í samstarfi
við þau öll. Þegar skýrsla, tjónanúmer og leyfi berast síðan frá
tryggingafélaginu, þá er pöntun
varahluta hafin.“
Að sögn Guðjóns útvegar Glitur bifreiðaeigendum ökutæki á
meðan viðgerð stendur, þeim að
kostnaðarlausu, að því tilskildu að
samþykkt fáist frá tryggingafélaginu. Óháð því hversu langan
tíma tekur að gera við skemmdina. Hann segir þó algengt að við-

3ÕNING VERÈUR ¹ NÕJUM -ITSUBISHI 0AJERO HJ¹ SÎLUUMBOÈUM (EKLU Å DAG MILLI  OG
 OG ¹ MORGUN MILLI  OG 

Nýr Pajero á markað
'UÈJËN 3IGURÈSSON SEGIR STARFSMENN 'LITURS LEGGJA METNAÈ SINN Å AÈ BJËÈA EIGENDUM
TJËNABÅLA UPP ¹ FULLA ÖJËNUSTU
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

gerðir á minniháttar skemmdum
taki á bilinu tvo til fimm daga.
Stærri tjón séu hins vegar mæld í
vikum.
„Fullkominn sprautunarklefi
er notaður eftir réttingu, sem
hefur gott loftflæði til að mæta
kröfum vatnslakksins,“ bendir
Guðjón á. „Samkvæmt lögum má
ekki nota annars konar lökk. Sérstakt vatnsefni er þá notað til að

þynna efnið í stað þynnis og fyrir
vikið hlýst minni mengun af efninu. Lakkið er þó á engan hátt
verri en þynnislökkin sem notuð
voru áður fyrr. Auk sem þetta er
vistvænn möguleiki.“
Hægt er að fá frekari upplýsingar um Glitur og þjónustu þess á
vefsíðunni www.glitur.is og með
því að hafa samband í síma 5883111.
ROALD FRETTABLADIDIS

Um helgina frumsýnir Hekla
nýjan Mitsubishi Pajero.
Mitsubishi fullyrðir að 2008 árgerð
Pajero sé mun betri en forverar
hans hvað varðar afl, tæknibúnað,
öryggi og aksturseiginleika.
Auðséð er að nýja árgerðin er
íburðarmeiri en forverarnir og
meðal annars er hægt að fá 800W

Rockford-hljóðkerfi og bakkmyndavél í bílinn að ógleymdum
DVD-spilara og innbyggðu leiðsögukerfi.
Þess má geta að nú stendur yfir
Dakar-rallið sem Pajero hefur haft
mikla yfirburði í síðustu ár. 2006
landaði Pajero 11. sigri sínum í
mótinu og er þetta er ritað leiðir
liðið keppnina.
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&92)2 4OPPURINN ¹ 4OYOTA #OROLLA BÅL SEM HEFUR ORÈIÈ FYRIR
TJËNI

%&4)2 (ÁR SÁST OFAN ¹ 4OYOTA #OROLLA BIFREIÈINA EFTIR MEÈFERÈ HJ¹
STARFSMÎNNUM 'LITURS

3

(ONDA Å "ANDARÅKJUNUM HEFUR SENT FR¹ SÁR
YFIRLÕSINGU ÖESS EFNIS AÈ  (ONDA
!CCORD BÅLAR VERÈI INNKALLAÈIR VEGNA GALLA Å
LOFTPÒÈAKERFI .EMI SEM SKYNJAR STÎÈU ÎKU
MANNSINS ER VITLAUST STAÈSETTUR
,OFTPÒÈAKERFI Å (ONDA !CCORD
3TAÈSETNINGIN ER ÖË EKKI AÈALVANDAM¹LIÈ
FRAMLEIDDUM Å "ANDARÅKJUNUM
3KYNJARANUM ER H¾TT VIÈ AÈ BILA OG VIÈ
GETUR REYNST ÎKUMÎNNUM
¹REKSTUR BL¾S LOFTPÒÈINN ÒT ¹ FULLUM ÖRÕSTINGI H¾TTULEGT
OG GETUR ÖAÈ VERIÈ H¾TTULEGT ÎKUMÎNNUM
6ANDAM¹LIÈ ER EINGÎNGU Å ¹RGERÈUM  OG  FRAMLEIDDUM Å "ANDA
RÅKJUNUM ¶EIR SEM HAFA KEYPT BÅLA SÅNA HÁRLENDIS ÖURFA ÖVÅ EKKI AÈ HAFA
¹HYGGJUR
TG
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(VAÈ ER  $3' SKIPTING
4IL ERU ËTELJANDI GERÈIR AF GÅRKÎSSUM
¥ GRUNNINN ERU TEGUNDIRNAR TV¾R
BEINSKIPTIR OG SJ¹LFSKIPTIR KASSAR 4IL
ERU ËTELJANDI ÒTF¾RSLUR AF KÎSSUNUM
TVEIMUR OG ER EIN ÖEIRRA $3'
$3' $IRECT 3HIFT 'EARBOX ER
SJ¹LFSKIPTING SEM INNIHELDUR TV¾R
KÒPLINGAR ®NNUR ÖEIRRA SÁR UM
FYRSTA ÖRIÈJA OG FIMMTA GÅR AUK
BAKKGÅRS EN HIN SÁR UM ANNAN OG
FJËRÈA GÅR AUK SJÎTTA GÅRS SÁ HANN
TIL STAÈAR +OSTIR TVÎFÎLDU KÒPLING
ARINNAR ERU AÈ TÅMINN SEM ÖAÈ
TEKUR SJ¹LFSKIPTINGU AÈ SKIPTA UM GÅR
STYTTIST TIL MUNA ¥ STAÈ ÖESS AÈ LOSA
TENGINGUNA VIÈ GÅRKASSANN SKIPTA
UM GÅR OG MYNDA TENGSLIN AFTUR ER
EINFALDLEGA SKIPT ¹ MILLI KÒPLINGA
4ÎLVA SÁR UM AÈ META HVORT SÁ
VERIÈ AÈ HRAÈA BÅLNUM EÈA H¾GJA ¹
HONUM ÒT FR¹ STÎÈU BENSÅNGJAFAR
INNAR ¶ANNIG GETUR HÒN VERIÈ TILBÒIN
MEÈ RÁTTA GÅRINN 3Á VERIÈ AÈ GEFA Å
ÒR KYRRSTÎÈU ER SKIPT FR¹ FYRRI KÒPL
INGUNNI SEM SÁR UM FYRSTA GÅRINN
YFIR Å HINA SEM SÁR UM ANNAN GÅRINN
 MEÈAN GEFIÈ ER INN Å ÎÈRUM
GÅR SKIPTIR FYRRI KÒPLINGIN YFIR Å
ÖRIÈJA GÅR OG ER TILBÒIN ÖAR 3Á
H¾GT ¹ BÅLNUM Å ÎÈRUM
GÅR SKIPTIR HÒN

AFTUR NIÈUR Å FYRSTA GÅR
3KIPTITÅMINN ¹ $3' SKIPTINGU ER 
MS ¶AÈ ER MUN HRAÈAR EN MANNS
HÎNDIN R¾ÈUR VIÈ 4IL SAMANBURÈAR
TEKUR ÖAÈ 3-4 SKIPTINGU 3EQUENTIAL
MANUAL TRANSMISSION Å &ERRARI %NZO
 MS AÈ SKIPTA OG SAMB¾RILEGAR
SKIPTINGAR Å FORMÒLUBÅLUM  MS
$3' ER EKKI FYRSTI TVÎFALDI
GÅRKASSINN LANGT Å FR¹ 'ÅRKASSI MEÈ
TVÎFALDRI KÒPLINGU VAR FUNDINN UPP
RÁTT FYRIR SÅÈARI HEIMSSTYRJÎLDINA EN
VEGNA ÖESS AÈ TÎLVUGETUNA VANTAÈI
TIL AÈ STJËRNA HONUM VAR HANN
ALDREI FRAMLEIDDUR ¶AÈ ER AÈ SEGJA
EKKI FYRR EN ¹ NÅUNDA ¹RATUGNUM
3KIPTINGIN VAR ÖË EKKI NÕTT AÈ R¹ÈI
FYRR EN 6OLKSWAGEN BYRJAÈI AÈ NÕTA
HANA Å BÅLA SÅNA OG DËTTURFYRIRT¾KJA ¹
SÅÈUSTU ¹RUM
¥ DAG ER H¾GT AÈ F¹ GÅRKASSA MEÈ
TVÎFALDRI KÒPLINGU Å ÕMSUM BÅLUM
MEÈAL ANNARS Å  HESTAFLA "UGATTI
6EYRON  ÎLLU VIÈR¹ÈANLEGRA VERÈI
ERU 6OLKSWAGEN BÅLAR !UDI 3%!4 OG
3KODA /CTAVIA

Borgar sig ekki að spóla
Bílar fastir í snjó eru algeng
sjón um þessar mundir. Ruðningar liggja á vegum þrátt fyrir
ötult starf snjómoksturstækja
og áður en maður veit af kemst
bíllinn hvorki aftur á bak né
áfram.
Góð ráð í snjónum geta verið dýr
þegar maður situr fastur í stæði
seint að kvöldi. Sumardekk hafa
ekkert að gera út á vegina í þessari færð og það borgar sig almennt
að setja vetrardekkin undir í nóvember.
Vetrardekkin gera lítið gagn ef
þau eru gömul og slitin og sömu
sögu er að segja um heilsársdekk.
Hvort sem bifreiðaeigendur velja
negld dekk, grófmunstruð vetrardekk án nagla eða heilsársdekk er
aðalreglan að dekkin séu heil svo
þau geri gagn í snjónum. Fyrir
notendur heilsársdekkja er þetta
sérstaklega mikilvægt þar sem
dekkin eru í notkun eins og nafnið
segir til allt árið og slitna eðlilega
meira en dekk sem fara undir bílinn aðeins að vetri.
Á veturna ættu allir að hafa
góða hanska og hlý föt, sköfu, lít-

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

'OTT ER AÈ HAFA HLÕ FÎT SKÎFU LÅTINN KÒST
SKËFLU SAND EÈA SALT Å BÅLNUM UM VETUR
TIL AÈ GETA LOSNAÈ ÒR ËGÎNGUM

&ÁLAG ÅSLENSKRA BIFREIÈAEIGENDA &¥" BÕÈUR FÁLAGSMÎNNUM SÅNUM UPP ¹ AÈSTOÈ OG
VEGAÖJËNUSTU ALLAN SËLARHRINGINN ALLAN ¹RSINS HRING

inn kúst, kaðal, skóflu, poka með
salti eða sandi og varúðarmerki í
bílnum. Ekki er verra að vera með
hleðslutæki í bílnum fyrir GSMsíma.
Þrátt fyrir að vera á vel útbúnum bíl og ágætis dekkjum er
algjör óþarfi að keyra í gegnum
ruðninga og snjóþyngri svæði ef
það er ekki bráðnauðsynlegt. Ef
maður situr fastur í stæði er ágætt
að byrja að moka frá dekkjunum
og síðan strá sandi eða salti bak
við þau. Gott er að fá einhvern til
að ýta bílnum þegar búið er að
undirbúa og síðan gefa rólega í og
alls ekki spóla heldur reyna aftur
samtaka þeim sem ýtir og snúa
stýrinu til að ná bílnum upp.
Ef bíllinn festist meðan hann er
á ferð losnar hann ekki þrátt fyrir
að maður gefi meira í. Bíllinn spólar aðeins dýpra og festir sig enn
betur eða fer niður á svell þar sem
dekkin snúast á sama stað. Í slíku

tilfelli dugar líka salt eða sandur,
ásamt því að beygja fram og til
baka rólega meðan reynt er að ná
bílnum upp. Annaðhvort með því
að einhver ýti eða að einhver
annar bíll reyni að draga bílinn
upp úr óförunum. Einnig er hægt
að reyna að losa bílinn með því að
leggja motturnar undir dekkin ef
mikil hálka er undir.
Ef engin ráð eða hjálp leikmanna duga borgar sig að vera
meðlimur í Félagi íslenskra bifreiðaeigenda, FÍB, sem býður upp
á aðstoð og vegaþjónustu allan
sólarhringinn allan ársins hring
hvort sem er vegna snjós eða bilunar. Þetta tilboð gildir fyrir
félagsmenn á höfuðborgarsvæðinu og næsta nágrenni, á Akureyri
eða í Borgarnesi og næsta nágrenni
og á Selfossi. Nánari upplýsingar
um fást á www.fib.is.
Neyðarsími FÍB er: 5 112 112
RH

;

+ULDAGALLA KEMUR SÁR VEL AÈ HAFA Å BÅLNUM ¶AÈ ER ALDREI AÈ VITA
HVEN¾R SPRINGUR EÈA BILAR Å KÎLDU VEÈRI

+ENNARAR -UNIÈ KENNARATILBOÈIN
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'ÎNGUGARPAR VIÈ VITANN ¹ #HALEDONIASKAGA

Gönguhrólfum fjölgar
Úrval-Útsýn býður upp á fjölda
spennandi utanlandsferða fyrir
göngufólk, svokallaðar GönguHrólfsferðir.
Göngu-Hrólfsferðirnar byrjuðu
fyrir um tíu árum síðan og voru
fyrstu ferðirnar til Mallorca.
„Steinunn Harðardóttir og Magnús Jónsson fararstjórar áttu hugmyndina að þessum ferðum og
skipulögðu þær í samvinnu við
Úrval-Útsýn,“ segir Silja Rún
Gunnlaugsdóttir sem hefur yfirumsjón með ferðunum nú.
Síðustu ár hefur göngustöðum
fjölgað og alltaf er verið að bjóða
upp á nýjar og spennandi ferðir.
„Nú er til dæmis hægt að fara til
Mallorca, Tyrklands, Toscana, í
Pýreneafjöll og til fleiri staða. Í
sumar verðum við með mikið af
nýjungum og má þar nefna kajakog gönguferð í Tyrklandi fyrir þá
sem eru farnir að vilja aðeins erfiðari ferðir en þessar venjulegu
gönguferðir og göngu og jógaferð
á Mallorca í september,“ segir
Silja.
Ferðirnar eru yfirleitt vikulangar og alltaf er íslenskur fararstjóri með í för. „Oft er gist á
einum til tveimur stöðum í hverri
ferð og gengið svolítið þaðan. Á
Mallorca eru tveir gististaðir en
þar er farið í klaustur og strandbæ og í Toscana er þetta svipað
nema þar er gist í skálum. Oftast
er gist á hótelum og Toscana er
því eini staðurinn þar sem er gist í
skálum. Við erum svo líka með

,¾RIÈ ÅTÎLSKU ¹ ¥TALÅU p -¹LASKËLI
OG ¥TALÅUFERÈ  
3ILJA 2ÒN HEFUR YFIRUMSJËN MEÈ 'ÎNGU (RËLFSFERÈUNUM

sælkeraferð til Toscana og í henni
er gist á hóteli.“
Í hverjum hóp eru venjulega
fimmtán til tuttugu og fimm manns
að sögn Silju. „Mér finnst áhuginn
hafa aukist með hverju árinu.
Mikið hefur verið um að sama fólkið fari aftur og aftur í nýjar ferðir
en mér finnst það vera að breytast
aðeins og koma meira af yngra
fólki inn en hefur verið. Einstaklingar eru duglegir að skrá sig en
fólk skráir sig líka í hópum. Við
höfum svo stundum búið til sérferðir fyrir hópa sem vilja fara í
lokaðar ferðir. Við förum upp í
tuttugu og fimm manns með sér-

&2¡44!",!¨)¨'6!

staka hópa en í opnu ferðunum
reynum við að vera ekki með fleiri
en tuttugu í hóp.“
Best er að hafa samband við
Úrval-Útsýn til þess að fá frekari
upplýsingar og skrá sig. „Í pakkanum er allt, flug og gisting og
svoleiðis og svo getur verið mjög
skemmtilegt að framlengja dvölina eins og margir gera á Mallorca
og Krít og þessum stöðum þar sem
Úrval-Útsýn er með sumarhótelin.
Þá fer fólk kannski í gönguferð í
viku og er svo aðra viku á ströndinni þannig að það setur þetta svolítið saman að hreyfa sig og slaka
á,“ segir Silja.
EMILIA FRETTABLADIDIS

&ERÈASKRIFSTOFA 'UÈMUNDAR *ËNASSONAR BÕÈUR NÒ EINSTAKT T¾KIF¾RI
FYRIR Ö¹ SEM HAFA ¹HUGA ¹ AÈ L¾RA ÅTÎLSKU OG KYNNAST ¥TALÅU OG ÅTALSKRI
MENNINGU BETUR &ERÈ SEM SAMEINAR TUNGUM¹LAN¹MSKEIÈ OG FRÅ Å BLAND
VIÈ SKEMMTILEGAR OG FRËÈLEGAR SKOÈUNARFERÈIR ¹ ¹HUGAVERÈUM STÎÈUM
¹ ¥TALÅU MEÈ FËLKI SEM HEFUR SAMEIGINLEGAN ¹HUGA ¹ ÅTALSKRI TUNGU OG
MENNINGU
&ERÈIN ER FARIN Å SAMSTARÙ VIÈ *ËHÎNNU 'UÈRÒNU 'UNNARSDËTTUR
ÅTÎLSKUKENNARA SEM JAFNFRAMT VERÈUR FARARSTJËRI
&ERÈIN HENTAR B¾ÈI BYRJENDUM OG ÖEIM SEM ERU LENGRA KOMNIR
4UNGUM¹LAN¹MSKEIÈIÈ FER FRAM Å TUNGUM¹LASKËLANUM 3CUOLA Dl)TALIANO
A 2OMA SEM REKINN ER AF 2OBERTO 4ARTAGLIONI 2OBERTO ER UNNENDUM
ÅTALSKRAR TUNGU VEL KUNNUR ÖAR SEM HANN HEFUR HALDIÈ HÁR HRAÈN¹M
SKEIÈ Å ÅTÎLSKU Å SAMVINNU VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS SL ¹R
!LLIR NEMENDUR TAKA STÎÈUPRËF ¹ FYRSTA KENNSLUDEGI
&LOGIÈ ER TIL UM -ILANO TIL 2ËMAR ÖANN  OG FYRSTU VIKUNA ER
BÒIÈ ¹ VEL STAÈSETTU HËTELI Å 2ËM OG KENNSLUSTUNDIR SËTTAR ALLA DAGA
AUK ÖESS SEM FARIÈ VERÈUR Å STUTTAR SKOÈUNARFERÈIR
3EINNI VIKUNA VERÈUR FARIÈ Å FERÈ UM ¥TALÅU DVALIÈ Å &LËRENS OG VIÈ
'ARDAVATNIÈ OG KOMIÈ MA VIÈ Å 6ERONA OG &ENEYJUM

6ERÈ ¹ MANN



)NNIFALIÈ Å VERÈI ER ÚUG ÚUGVALLASKATTAR GISTING Å TVEGGJAMANNA HERBERGI
MORGUNVERÈUR SKËLAGJÎLD KENNSLUGÎGN ALLUR AKSTUR SKOÈUNARFERÈIR OG
ÅSLENZK FARARSTJËRN
,EITIÈ N¹NARI UPPLÕSINGA
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3TUÈNINGSMENN LANDSLIÈSINS HAFA STOFNAÈ
SAMTÎK OG GEFIÈ ÒT TÅU BOÈORÈ ¶AR ER ÖVÅ MEÈAL
ANNARS HEITIÈ AÈ YFIRGEFA EKKI SKÒTUNA EF MIÈUR GENGUR

Ómögulegt að horfa
á leiki heima
Séra Pálmi Matthíasson segir
marga af liðsmönnum landsliðsins andlega þenkjandi.

Horfðu á strákana okkar á breiðtjaldi
og upplifðu alvöru stemningu á HM

Classik Rock
Ármúla 5 108 Reykjavík

Classic.is

568-3590

Margir halda að Pálmi sé einhvers
konar sáluhjálpari íslenska handknattleikslandsliðsins. Hann segir
að svo sé ekki. „Ég hef farið á
mörg mót með landsliðinu vegna
þess að ég var í stjórn HSÍ og í
landsliðsnefnd. Ég hef verið
fararstjóri og sem slíkur bara einn
af hópnum. Eðlilega hjálpast þá
allir að og ef þú kannt eitthvað þá
nýtirðu það,“ segir Pálmi og bætir
við að margir af strákunum séu
andlega þenkjandi og oft spinnist
fjörlegar umræður út frá skoðunum þeirra.
Pálmi mun ekki fara til Þýskalands á heimsmeistaramótið. Þess
í stað mun hann sitja heima og
fylgjast með í sjónvarpinu, rétt
eins og meginþorri þjóðarinnar.
Er það ekkert erfitt fyrir mann
sem hefur verið svo tengdur landsliðinu gegnum tíðina að sitja heima
á meðan á stórmóti stendur? „Nei,
það er ekkert erfitt. Það er ómögulegt,“ segir Pálmi og hlær. „Að
vera ekki með hópnum og geta
ekki lagt sitt af mörkum er vægast sagt mjög erfitt.“
Þrátt fyrir brennandi áhuga
missir Pálmi sig ekki í hrópum,
gremju eða fagnaðarlátum fyrir
framan sjónvarpið. „Ég er mjög
rólegur þótt konan mín hafi aðra
sögu að segja,“ segir Pálmi og
glottir. „Þegar ég bjó á Akureyri
dundaði ég mér við að smíða. Eitt

0¹LMI SEGIST HAFA KYNNST MÎRGUM AF SÅNUM BESTU VINUM GEGNUM STÎRF SÅN FYRIR
HANDKNATTLEIKSHREYFINGUNA (ANN HVETUR ALLA SEM HAFA TÎK ¹ TIL ÖESS AÈ TAKA SÁR
SVIPUÈ STÎRF FYRIR HENDUR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

árið féll KA um deild og konan
mín segir alltaf að gatið á smíðaborðinu sé eftir hamarinn sem
fékk að fljúga við þetta tilefni. Ég
man nú ekki eftir að þetta hafi
gerst svona,“ segir Pálmi og hlær.
Pálmi sá landsliðið spila á móti
Tékkum og hitti strákana á æfingu
áður en þeir héldu til Þýskalands.
„Mér sýndist andinn vera mjög
góður og ég held að landsliðið sé í
góðum höndum hjá Alfreð. Ég hef
komið að liðinu með mörgum

þjálfurum og hefur hver sinn takt.
Allir voru þeir ágætir og það hefur
verið gaman að kynnast ólíkum
aðferðum þeirra,“ segir Pálmi.
Einn af þessum þjálfurum var
Bogdan. Skyldi hann hafa verið
andlega þenkjandi? „Sjálfsagt
hefur hann hugsað eitthvað um
þau málefni,“ segir Pálmi. „En
orðin sem hann lét stundum falla
bentu ekkert sérstaklega í þá átt,“
bætir hann við og hlær.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

Má ekki skammast of
mikið út í dómarana
Helga Magnúsdóttir hefur lifað og hrærst í
handboltanum í áratugi. Hún hefur elt strákana
okkar á stóra leiki síðustu sex ár og að sjálfsögðu er hún á HM, en gaf sér tíma í símaspjall
daginn áður en hún lagði í hann.
„Það er svona ýmislegt sem tínist til áður en lagt er
af stað. Huga að fatnaði, halda nokkra fundi, bjóða
börnunum í mat, borga virðisaukann, vökva blómin
og hitt og þetta. Það er bara hluti af prógramminu,“
segir Helga glaðlega þegar hún er innt eftir því hvað
hún sé að sýsla.
Hún kveðst hafa verið viðriðin handbolta frá því
hún var tólf ára. „Ég spilaði í tuttugu ár með
meistaraflokki, þar til ég var 33 ára. Átti mitt fyrsta
barn 1981 og hætti að spila 1983. Það var bara af því
að öxlin gaf sig,“ segir hún skellihlæjandi. „Ekki af
því að ég væri svo léleg. Það var bara öxlin.“
Helga segir áhugann ekkert dala. „Börnin spila og
auðvitað fylgist ég með þeim og handboltanum yfirleitt, eftir því sem ég mögulega get. Svo er ég í mótanefnd hjá Evrópusambandinu og því fylgja mikil
ferðalög. Nefndin sér um öll mótamál, bæði
landsliðsmót og Evrópumót og það er ótrúlega margt
sem kemur inn á borð hennar, svo sem reglur um
mótahald, félagaskipti leikmanna og kærumál. Þegar
við höfum útdeilt keppnum til einhvers lands þurfum
við líka að gera úttekt á viðkomandi stöðum.“
Nú er Helga hins vegar á leið í frí. „Við hjónin
höfum farið á margar keppnir síðan 1999. Byrjuðum
á að fara tvö saman en svo hefur smá bæst við og nú
erum við tuttugu,“ segir Helga sem hefur skipulagt
ferðina á HM, keypt miða og pantað hótel. „Ég hef
verið með litla ferðaskrifstofu hérna heima,“ segir
hún hlæjandi.
Helga og eiginmaðurinn ætla að vera úti til 5.
febrúar. „Við höfum sterka trú á því að strákarnir
okkar fari alla leið. Þetta er afskaplega heilsteypt lið
með sterka einstaklinga. Ég veit að þeir geta gert vel
og hlakka mikið til að fylgjast með þeim.“
En hvernig líður Helgu á leikjum? „Ég er alltaf
stillt á leikjum. Er orðin svo þroskuð!“ segir hún
sposk. Dregur svo í land. „Nei, annars. Ég get alveg
látið eins og bavíani og stundum er mér ekki við
bjargandi. Þá er ég svo stressuð að ég get hvorki
brosað né grátið.“

(ELGA HLAKKAR TIL AÈ FYLGJAST MEÈ (- OG HEFUR TRÎLLATRÒ ¹
ÅSLENSKA LIÈINU
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Hún segir ferðahópinn vel merktan. Í landsliðspeysum með trefla í fánalitunum og með íslenska
fánann í hendi. Það vanti ekkert upp á það.
En hefur hópurinn æft hróp?
„Nei, reyndar ekki. Við gerum það kannski í flugvélinni á leiðinni út. Annars kunnum við þetta. Við
höfum farið svo oft. Ég verð reyndar að passa mig
svolítið af því að ég starfa í þessu Evrópusambandi.
Er báðum megin við borðið og fólkið sem stendur á
bak við hin liðin er allt kollegar mínir. Ég má heldur
ekki skammast of mikið út í dómarana.“
Að lokum er Helga látin spá um gengi okkar liðs.
„Ef við vinnum Úkraínu lendum við í fyrsta sæti í
riðlinum og þá er spurning hvort Frakkarnir komist
áfram. Úkraínumenn eru miklu erfiðari fyrir okkur
sálfræðilega en Frakkarnir. Ég er með ákveðnar hugmyndir um úrslit og geri kröfu um einhvern
verðlaunapening í vasa okkar manna.“
GUN FRETTABLADIDIS
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Kjaftaðu bara ekki upp úr svefni
Í Köln og Hamborg geta
HM-farar gert sitthvað sér til
skemmtunar.

'R¾NMETISBAKKI MEÈ HOLLRI ÅDÕFU SEM
M¹ LÅKA NOTA MEÈ HEIMATILBÒNUM
KARTÎFLUFLÎGUM

Kölnarborg var upprunalega kölluð Colonia Claudia Ara Agrippinesis árið 50 eftir Krists burð af
Kládíusi keisara en nafnið var til
heiðurs konu hans, Agrippinu.
Í dag er Köln einn af gimsteinum Rínarlandanna og þar er margt
áhugavert sem ber fyrir augu og
mikið af forvitnilegum stöðum. Til
dæmis má nefna dómkirkjuna
sem byrjað var að byggja árið
1248, en hún er sú stærsta sinnar
tegundar í landinu og turnarnir
tveir sem prýða þessa kirkju eru
stórkostlegir á að líta.

Kölnarbúar eru vingjarnlegir
og jafnframt mjög stoltir af borginni. Auk kirkjunnar ættu ferðalangar í Köln að gera sér ferð til
að skoða ráðhúsið, en það er
sérlega forvitnileg bygging.
Súkkulaðisafnið er annar vinsæll
áfangastaður ferðamanna í Köln,
en þar má fræðast um súkkulaði
frá a-ö og að sjálfsögðu smakka.
Talandi um bragðlauka eru í
Köln kynstrin öll af spennandi
veitingastöðum,
skemmtistöðum og notalegum krám þar
sem ferðamönnum gefst meðal
annars kostur á að smakka
Kölsch, en það er hinn eini sanni
Kölnarbjór.
Hamborg var stofnuð af
Karlamagnúsi á níundu öld og

þar er önnur stærsta höfnin í
Evrópu á eftir höfninni í Rotterdam. Hamborg er þó öllu frægari
fyrir tónlistararf sinn en þaðan
komu meðal annars snillingarnir
Mendelssohn og Brahms. Bítlarnir
komust einnig á blað í Hamborg,
áður en þeir slógu í gegn á
heimsvísu. Í kringum Binnenalster-vatnið eru verslunargötur
og veitingastaðir og hinn víðfrægi fiskmarkaður þar sem sitthvað gengur á um hverja helgi.
Listunnendur ættu að gera sér
ferð í Kunsthallen, meðan aðdáendur byggingarlistar mega ekki
missa af að sjá kirkju heilags
Jakobs og Chilehaus-bygginguna,
sem stundum er nefnd fjársjóður
expressjónismans.

¥ +ÎLN ERU MARGAR ¾GIFAGRAR BYGGINGAR

(OLLT SNAKK HEIMS
MEISTARANNA
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HOLLAR KARTÖFLUFLÖGUR
Hráefni:
6 nýjar stórar kartöflur með
þunnu hýði.
grænmetissalt, til dæmis Herbamare.
Aðferð:
Skerið kartöflurnar í þunnar
sneiðar og raðið á plötu, hafið
bökunarpappír undir.
Bakið í ofni við áttatíu gráðu
hita í klukkustund. Hækkið hitann í hundrað gráður og bakið
áfram í hálftíma.
Berið fram með
salti, pipar, eða
annars konar
kryddi, eins
og lauk eða
papriku.
Einnig er hægt
að baka sætar kartöflur, rófur
og hvers kyns rótargrænmeti.

ÚTSALA
allt að

60%

afsláttur
af húsgögnum

BRUSCHETTA-SNITTUBRAUÐ
Hráefni:
Gróft snittubrauð, skorið í
sneiðar og ristað.
4 stórir tómatar, gjarnan lífrænt ræktaðir.
1/4 rauður laukur
1 hvítlauksrif
Fersk basilíka
Ekstra virgin
ólífuolía
Salt og pipar
Aðferð
Allt sett í
matvinnsluvél
í stutta stund.
Maukið er síðan skammtað á
snitturnar á fati og borið fram.
Einnig er hægt að blanda við
avókadó eða leggja undir þunna
sneið af mozzarellaosti.
GRÆNMETISBAKKI
Hráefni:
Blómkál, gulrætur, gúrkur, spergilkál, grandsalat.
Skorið niður í bita sem hægt er
að dýfa í sósuna.
ÍDÝFA FYRIR GRÆNMETI OG
FLÖGUR:
Rauð ídýfa:
Ein rauð paprika ásamt þremur
plómutómötum sett í matvinnsluvél ásamt extra virgin
ólífuolíu. Kryddið eftir smekk
með grænmetissalti og pipar.
Hvít ídýfa:
Ein skál AB-mjólk. Hrærið
ferskri, saxaðri basilíku út í,
einni matskeið af sætu sinnepi
og bætið við einni teskeið af
balsamediki og sítrónusafa.

MIRALE
Grensásvegi 8
108 Reykjavík
sími: 517 1020
RH

Opið
mánud.–föstud. 11–18
laugard. 11–16

;

3TÅGVÁL ERU HENTUG Å SNJË EN GETA VERIÈ SLEIP Å H¹LKU 'OTT
R¹È ER AÈ L¹TA SËLA STÅGVÁLIN FYRIR VETRARF¾RÈINA

=

Útsalan í fullum gangi
40% afsláttur
og nú 20% auka
Laugavegi 51 • s: 552 2201
+ATE 7INSLET MEÈ VESKI SEM SVIPAR MJÎG TIL SÅGARETTUHYLKIS

CLEANEARS Í ÚÐAFORMI

Heildarmyndin
fullkomnuð

Fjarlægir eyrnamerg fljótt og vel.

Hverjum kjól fylgir veski í stíl.

T
T
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N
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* einstök tvöföld virkni
hreinsar og leysir upp.
* einfalt í notkun.
* öruggt og áhrifaríkt
fyrir alla fjölskylduna.
* staðfest með rannsóknum.

Leikkonurnar sem gengu niður
rauða dregilinn á Golden Globeverðlaunahátíðinni voru hver annarri glæsilegri. Kjólarnir voru
valdir af kostgæfni, flestir hannaðir af heimþekktum fatahönnuðum
sem keppast við að bjóða glæsikon-

um eins og Kate Winslet og Jennifer Lopez hvern kjólinn á fætur
öðrum. Þótt kjólarnir séu vissulega
aðalatriðið og það sem tekið er eftir
má ekki gleyma ómissandi fylgihlutum á borð við veski. Hér eru
nokkur dæmi um hvað stjörnurnar
höfðu í höndunum síðasta mánudag, annað en verðlaunagripi.

(ELEN -IRREN MEÈ KLASSÅSKT HVÅTT VESKI

(VÅTT FJAÈRAVESKI 3ÎRU 2AMIREZ

3ALMA (AYEK MEÈ VESKI SEM PASSAR VEL
VIÈ KJËLINN

Fæst í lyfjaverslunum um land allt.
Frekari upplýsingar hjá Ýmus efh.

NÝTT OG BETRA GRAS...
EKKERT GERVIGRAS!
WWW.GRAS.IS

*ENNIFER ,OPEZ MEÈ VESKI ÒR M¹LMI SEM
SVIPAR TIL VESKIS +ATE 7INSLET

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  
/PIÈ

/PIÈSUNNUDAG
SUNNUDAG
 

/PIÈí dag
Å DAG laugardag
LAUGARDAG 10-18

Opið

¶ETTA SKEMMTILEGA HÎFUÈFAT VAR HANNAÈ Å "ANDARÅKJUNUM OG BYGGÈIST ¹ ÖEMANU
bSTRÅÈm (ÎFUÈFATIÈ SEM AUGLJËSLEGA ¹ AÈ LÅKJAST FALLBYSSU MINNIR ËNEITANLEGA ¹
ÅSLENSKA SKAUTBÒNINGINN -EÈ ÖETTA Å HUGA V¾RI SKEMMTILEGT AÈ KOMAST AÈ ÖVÅ
HVAÈA FYRIRMYNDIR HÎNNUÈIR SKAUTBÒNINGSINS HÎFÈU AÈ LEIÈARLJËSI EN HANS ER
UPPHAFLEGA GETIÈ Å BRÁFUM SEM SKRIFUÈ VORU ¹RIÈ 
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3
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4ÅSKUHÎNNUÈUR TEKUR
U BEYGJU
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Árshátíðarförðun
Spennandi nýjungar frá Helenu
Rubinstein.
Flestar konur farða sig reglulega
og nota til þess mismunandi snyrtivörur, eftir því
hvert tilefnið er.
Frá
Helenu
Rubinstein
komu nýlega
fallegar vörur
á markaðinn
en þær henta
sérlega vel fyrir
kvöldförðun, þó að vissulega
megi
nota þær eftir
hentisemi.
Um er að ræða
augnskugga,
farða, sólarpúður, maskara og
varalit.
Farðinn
heitir
því
skemmtilega
nafni Prodigy
(undrabarn) foundation en það er
mjúkur kremaður farði sem smitar ekki í fötin. Hann jafnar húðlitinn og endist allt
kvöldið. Sólarpúðrið,
sem
kallast Fairy
dust, fer sérlega vel með
þessum farða
en í því er mild
gyllt áferð sem
gefur húðinni
fallegan ljóma.
Nýju augnskuggarnir,
Wanted Eyes,
eru fáanlegir í
mörgum litum,
en Lashed Onyx er
sérlega heppilegur fyrir kvöldförðun. Askjan inniheldur tvo liti,
svartan með glimmeri og fölgylltan sem hægt er
að
blanda
saman eftir því
hvort
óskað er eftir
mikilli
eða
mildri
skyggingu.
Áferðin er sérlega flott.
Nýi maskarinn frá Helenu
Rubinstein heitir Queen Waterproof og er, eins
og nafnið gefur
til kynna, vatnsheldur sem er gott fyrir kvöldförðun því hvað ef það skyldi snjóa
rétt áður en þú mætir á árshátíðina?
Fallegar varir setja alltaf
puntinn undir i-ið eins og
skáldið sagði. Pretty Pink
Tourma-line gefur þéttan
þekjandi lit sem rennur ekki
til og helst fremur á vörunum en hvítvínsglasinu, en
það ættu flestar glæsimeyjar
að kunna að
meta.
MHG FRETTABLADIDIS
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+JËLAR -ARCELLU ,IND
BERG ÖYKJA Å GL¾SILEG
UM GOTNESKUM STÅL
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+ARLALÅNA *OHAN
,INDBERG EINKENNIST AF
SÅÈUM SKYRTUM PRJËNA
VESTUM YFIRFRÎKKUM
OG VÅÈUM MITTISH¹UM
BUXUM
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(JËNIN -ARCELLA OG *OHAN ,INDBERG
TËKU HÎNDUM SAMAN FYRIR NÕJUSTU
VORLÅNU KAPPANS
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4ÅSKUHÎNNUÈURINN *OHAN ,INDBERG SEM STARFAÈI ¹ÈUR
HJ¹ FYRIRT¾KINU $IESEL ÖYKIR HAFA TEKIÈ SANNKALLAÈA U
BEYGJU MEÈ VORLÅNU SINNI Å ¹R
¶AÈ KOM ¹ ËVART AÈ ÖRÎNGAR GALLABUXUR OG ÅÖRËTTAFATN
AÈUR VORU HVERGI SJ¹ANLEG ¹ NÕJUSTU SÕNINGU ,INDBERGS
SEM HEFUR HAFT SLÅKAN FATNAÈ Å H¹VEGUM ¶VÅ MEIRA BAR
¹ VÅÈUM HNEPPTUM OG MITTISH¹UM BUXUM Å HERRAFATN
AÈINUM Å BLAND VIÈ YFIRFRAKKA ULLARVESTI OG SÅÈAR SKYRTUR
µMIS AFBRIGÈI AF GR¹UM SVÎRTUM OG GR¾NUM RÁÈU
RÅKJUM
%IGINKONA ,INDBERGS -ARCELLA GEGNDI MIKILV¾GU HLUT
VERKI ¹ SÕNINGUNNI (ÒN LAGÈI FRAM KVENFATNAÈ OG FYLGDI
ÖAR FORD¾MI EIGINMANNSINS MEÈ GL¾SILEGUM KJËLUM Å
GOTNESKUM STÅL SVÎRTUM OG NOKKUÈ PÎNKUÈUM
,INDBERG LÕSTI SJ¹LFUR SÕNINGUNNI SEM EINS KONAR SAM
BLÎNDU AF FATNAÈI FRANSKRA LISTAMANNA OG FR¹ -ANCHEST
ER NÅUNDA ¹RATUGARINS (VAÈ SEM ÖVÅ LÅÈUR ÖYKIR HÎNN
UÈURINN ,INDBERG HAFA TEKIÈ STËRT SKREF FRAM ¹ VIÈ FR¹
ÖEIM HUGMYNDUM SEM ¹ÈUR EINKENNDU HÎNNUN HANS
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&4 /PEL !STRA  NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


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


03 2ENAULT -EGANE #LASSIC
NÕSKR
SSKEKÖÒSKM
6ERÈ 4ILBOÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


4- /PEL #OMBO # 6AN NÕSKR
BSEKÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


.) .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


$+
3UBARU ,EGACY 7AGON
NÕSKR SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NAMÎGU
LEIKAR SÅMI  

,+ &ORD &OCUS (IGH SERIES
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NAMÎGU
LEIKAR SÅMI  

.+ #ADILLAC %SCALADE NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


9" -ITSUBISHI 0AJERO m NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


5) /PEL 6ECTRA %LEGANCE 
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NAMÎGU
LEIKAR SÅMI  

-3
.ISSAN
0ATHFINDER
3%
"3
NÕSKR
EKÖÒSKM
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*% )SUZU 4ROOPER  m NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 
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NÕSKR
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%KÖÒSKM
6ERÈ
!LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  
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NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ 4ILBOÈ !LLT AÈ
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%KÖÒSKM
6ERÈ 4ILBOÈ !LLT
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!LLT AÈ 
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TUNGUR OG
BOLTAKLUKKA
Hönnun 20. aldar

AFFALLSVATN TIL
UPPHITUNAR
Hugmyndir fyrir miðborgina SJÁ BLS. 12

SJÁ BLS. 14

heimilið

[ SÉRBLAÐ UM HÖNNUN OG LÍFSSTÍL – LAUGARDAGUR 20. JANÚAR 2007 ]

EFNISYFIRLIT
ÍSLENSKUR ARKITEKTÚR
Í Ráðhúsi Reykjavíkur BLS. 2

EINFALDLEIKI OG
ÍBURÐUR
Gluggatjöld

BLS. 4

ÓLGANDI KVIKA Á
KJARVALSSTÖÐUM
Sýning á heimsmælikvarða
BLS. 6

GRÆNN SÓFI
LISTAGYÐJUNNAR
Í sófanum hjá Nönnu
Kristínu leikkonu

BLS. 8

EINHVERS STAÐAR ÞURFA
BÆKURNAR AÐ VERA
Hillur
BLS. 10
GÓLFTEPPI VINSÆL AÐ
NÝJU
BLS. 16
Mjúk undir fæti
STAÐUR TIL AÐ SITJA OG
HUGSA
Griðastaður heimilisins
BLS. 18
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afsláttur af nýjum vörum
fyrstu útsöluvikuna**
*Á Höfuðborgarsvæðinu
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Fákafeni 9 Sími: 568 6700
mán-fös. 10-18, laug. 11-16 og sun 13-16

www.unika.is
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$AVÅÈ 0ITT OG +RISTJ¹N 'ARÈARSSON
EIGA HEIÈURINN AÈ HÎNNUN ÖESSA
EINBÕLISHÒSS ¹ 3KILDINGANESI

Íslenskur arkitektúr í tólf ár
Sýning á íslenskri byggingarlist í Ráðhúsi Reykjavíkur.

'UÈMUNDUR 'UNNARSSON HJ¹ ARKITEKTASTOFUNNI ARKITEKTURIS ER EINN AF SKIPULEGGJENDUM
&2¡44!",!¨)¨'6!
SÕNINGARINNAR  

3TUDIO 'RANDI HANNAÈI ÖETTA EINBÕLISHÒS Å
'ARÈAB¾

6ÅKURSKËLI ARKITEKT ER 3IGURÈUR 'ÒSTAFSSON

Í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur stendur yfir ljósmyndasýning á
íslenskri byggingarlist síðastliðinna
tólf ára, undir yfirskriftinni 50 + 12.
Að sögn Guðmundar Gunnarssonar, hjá fyrirtækinu arkitektur.
is og eins skipuleggjanda 50 + 12,
samanstendur sýningin af tuttugu
og fimm verkum, ljósmyndum og
teikningum. „Flest verkanna eru af
byggingum, bæði einkahúsnæði og
opinberum byggingum, frá árinu
1994 og fram til okkar daga. Nokkur verkanna eru hins vegar af eldri
byggingum, frá sýningu sem haldin var árið 1994 í tilefni af hálfrar
aldar lýðveldisafmæli Íslands.“
Guðmundur segir núverandi
sýningu því vera sjálfstætt framhald þeirrar fyrri, sem varð til upp
úr menningarviku í Árósum 1994.
„Sú sýning var haldin fyrir tilstuðl-

an þáverandi forstöðumanns Norræna hússins, Torben Rasmussen,“
útskýrir hann. „Rasmussen hvatti
borgaryfirvöld Árósa til að halda
íslenska viku í tengslum við menningarhátíð og varð sýning á íslenskri
byggingarlist hluti af henni.“
Guðmundur
segir
upphaflega hafa staðið til að rekja sögu
íslenskrar byggingarlistar frá lýðveldisstofnuninni. Á endanum hafi
aftur á móti verið ákveðið að fjalla
um alla söguna, alveg frá torfbæjunum og fram til ársins 1994.
„Sýningin kom enn fremur víða
við, hafði meðal annars viðkomu
í Ráðhúsi Reykjavíkur, þar sem
til hennar fréttist víða um heim,“
útskýrir
Guðmundur.
„Vegna
athyglinnar fóru menn seinna að
velta fyrir sér hvort tilefni væri til
að halda aðra eins sýningu. Að því

6! ARKITEKTAR HÎNNUÈU L¾KNINGALINDINA VIÈ
"L¹A LËNIÈ

3ALTFISKSETUR Å 'RINDAVÅK HANNAÈ AF 9RKI ARKITEKTUM

tilskildu að íslensk byggingarlist
hefði þróast eitthvað frá tímanum
sem hin var sett upp. Mönnum þótti
það og ákveðið var að setja hana
upp árið 2004. Hins vegar tók lengri
tíma að fjármagna sýninguna en
ráðgert var, svo hún færðist fram til
ársins 2006.“
Ákveðið var að 50 + 12 sýningin
yrði framlag Arkitektaskóla Árósa
til menningarhátíðar borgarinnar í
september 2006, þar sem hún var
opnuð. „Komið var með sýninguna hingað 12. janúar síðastliðinn
og lýkur henni 29. sama mánaðar,“
segir Guðmundur. „Þá verður farið
með hana um hin Norðurlöndin, en
verið er að skipuleggja framhaldið.
Áhugasamir um arkitektúr ættu því
að gera sér ferð í Ráðhúsið að skoða
sýninguna á meðan enn gefst færi.“
- rve

<daYZcHVcYh"eZgaVHkVgiV]V[h^ch
=kZg\^bZ^gV[g[ng^geZc^c\^cc

[g{'.#..%`g#
*%%h¨i^c
&%#%%%V`ccg#

;nghij

7`VjccV{#^h
V
lll#iZggVcdki^hiV^cV

V[ha{iijg{b

\jcVd\[{j
KZaYjWZhij\^hi^c ^cc#
bZhiVV[ha{ii
#
\h¨i^Z^c\c\j
<^aY^gZ``^jb[aj
^
g[_aY^h¨iVWd
j
`V
Vg
:^cjc\^hiV`b
j#
^c\
Zic
{]kZgg^YV\h

Zhij\^h
Ign\\j gW
g^#
d\a¨\hiVkZ

7a\VgV '%%,
<a¨h^aZ\]iZad\W^g{[g{W¨gjkZg^

;g{W¨gWV\^hi^c\

BZVaai^cc^[Va^

<aVgjhÏW^g

BVYVgV=iZa]ZgWZg\^

KZgaV\7a\Vgj
ZgigaZ\i

8AA8@@"F<4"A@%())'

:cYVaVjh^gb\jaZ^`Vg
{V[ gZn^c\j

;g{W¨gWV\^hi^c\

BZVaai^cc^[Va^

`g#),#'.*k^`j
`g#*,#).*'k^`jg

`g#*.#,.%k^`j
`g#,,#%.%'k^`jg

b#k#]_cbZ'Wgc!'"&&{gV!{<aVgjh&ZV'k^`jg!
'&#bV^!'-#bVZV)#_c

b#k#\^hi^c\jikWa^{=diZaBVYVgV&ZV'k^`jg!
'&#bV^!'-#bVZV)#_c

H_hiVc\VkZ^^
7d\[^b^
=_ad\bidg]_a
B^c^\da[
KVicVh`Zbbi^\Vgjg^cc6fjVeda^h
IZn\_jhi``
@[jc
@Z^aV
IZcc^h
HigVcYWaV`
H_h`^
HZ\aWgZii^
@V_V`Vg

Skógarhlíð 18 · 105 Reykjavík · Sími: 591 9000 · www.terranova.is · Hafnarfjörður sími: 510 9500
Akureyri sími: 461 1099

4

NNNN { heimilið } NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Einfaldleiki og íburður
ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

TT ÖÒ
LËÈ
6IÈ EIGUM
HÒSIÈ

¥BÒÈARHÒS 3UMARHÒS 'ESTAHÒS
6IÈARHÒS EHF SÁRH¾ÙR SIG Å TIMBURHÒSUM AF ÕMSUM ST¾RÈUM OG GERÈUM FR¹ 3VÅÖJËÈ
+ANADA OG ,ITH¹EN (ÒSIN ERU AF ÎLLUM ST¾RÈUM &JÎLBREYTTAR TEIKNINGAR TIL AÈ VELJA ÒR EN
EINNIG ER H¾GT AÈ KOMA MEÈ EIGIN TEIKNINGAR ®LL HÒSIN FR¹ 6IÈARHÒSUM ERU EININGAHÒS
SEM REIST ERU ¹ SKÎMMUM TÅMA OG SKILAÈ FULLFR¹GENGNUM AÈ UTAN AF FAGMÎNNUM FYRIR
T¾KISINS (¾GT ER AÈ F¹ HÒSIN FULLBÒIN AÈ INNAN EÈA SKEMMRA KOMIN 3J¹UM UM BYGGINGU
GRUNNA EF ËSKAÈ ER OG GETUM TEKIÈ ALFARIÈ AÈ OKKUR AÈ BYGGJA HÒSIÈ FR¹ UPPHAÙ TIL ENDA
%IGUM TIL AFGREIÈSLU Å FEBRÒAR GARÈHÒS EÈA GESTAHÒS ¹ MJÎG GËÈU VERÈI
5PPLÕSINGAR Å SÅMUM        
3ÅÈUMÒLA  VIDARHUS VIDARHUSIS

Þegar hugað er að gluggatjöldum
fyrir heimilin er um margt að velja.
Stílhreinar og léttar gardínur
hafa verið vinsælar síðustu árin
og eru enn en fjölbreytnin eykst
og útsaumaðar, stórmynstraðar og
perluskreyttar gardínur eiga miklu
fylgi að fagna að sögn afgreiðslufólks í gluggatjaldaverslunum. Litagleðin eykst líka þótt jarðarlitir,
brúnir og gráir ásamt svörtum og
hvítum, séu alltaf sígildir.
Silki er mjög vinsælt í gluggatjöld. Í Álnabæ í Síðumúla 32
er úrval silkistranga í mörgum
litum, sumir eru með handsaumuðum perlum. Sama gildir í Vef
að Hagaflöt 2 í Garðabæ. Þar eru
meðal annars glæsiefni úr taísilki
sem hönnuð eru af Ragnhildi Ósk
Pálsdóttur sem rekur hönnunarfyrirtækið Chase Erwin í Bretlandi
við góðan orðstír. Sum efnanna
eru útsaumuð og skreytt perlum og
pallíettum. Vefur er pöntunarfyrirtæki sem verslar með vönduð merki
í miklu úrvali, bæði í gardínum og
veggfóðri. Afgreiðslutíminn er um
tvær vikur.
Við val á gardínum er vissulega
að mörgu að hyggja. Þar skiptir miklu máli hvernig gluggarnir
sjálfir eru, hvort húsið er nýtt eða

3ILKITJÎLD MEÈ MERKINU 0RESTIGIOUS TEXTILES 0T F¹ST Å 6EF

gamalt, hvaða stíll fer þar best og
hvernig innbúið er á heimilinu.
Einnig þarf að taka tillit til útsýnisins úr gluggunum. Þeir sem búa við

vítt útsýni vilja ógjarnan hylja það
með þykkum tjöldum.
- gun

Vönduð Antikhúsgögn frá
Frakklandi og Danmörku
Borðstofuhúsgögn,
skápar, stök borð
og stólar, klukkur,
lampar, silfurmunir
og postulín.

Skúlatúni 6 - Sími: 553-0755 - www.antiksalan.is

'LUGGATJALDALENGJURNR Å LNAB¾ ERU Å ËTAL LITUM .¾STAR ERU SILKI
LENGJUR MEÈ BLËMUM OG GYLLTUM PERLUM SEM HANDSAUMAÈAR ERU
&2¡44!",!¨)¨2«3!
Å

2ËKOKËSTÅLLINN ER ¹ INNLEIÈ AFTUR ¶ESSI TJÎLD ERU Å LNAB¾

(EIMILISLEG ELDHÒSGLUGGATJÎLD MEÈ MERKI
0T ERU NÕKOMIN Å 6EF

«TAL LITIR OG MYNSTUR PRÕÈA EFNIN FR¹
$ESIGNERS GUILD SEM F¹ST Å 6EF AÈ (AGAFLÎT 

3TËRRËSËTT TJÎLD Å LÅFLEGUM LITUM F¹ST Å 6EF ¶AU
ERU FR¹ FRAMLEIÈANDANUM $ESIGNERS GUILD

4AÅSILKITJÎLD MEÈ ÒTSAUMSMYNSTRI OG PERL
UM &¹ST Å 6EFNUM AÈ (AGAFLÎT  Å 'ARÈAB¾
ERU TIL Å FLEIRI LITATËNUM (ÎNNUN 2AGNHILDAR
0¹LSDËTTUR

&ÅNLEGT OG GAGNS¾TT SILKIEFNI MEÈ GRËFU
UPPHLEYPTU MYNSTRI &¹ST Å 6EFNUM EINNIG
MEÈ HVÅTU MYNSTRI OG ERU HÎNNUÈ AF
2AGNHILDI

0ËLÕESTERTJÎLD MEÈ RËSAMYNSTRI OG ÖUNNAR
GARDÅNUR UNDIR MEÈ BANDARÒF &¹ST Å LNA
B¾ Å 3ÅÈUMÒLA 
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Kraumandi kvika á Kjarvalsstöðum
Á næstkomandi Listahátíð verður opnuð veigamikil sýning á íslenskri samtímahönnun á Kjarvalsstöðum.
Á vormánuðum þessa árs verður opnuð yfirgripsmikil sýning á
íslenskri samtímahönnun á Kjarvalsstöðum í Reykjavík. Sýningin
ber nafnið Kvika, en með nafninu
er „vísað til þeirrar kraumandi
kviku, uppsprettu og undiröldu
sem endurspeglar
stöðu íslenskrar
hönnunar
í
dag“, svo að
notuð séu orð
aðstandenda
sýningarinnar.
Á sýningu þessari koma margir við sögu,
enda mun hún vera ein viðamesta
sýning sinnar tegundar fram til
þessa. Samfara sýningunni verður

útgefin bók sem fjallar um íslenska
samtímahönnun og efnt verður til
fræðsluog
fyrirlestrardagskrár
á
sýningartímabilinu.
Sýningarstjóri Kviku er
Guðrún Lilja
Gunnlaugsdóttir hönnuður en hún vann
meðal annars til
Sjónlistaverðlauna
fyrir hönnun sína árið
2006 og var útnefnd sem
ein af tíu helstu vonarstjörnum
hönnunar í tímaritinu Art Review í
árslok 2005.
!FAR ÖJËÈLEGIR HRAUNHRINGIR SEM ERU
KALLAÈIR FJALLHRINGIR (ÎNNUÈUR ER (ILDUR µR
*ËNASDËTTIR

¶ESSIR VASAR ERU HANNAÈIR AF 2AGNHEIÈI )NGU
GÒSTSDËTTUR EN SKREYTTIR MUNSTRUM EFTIR
AÈRA HÎNNUÈI OG LISTAMENN

&ALLEGUR BORÈBÒNAÈUR HANNAÈUR AF +ATRÅNU 0ÁTURSDËTTUR FYRIR 2OSENTHAL

%INFÎLD OG FRUMLEG LJËS EFTIR 'UÈLAUGU
&RIÈGEIRSDËTTUR

'RAFÅK ¹ SNJËBRETTUM OG HJ¹LMI EFTIR +ATRÅNU 0ÁTURSDËTTUR

• þorrablót • sælkerahelgi
• árshátíðir • leikhúspakki

1. Þorrapakki:

Vetrartilboð

Gisting og fordrykkur með þorrahlaðborði
í Fjörugarðinum.
Í tveggja manna herbergi kr. 7.900 á mann.
* Gildir á Þorra 2007
Morgunmatur innifalinn.

3. Sælkerapakki:
Gisting og kvöldverður með þriggja rétta sælkeraveislu í Fjörunni.
Í tveggja manna herbergi kr. 7.900 á mann.
Morgunmatur innifalinn.

*Gildir til 15. apríl 2007

2. Árshátíðarpakki:

4. Leikhúspakki:

Gisting með fordrykk og þriggja rétta
hátíðarkvöldverði í Fjörugarðinum.
Í tveggja manna herbergi kr. 8.900 á mann.
* Gildir til 15. apríl 2007.
Morgunmatur innifalinn.

- sem henta jafnt fyrirtækjum,
einstaklingum og smærri hópum

Í tengslum við sýningar Hafnarfjarðarleikhússins.
Gisting með kvöldverði (súpa, kjöt eða fiskur, kaffi) fyrir
sýningu, í Fjörunni eða Fjörugarðinum og leikhúsmiði.
Tveggja manna herbergi kr. 8.800 á mann.
Morgunmatur innifalinn.

- ATH. Aukanótt kostar kr. 3.500 á mann fyrir herbergið.

www.fjorkrain.is - pöntunarsími 565 1213

Strandgötu 55
220 Hafnarfirði
Sími 565-1213
Fax 565-1891
vikings@fjorukrain.is

Komdu við í verslun
okkar í Smáranum.
Við erum staðsett rétt fyrir
ofan Smáralindina á horni
Hlíðasmára og
Smárahvammsvegs.
LÚR - BETRI HVÍLD
HLÍÐASMÁRI 1 • 201 KÓPAVOGUR
SÍMI 554 6969 • FAX 554 3100
WWW.LUR.IS • LUR@LUR.IS

Opið í dag frá 11:00 – 16:00

Ótrúleg tilboð í gangi
á rúmum og rúmgöflum
Rýmum fyrir nýjum vörum og seljum mjúk rúm á ótrúlegu verði
Western rúm King, 193 x 203 cm. Áður 179.000. Nú 119.000. Sparar 60.000.
Majesty rúm King 193 x 203 cm. Áður kr. 159.000. Nú kr. 99.000.
Rúmgaflar á kr. 41.000 Queen – King og C-King á kr.

51.000.
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²TSALA
 
AFSL¹TTUR AF
ÎLLUM VÎRUM
²TSÎLUNNI LÕKUR
Å DAG KL 

Gardínustangir, Fatahengi, Gjafavörur, Sérsmíði

Iðnbúð 1 Garðabæ
S.565-8060
www.fornny.is

'R¾NI SËFINN HREIF .ÎNNU +RISTÅNU FR¹ FYRSTU STUNDU

Grænn sófi listagyðjunnar
Í fallegu háhýsi við sjóinn hefur Nanna Kristín Magnúsdóttir leikkona komið sér vel
fyrir á grænum sófa frá Saltfélaginu.
Sjónvarpshornið er í miklu uppáhaldi hjá Nönnu Kristínu og fjölskyldu. Þar lætur hún fara vel um sig á
grænum sófa frá Saltfélaginu sem hreif hana frá fyrstu
stundu.
„Sófinn höfðaði til listamannsins í mér. Hann er stílhreinn, einstaklega fallegur á litinn með skemmtilegum
lituðum tölum sem gefa honum sérstakan svip,“ segir
Nanna. Við sófann eru fallegar grjónapullur, myndskreyttar með heklaðri áferð sem hægt er að nota sem
borð eða fótskemil og koma sér vel þegar Nanna vill
láta þreytuna líða úr sér eftir langan dag.
Sófinn er góður félagi þegar Nanna les handrit að
leikverkum eða bíómyndum sem eru framundan, hlustar á tónlist eða kúldrast með fjölskyldunni á góðri
stundu. Nanna Kristín fer með eitt af aðalhlutverkunum í kvikmyndinni Foreldrar sem frumsýnd var í gær
og því hefur ekki gefist mikill tími til að dunda sér á
sófanum upp á síðkastið. „Foreldrar fer á hátíðir bæði
í Gautaborg og Rotterdam og það eru spennandi tímar
fram undan,“ segir Nanna Kristín.
Samhliða Foreldrum tekur Nanna þátt í söngleiknum
Gretti í Borgarleikhúsinu og sér fram á góðan tíma í
græna sófanum næstu vikur. „Þetta er í fyrsta skipti í
mörg ár sem ég tek þátt í söngleik svo það lítur út fyrir
að það verði dansað samhliða handritalestri á sófanum
á meðan ég syng lögin úr Gretti,“ segir Nanna Kristín
brosandi.
RH

-YNDSKREYTT PULLA MEÈ HEKLAÈRI ¹FERÈ SEM VEKUR ÅMYNDUNARAFLIÈ
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Vandað tímarit

um allt er varðar sumarhús, fallega
garða, mat, fólk ... og margt ﬂeira

Blaðauki um Íslendingaparadísina
á Costa Blanca á Spáni

Áskriftarsími 586 8005
og á www.rit.is
Árgangur 2007 er sex tölublöð, og kostar aðeins kr. 4.740,
sé greitt með VISA eða MASTERCARD. Áskriftin gildir í eitt
ár og endurnýjast þá sjálfkrafa sé henni ekki sagt upp fyrir
þann tíma.

Sumarhúsið og garðurinn ehf.
Síðumúla 15, 108 Reykjavík
Sími 586 8005 • www.rit.is
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Einhvers staðar þurfa
bækurnar að vera
Bókahillum er hægt að koma fyrir hvar
sem er og eru þær mun skárri kostur en
sá að láta bækurnar liggja á gólfum eða
í kössum. Bækur eru til þess að lesa þær,
njóta þeirra, horfa á og stundum eru þær
einfaldlega heimilisprýði. Hillur er hægt
að setja upp fyrir ofan hurð eða jafnvel
bak við hurð. Bækur sem aðeins eru lesnar
einu sinni geta verið í stöflum efst í hillunum á meðan þær sem mest eru notaðar eru á áberandi stað þar sem þær eru
aðgengilegar.

(¾GT ER AÈ LÅMA LITAÈA PLASTFILMU
INNAN ¹ GLUGGANN TIL AÈ GERBREYTA
SVIPNUM ¹ STOFUNNI

Upplyfting í
stofunni
ÞÓ AÐ STOFAN ÞÍN KOMI
ILLA UNDAN JÓLUNUM OG
GETI VIRST GRÁ OG GUGGIN ER ENGIN ÁSTÆÐA TIL
AÐ GRÍPA TIL ÖRÞRIFARÁÐA. NOKKRAR EINFALDAR LAUSNIR OG HANDTÖK
ERU ALLT SEM ÞARF.
N Skiptu út aukahlutum eftir

árstíðum. Haltu gömlu hlutunum en notaðu púðaver, teppi,
kerti og blóm til að breyta
svipnum á stofunni.
N Veldu hlutlausa lýsingu og

notaðu stundum bara kertaljós.
N Gerðu það mesta úr rýminu,

til dæmis með því að nota
stóran spegil.
N Festu minningarnar upp á

vegg, ekki bara ljósmyndir
heldur líka gamla bíómiða sem
geymdir voru til minja, listaverk eftir börnin og póstkort
úr skemmtilegu sumarfríi.

&ALLEG GËLFMOTTA GETUR GERT G¾FU
MUNINN

N Ekki gleyma gólfinu. Það er

hægt að breyta alveg um svip
með litríkri mottu eða teppi.
N Ef þú hefur ekki tíma eða

orku til að mála alla veggina
skaltu mála gluggasyllur eða
hurðakarma í skemmtilegum
lit.
N Límdu litaða plastfilmu inn í

gluggann til að breyta birtunni
í herberginu.
N Gömul skilti eða auglýsingar
fara vel uppi á vegg. Leitaðu
að því sem óvenjulegt er.
N Notaðu loftið í stofunni til

að gefa skemmtilegan svip,
annað hvort með ljósakrónum,
lit eða glansáferð sem gerir
lýsinguna skemmtilegri.

,ITRÅK LJËSAKRËNA GERBREYTIR ÎLLUM
HEIMILISBRAG
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JÓNSSON & LE’MACKS •
jl.is
•
SÍA

Brauðristargæðaeftirlit

"JÎRGVIN VAR MJÎG ¹N¾GÈUR MEÈ LJËSIÈ ÖEGAR ÖAÈ VAR KOMIÈ UPP

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Best að hlusta á
sérfræðingana
Björgvin Franz Gíslason er með ljós í borðstofunni hjá
sér sem hann er mjög ánægður með. Það tók hann þó
dálítinn tíma að taka ákvörðun um hvort hann vildi
þetta ljós eða eitthvað annað.
Ljósið í borðstofunni hjá Björgvini
var keypt í versluninni Lumex eins
og fleiri ljós heima hjá honum. „Við
erum eiginlega bara með ljósin okkar
þaðan,“ segir hann.
Björgvin segir að ljósið sé í sérstöku uppáhaldi hjá honum því smá
saga sé á bakvið það. „Ég er nefnilega svolítið erfiður þegar kemur
að því að velja föt og húsgögn og
svoleiðis og þarf alveg að pæla það
út í fleiri mánuði. Ég var svo lengi
að ákveða mig með þetta ljós að
konan mín var orðin mjög þreytt á
mér. Vinur minn og hún voru búin
að reyna sannfæra mig um að þetta
væri rétta ljósið en ég vildi frekar
hafa það gegnsætt en svona fjólublátt. Við prófuðum að setja upp
ljós sem var eins nema gegnsætt en
það gekk einhvern veginn ekki. Að
lokum samþykkti ég að prófa þetta.
Við þurftum þá að bíða eftir næstu
sendingu þar sem ég hafði ekki viljað það upphaflega og búið var að
selja það sem hafði verið til. Þegar
ljósið var svo loksins komið upp
varð ég svona hrikalega ánægður
með það. Ég var náttúrlega bara að

þrjóskast fyrst en ef ég hefði verið
aðeins minna þrjóskur og gefið mig
strax þá hefði ég bara verið glaður
undir eins,“ segir hann og hlær.
Björgvin er mjög ánægður með
öll ljósin sín og segir að þjónustan
í Lumex sé frábær. „Ég er gjörsamlega ástfanginn af þessari búð. Ljósin eru alveg ofsalega flott hönnuð
og mikið til af flúorkösturum. Ég er
flúorkastarafíkill og er með mikið
af þeim, inni í eldhúsi og í stofunni
sem er rosa flott. Hann Helgi sem á
búðina er ótrúlega skemmtilegur og
það hafa allir svo mikla ástríðu fyrir
lýsingu hjá þeim. Mikil pæling er á
bak við lýsinguna, þau hitta mann
og skoða íbúðina og finna út hvað
hentar best. Fyrst var ég auðvitað
eitthvað að þrjóskast en svo þegar
ég fór bara að færa mig nær þeirra
hönnun og hafa þetta eins og þau
vildu hafa þetta þá sá ég hvað það
var ógeðslega flott. Þannig að núna
er ég búinn að komast að því að
maður á bara að hlusta á sérfræðingana og auðvitað konuna sína.“
segir hann og hlær.
EMILIA FRETTABLADIDIS

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

Framleiðendur bresku Rowlett brauðristanna hafa aldrei verið sammála
því að brauðristar eigi að vera ódýrar, ónákvæmar og ónýtar alltof snemma.
Rowlett ristar hratt, vel og nákvæmlega og er fljót að borga sig upp því
þú kaupir eina og átt hana svo alla ævi. Rowlett brauðristar fást í mörgum
stærðum, með og án samlokugrindar. Þær hafa verið handsmíðaðar í 60 ár
og hvert einasta tæki er prófað áður en það fer úr húsi. Það hlýtur að vera
öfundsvert starf að sjá um gæðaeftirlitið með öllu þessu ristaða brauði.
laugavegi 47 opið mán.-fös. 10-18, lau. 10-16

- mest lesið

www.kokka.is

kokka@kokka.is
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%IN HUGMYNDA -ARÅU VAR FRAMKV¾MD Å
SUMAR ÖEGAR HENGIRÒM VORU SETT UPP ¹
-IKLATÒNI

Affallsvatn nýtt til
að hita upp bekki
María Sjöfn Dupuis Davíðsdóttir er með sýningu á hugmyndum sem miða að því að bæta miðborgina.
María Sjöfn Dupuis Davíðsdóttir
fór í meistaranám í hönnun í Mílanó árið 2001. Þegar hún sneri
heim úr námi tveimur árum síðar
þótti henni margt ábótavant á
almenningssvæðum miðborgarinnar. Í framhaldinu fór hún að vinna
hugmyndir að endurbættri borg.
Útkoman er til sýnis á borgarskrifstofunum í Skúlatúni 21.
„Sýningin samanstendur af ljósmyndum þar sem stafrænni tækni
er beitt til að betrumbæta mannvirki og opinbera staði,“ útskýrir
María.
„Oft liggur hagkvæmni til grundvallar hugmyndunum, ekki síður en
umhverfisfegrun, eins og nýting á
affallsvatni til að hita upp bekki
eða ljósastaurar með áföstum regnhlífum, sem bjóða upp á skjól fyrir
vondu veðri. Blár himinn hefur að
auki verið málaður undir regnhlífarnar, svo ljósið frá staurunum
lýsir hann upp og léttir manni lund
þegar gráminn grúfir yfir.“
María segir kveikjuna að sýningunni sjálfri vera viðurkenningu sem

henni var veitt í hugmyndasamkeppni Landsbankans árið 2004.
„Ég fékk hana fyrir hugmyndina
að upphitanlegu bekkjunum, sem
varð til þess að hjólin fóru að snúast,“ útskýrir hún. „Ég notaði listamannalaunin sem mér voru látin
í té til að þróa fleiri hugmyndir.
Sýningin á borgarskrifstofunum er
afrakstur vinnunnar.“
Að sögn Maríu er næsta skref
að kanna hvort borgaryfirvöld í
Reykjavík hafi áhuga á að gera eitthvað frekar úr hugmyndunum. „Ein
hugmyndanna hefur þegar verið
framkvæmd í sumar með góðri
útkomu, en þá voru hengirúm sett
upp á Miklatúni. Ég er með fullt af
áhugaverðum hugmyndum í kollinum um hvernig betrumbæta megi
miðborgina frekar. Það er bara
spurning um að hrinda þeim í framkvæmd.“
Sýning Maríu stendur yfir til 30.
janúar. Hægt er að afla sér frekari
upplýsinga um sýninguna á vefsíðu
Reykjavíkurborgar, www.rvik.is.
RVE

-ARÅA FÁKK VIÈURKENNINGU Å SAMKEPPNI
,ANDSBANKANS ¹RIÈ  FYRIR HUGMYND AÈ
UPPHITANLEGUM BEKK
-9.$-!2¥! 3*®&. $505)3 $!6¥¨3$«44)2

-ARÅA ER MEÈ ÕMSAR HUGMYNDIR UM HVERNIG GERA MEGI BORGINA AÈ BETRI OG SKEMMTILEGRI
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
STAÈ

-ARÅA MYNDI VILJA HENGJA REGNHLÅFAR ¹ LJËSASTAURA MEÈ ¹M¹LUÈUM BL¹UM HIMNI
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'EFÈU ÖÁR  MÅNÒTUR OG S¾KTU MATINN TIL OKKAR Ö¹ F¾RÈU

 LÅTRA KËK OG R¾KJUÚÎGUR &2¥44 MEÈ
'ILDIR
EF PANTAÈ
ER FYRIR OG
 EÈA
ÚEIRI
,OKAÈ
 DESEMBER
 JANÒAR
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¶ESSI SKEMMTILEGI
VASI EÈA SKÒLPTÒR
ER EFTIR -ICHELE DE
,UCCHI SEM TILHEYRÈI
-EMPHIS HËPNUM
SEM VAR LEIÈANDI Å
HÎNNUN ¹ NÅUNDA
¹RATUGNUM

Tilboð á völdum
sængurfatnaði
Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík

STIGAR OG HANDRIÐ
Við höfum lausn fyrir þig, mælum,
teiknum, smíðum og setjum upp
Tré og Stál, vinnum verkið frá A til Ö
Beinir stigar - Loftastigar
Handlistar - Stólpar - Pílárar

"OLTA KLUKKAN VAR HÎNNUÈ ¹
SJÎTTA ¹RATUGNUM AF 'EORGE
.ELSON OG NAUT SAMSTUNDIS
MIKILLA VINS¾LDA

5NGVERSKI HÎNNUÈURINN
0ETER #HYCZY HANNAÈI ÖENNAN
STËL ¹ SJÎUNDA ¹RATUGNUM OG
HEITIR HANN %GG

Mex - byggingavörur
Sími 567 1300 og 848 3215
www.byggingavorur.com

Manngerð náttúra
nútímans
Góð hönnun er tímalaus. Lína sem líður fullkomlega, í samræmi við lit, form og mynstur, heillar
um leið og hún kitlar hégómagirndina örlítið. Ef
til vill tekur góð hönnun á sig mynd náttúru
nútímans sem öll er manngerð, og rétt eins og
fullkomið sólarlag eða fjallatoppar í fjarska
getur hún vakið vellíðunartilfinningu og
maður þreytist aldrei á að njóta hennar.
Á síðustu öld var mikið hannað af fallegum, skemmtilegum og skrítnum gripum sem
bæta umhverfið og lyfta andanum. Á þessum
myndum getur að líta nokkra af þessum gripum.
- keþ

&RANSKI HÎNN
UÈURINN 0IERRE
0AULIN ¹
HEIÈURINN AF
ÖESSUM STËL
SEM HEITIR
4UNGAN

%INN AF MEISTURUM NÒTÅMAHÎNN
UNAR !CHILLE #ASTIGLIONI HANNAÈI
ÖENNAN LAMPA

4ÒLÅPANASTËLL
%ERO 3AANIEN
ER LÎNGU ORÈIN
SÅGILDUR ENDA
SÁRSTAKLEGA
FALLEGUR

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

0ASTEL STËLLINN ER HANN
AÈUR AF %ERO !ARNIO ¹
SJÎUNDA ¹RATUGNUM

*OE #OLOMBO VAR FRAMÒRSKAR
ANDI HÎNNUÈUR ¹  ¹RATUGNUM
OG VAR KALLAÈUR MEISTARI
PLASTHÎNNUNARINNAR (ANN ¹
HEIÈURINN AF ÖESSUM STËL

3TËLLINN 'IRAMUNDO EFTIR BRASILÅSKA
HÎNNUÈINN -ARCUS &ERRIERA ER BÒINN
TIL ÒR FIMMT¹N TEGUNDUM AF GARNI
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GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …
• ENGIN MÁLNINGAVINNA
• HVORKI FÚI NÉ RYÐ
• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN
• FALLEGT ÚTLIT
• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR
• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING
/LGEIR *ËN ¶ËRISSON EIGANDI 4EPPALANDS FYRIR FRAMAN ÒRVAL AF FALLEGUM GËLFTEPPUM
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PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

Gólfteppi vinsæl að nýju
Endalaust úrval, allir regnbogans litir og meira til.
Hér á árum áður voru Íslendingar (sem aðrir) sérlega hrifnir af
því að veggfóðra og teppaleggja
híbýli sín. Öll herbergi voru teppalögð með munstruðum gólfteppum
og sumir gengu jafnvel svo langt
að teppaleggja baðherbergin. Svo
lagðist teppatískan ásamt veggfóðurstískunni af, þangað til nú á
undanförnum misserum. Teppi og
veggfóður eru komin aftur í tísku
en þó með öðru sniði en áður. Í
dag förum við öllu sparlegar með
þessa hluti. Veggfóðrum kannski
einn vegg með fallegu veggfóðri
og látum sníða teppi fyrir stofur og
svefnherbergi.
Hjá versluninni Gólfefni-Teppaland í Ármúla 18 er mjög gott úrval
af gólfteppum. Hægt er að fá þau
einlit eða munstruð og sannarlega
í öllum regnbogans litum. Verðlagning teppanna ræðst töluvert af
gæðum ullarinnar, eða efnanna sem

(¾GT ER AÈ L¹TA SÁRSNÅÈA OG FALDA MOTTUR
MEÈ HVAÈA LAGI SEM ER

notuð eru í gerð þeirra. Þéttofið og
mjúkt gólfteppi getur til dæmis
kostað alveg upp í ellefu þúsund
krónur á fermetrann á meðan ódýrari teppi kosta frá 990 krónum.
Kjósi fólk að láta sérsníða fyrir
sig mottu undir sófaborðið eða til
að nota inni í herbergi, kostar það
lítið aukalega en hægt er að fá
motturnar útskornar hvernig sem
er; egglaga, hringlaga, ferkantaðar,
rúnnaðar eða í óreglulegu formi.

Einfaldleikinn er ekki í fyrirrúmi
hjá öllum sem kaupa sér gólfteppi
og sumir vilja þau heldur með
skrautlegu eða einföldu munstri.
Þannig má til dæmis nefna gömul
„ömmu“ munstur, sem eru enn mjög
vinsæl í Englandi, eða flóknari og
listrænni munstur sem hafa meiri
dýpt. Því hafa teppaframleiðendur
oftar en ekki fengið þekkta hönnuði
og myndlistarmenn til liðs við sig
þegar slík munstur eru útfærð og
útkoman þannig oft ansi skemmtileg og mikið augnayndi.
Frá því á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar hafa gæði og slitþol gólfteppa aukist til muna og því
ekki „hundrað í hættunni“ þó að það
hellist eitthvað niður í teppið. Sem
dæmi um viðskiptavini Teppalands
má nefna Hótel Nordica, en arkitektar vönduðu valið þegar ullarteppi frá Teppalandi voru keypt sem
gólfefni á þetta glæsilega hótel.

Gamla vigtin mátulega
ónákvæm í matreiðsluna
Þótt það sé fjarri því að Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi búi á antikheimili eru það
fornir hlutir sem koma fyrst upp í hugann þegar hún er spurð um eftirlætishúsgögn
eða heimilistæki.
„Mér dettur strax í hug eitt heimilistæki. Það er eldhúsvigt frá henni
ömmu. Ég hef svo gaman af gömlum hlutum því þeir tengja mig við
upprunann,” segir Björk og heldur áfram. „Vigtin er búin að vera
á mínu heimili frá því ég var 17
ára gömul. Afi dó þá og amma var
komin á Grund svo það var verið
að skipta búinu og hún kom í minn
hlut. Það sáu allir að ég yrði góð að
elda og baka.“
Björk hefur notað vigtina mikið
gegnum tíðina og einn af kostum
hennar segir hún þann að hún sé
ónákvæm. „Mér finnst skipta máli að
geta leyft sér að fara ekki nákvæmlega eftir uppskriftum heldur láta
eina og eina lúku detta af hinu og
þessu. Leyfa aðeins tilfinningunni
að ráða. Þess vegna hentar mér að
eiga svona vigt en ekki tölvuvog
sem vigtar alveg upp á eitt gramm.
Ég keypti eftirréttabók Hagkaupa
fyrir jólin og í sumum uppskriftum
eru kannski 172 grömm af einhverju
hráefni. Þá hugsaði ég einmitt svo
fallega um gömlu vigtina og vissi
að hún mundi hjálpa mér í gegnum
allar þessar uppskriftir.
Amma mín bakaði ýmsar hnallþórur í gegnum tíðina, meðal annars fyrir kökubasarana sem þá voru
og hétu. Ónákvæma vigtin hindraði
hana ekki í að baka og ekki mig
heldur.

b¶¹ HUGSAÈI ÁG EINMITT SVO FALLEGA UM GÎMLU VIGTINA OG VISSI AÈ HÒN MUNDI HJ¹LPA MÁR Å
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!
GEGNUM ALLAR ÖESSAR UPPSKRIFTIR n SEGIR "JÎRK

Ég erfði líka hrærivél eftir þessa
ömmu mína en hún tók upp á því
eftir fimmtán ára dygga þjónustu
við mig og áratuga þjónustu við

ömmu mína að hoppa fram af eldhúsborðinu. Það var ekki hægt að
tjasla henni saman eftir það.“
gun@frettabladid.is
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Staður til að sitja og hugsa
Heimilið er griðastaður en á mannmörgu heimili getur verið erfitt að finna frið.
Því er sniðugt að setja upp einn notalegan krók þar sem hægt er að slappa af.
Á annasömu heimili getur verið erfitt að finna sér
stað til að slaka aðeins á annars staðar en í sófanum við sjónvarpið. Sjónvarpið getur oft verið óttalega truflandi og erfitt að hvílast fyrir framan það.
Sérstakur staður til að sitja og hugsa, glugga í bók
eða spjalla í símann þarf ekki að taka mikið pláss.
Í raun þarf lítið annað en góðan stól á stað þar
sem umgangur er lítill. Gluggi er góður staður til að
sitja við því stundum er fátt betra en
að sitja og horfa út um gluggann.
Hvort sem hvíldarhornið er í
svefnherbergi, á gangi eða í skjóli
inni í stofu hefst þetta allt
á góðum stól. Um leið og
rétti stóllinn er fundinn
finnur hann sinn stað.

(¾GINDASTËLL
HANNAÈUR AF
#HARLES %AMES

-JÒKUR STËLL UNDIR GLUGGA KALLAR ¹ MANN

./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3

Partímatur

Útsala

Er góða veislu gjöra skal er alltaf gott að hafa smá kjúkling á borðum.
Hér er uppskrift að grilluðum kjúklingi með satay-sósu.
KJÚKLINGABRINGUR ERU SKORNAR Í HÆFILEGA BITA OG ÞEIR
KRYDDAÐIR EFTIR SMEKK. BITARNIR ERU ÞVÍ NÆST GRILLAÐIR Á
PÖNNU EÐA ÚTIGRILLI, KÆLDIR OG SVO ÞRÆDDIR UPP Á PINNA
OG BORNIR FRAM MEÐ LÉTTGRILLUÐUM VORLAUK OG SATAYSÓSU.

10-70% afsl.
39.900 kr

13.500 kr

Frá 16.900 kr

./2$)# 0(/4/3'%449 )-!'%3

HNETUSÓSA „SATAY“
2 bollar af kjúklingasoði
3 matskeiðar „Crunchy Peanut“ hnetusmjör (Peter Pan)
1/2 matskeið af salti
1/2 matskeið af sykri
1 matskeið af grófu maukuðu chili
maísmjöl eftir smekk

34.000 kr

Gerið góð kaup, mörg húsgögn undir kostnaðarverði,
full búð af nýjum vörum á tilboði.

Hrærið saman
kjúklingasoði og
hnetusmjöri í potti
við miðlungshita.
Blandið salti,
sykri og chili út
í og þykkið með
maísmjöli eftir
smekk. Hnetusósan
bragðast mjög vel
út á kjúkling og fisk
en einnig fer hún
prýðilega með tófú
og grænmeti.

%INSTAKAR INNRÏTTINGAR
HANNA¡AR A¡ ¤ÓNUM ¤ÚRFUM

3 + ! 0! 2 ) . . ! 5 ' , Æ 3 ) . ' ! 3 4 / & !

.¾ÈI F¾ST MEÈ EINUM SKILVEGG NOKKRUM PÒÈUM BORÈI OG LAMPA
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229.000

206.100
LG 42” PLASMA

54.900

39.000

EDSA UPPÞVOTTAVÉL

79.900

54900

38.900

EDESA ÞVOTTAVÉL
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0%5'%/4 "/8%2 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM $ÅSEL  GÅRAR VERÈ 
2NR 

4/9/4! #/2/,,!   664) 30/24
¹RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN 
GÅRAR VERÈ  2NR 

*%%0 72!.',%2 30/24 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖMÅLUR "ENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

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

--# /54,!.$%2 #/-&/24 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR
VERÈ  2NR 

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

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

$/$'% '2!.$ #!2!6!. 30/24
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! ,!.$ #25)3%2  ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM $ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

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

"-7  ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
$ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR VERÈ  4ILBOÈ
   2NR 

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

4/9/4! !6%.3)3 7!'/. 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 

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  ÖMÅLUR "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 

,MFUUIÈMTJo3FZLKBWÓL4ÓNJ
0QJ§WJSLBEBHBt-BVHBSEBHBt4VOOVEBHBMPLB§
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4/9/4! #/2/,,! .ÕSKR 
CC  DYRA 3J¹LFSKIPTUR (VÅTUR %KINN
 Ö 6ERÈ 

.ISSAN 0ATROL $ÅSEL m  GÅRA CC
¹RG  EK Ö KM -JÎG GOTT EIN
TAK 6ERÈ  ÖÒS 'ETUM B¾TT BÅLUM
¹ PLAN OG SKR¹ 3  

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

3UBARU )MPREZA 7RX WRE k BL¹R
EK  S  V DEKK 3TI SPOILER BOV
FILMUR "ORGA ÒT  Ö OG YFIRTAKA ¹ L¹NI
3   %GILL
.ISSAN -ICRA ¹RG k %K CA  Ö  GÅRA
 DYRA CD ,ISTAVERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö
5PPL Å S  

-AZDA  ¹RG k %K  ÖÒS 6ERÈ 
ÖÒS 9FIRTAKA ¹ BÅLAL¹NI SEM ER  MILJËN
5PPL Å S  

4OYOTA #OROLLA   664) RG 
%KINN  Ö KM 3J¹LFSK 6ERÈ 
HVL  ÖÒS

/PEL !STRA %NJOY ¹RG  EK Ö KM
CC (¹LFSJ¹LFSKIPTUR 6ERÈ  ÖÒS
¹HVÅLANDI  ÖÒS 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹
PLAN OG SKR¹ 3  

)NNFLUTNINGUR OG SALA

(ONDA #IVIC b EKINN  ÖÒS NÕSK
¹HV ÖÒS VERÈ  ÖÒS ATH SKIPTI


-ITSUBITZI , ¹RG k  BÅLL Å GËÈU LAGI
3  

(ONDA #26 RG  %K  ÖÒS 3SK
OG 8 ¹SETT VERÈ  ÖÒS 5PPL Å 3
 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

.ISSAN 0ATROL %LEGANCE ¹RG k %K
Ö 4OPP EINTAK 5PPL Å S  

4OYOTA #ARINA ¹RG k EK Ö 5PPL
Å S  

"ÅLAR TIL SÎLU

3UZUKI 'RAND 6ITARA ,IMITED RG 
%KINN  ÖÒS 3J¹LFSK 6ERÈ 
KR

'ËÈUR FJÎLSKBÅLL .ISSAN !LM ¹RG 
.ÕSK  3  6 DEKK 6  ÖÒS 3
 

3KI $OO 2ENEGADE 8 CC .ÕR 
¹RG STK m BELTI RAFSTART BAKKGÅR
4EAM 8 ÒLPA FYLGIR 3LEÈI SEM HENTAR Å
ALLAR AÈST¾ÈUR SETT VERÈ  ÖÒS
(AFIÈ SAMBAND Å SÅMA   OG
 

02/ EHF
(VALEYRARBRAUT  
(AFNARFJÎRÈUR
3ÅMI  
HTTPWWWPROTRADEIS

$ODGE $URANGO   (EMI ,4$ RG
EK ÖKM 'ULLFALLEGUR SVARTUR D
MANNA SSK mDEKK HLAÈINN AUKA
BÒNAÈI SS TOPPLÒGA $6$ DR¹TTARPAKKI
6ERÈ  ¹HV Ö 5PPL Å S 


4IL SÎLU (YUNDAI 4UCSON ,58   RG
k EKINN ÖÒS "ÅLLINN ER SEM NÕR
OG HLAÈINN AUKAHLUTUM 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

$ÅSEL (ILUX Å SÁRFLOKKI 

4OYOTA (ILUX DÅSEL RG  % ¶ 
'ÅRA 0ALLHÒS +RËKUR SETT  ¶ 3
 
"MW %  BL¾JUBÅLL Å TOPPSTANDI
LEÈURSSK KEYRÈUR ÖÒS VERÈHUG
MYNDÖÒS EÈA TILBOÈ $ANNI


(ONDA #IVIC  VTI b KEYRÈ 
VERÈ ÖÒS SÅMI !RNËR

(YUNDAI 3ANTA FE k DISEL SSK EK 
ÖÒS HVÅLANDI ÖÒS AFB ÖÒS
4ILBOÈ ËSKAST 3  
3UBARU ,EGACY RG  %KINN 
ÖÒS KM 3J¹LFSK 6ERÈ  KR HV
 ÖÒS

4IL SÎLU &ORD 4RANSIT ¹RG k H¹ÖEKJA
EKINN  SKl BÅLL Å TOPPSTANDI
6ERÈ  ¹HVÅLANDI 
5PPLÕSINGAR S  

"ÅLALIND
6AGNHÎFÈI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILALINDIS

,AND #RUISER  ¹RG k DÅSEL %K Ö
3SK LEÈUR 6ERÈ   MILL 'ËÈUR STAÈGR
AFSL¹TTUR 5PPL Å S  

0OLARIS ).$9  2-+ ¹RG  EK
ÖÒSKM 6ERÈ  ÖÒSKR 3LEÈI Å TOPP
STANDI

"ÅLAMARKAÈURINN
3MIÈJUVEGI % +ËPAVOGI
3ÅMI  

4IL SÎLU +IA 0ICANTO ¹RG k %K KM
 L¹N %NGIN SKIPTI 5PPL Å S 

4OYOTA !VENSIS ¹RGl EK Ö DÅSEL
,EÈUR ¹ S¾TUM OFL 6ERÈ Ö 5PPL Å
S  

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

4IL SÎLU .ISSAN 0ATROL %LEGANCE ¹RG
 EKINN  Ö SJ¹LFSK M DR¹TT
ARK SPOILER OFL 5PPL Å S  
2AV ¹RG  EK Ö 'ULLFALLEGUR
6ERÈ Ö 4ILBOÈ Ö "EIN SALA
3  

   
m BREYTTUR #HEROKEE ¹RG k VERÈ 
Ö MEÈ  #HEVY ÖARFNAST AÈHLYNN
INGAR 6OLVO ¹RG k ÖARFNAST AÈHLYNN
INGAR 6 Ö SKOÈA ÎLL SKIPTI 3 

-ERCEDES "ENZ %  ¹RG k EK
 ÖÒS 4ILBOÈ ËSKAST 3  
"RYNJA

"ENZl % MATIC FILMUR CRUSE
FJARSTART 3UBARU *USTY k HJËLADRIF
3KOÈAÈIR 

4IL SÎLU (ONDA #26  SJ¹LFSK EKINN
 Ö DR¹TTARK SPOILER SÅLSARÎR &ALLEGUR
BÅLL 'OTT STAÈGRVERÈ 5PPL Å S 


3  
--# 0AJERO k  BENSÅN !THUGA
SKIPTI ¹ ËDÕRARI 3  

4IL SÎLU (ONDA ACCORD SPORT ¹RGl  %K
 Ö HV BÅLASAMN 6ERÈ  Ö 5PPL
Å S  
0EUGEOT  ST ¹RG  EK  Ö SK
k 6 Ö 0EUGEOT  ST k 6 
Ö 3  
/PEL #ORSA ¹RG k EK  ÖÒS SETT
VERÈ  ÖÒS &¾ST ¹  ÖÒS STGR 3
 
67 "ORA (IGHLINE b&RÒARBÅLLm ¹RGl EK
 Ö LFELGUR SUMAR OG VETRARDEKK
5PPL Å S  

3KODA /CTAVIA !MBIENTE SJ¹LFSKIPTUR
CC ¹RG  EK Ö KM RAFM Å
RÒÈUM ¹LFELGUR %INS OG NÕR 6ERÈ 
ÖÒS HVÅLANDI  ÖÒS 'ETUM B¾TT
BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3  

/PEL !STRA ', ¹RG k SKl EK
 Ö $RKÒLA SUMARD 6  3
 

"R¹ÈVANTAR DR¹TTARKRËK UNDIR 4OYOTA
#OROLLA (" %F ÖÒ ¹TT EÈA VEIST UM EIN
HVERN SEM ¹ OG ER TIL Å AÈ SELJA ENDILEGA
HRINGIÈ Å SÅMA  

.ISSAN 0RIMERA 3,8 , ¹RGl
EKÖ BSK SUMAR VETRARDEKK 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  

4), 3®,5

        

#HEROKEEl 6ERÈ Ö %INNIG
#OROLLAl 6ERÈ Ö 5PPL Å S 

2EYKLAUS 3KODI /CTAVÅA EK Ö ¹RG
k 3J¹LFSK 6 Ö 3  
4IL SÎLU 0RIMERA MEÈ BILAÈA KVEIKJU ¹RG
k k VÁL %KIN  ÖÒS 4ILB ËSKAST
5PPL Å S  
--# 0AJERO k DISEL  VÁL Å GËÈU
STANDI .ÕLEG DEKK PÒST GËÈUR Å SNJË
INN 3ELST ËDÕRT 5PPL Å S   
 
-AZDA    ¹RG k %INN MEÈ ÎLLU
,EÈRI TOPPLÒGU "OSE HLJËÈKERFI OG FL
HV Ö 6ERÈ Ö 5PPL Å S 
 !LBERT
4OYOTA #OROLLA SILFURL ¹RG k EK
ÖÒS MKRËK Å GËÈU STANDI 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  

4ILBOÈ

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

3KODA /CTAVIA k ST ELEGANCE X
BSK ¹LF DR¹TTARKR DÎKKAR FILMUR !IR
CONDITION !KSTURST &JARST 3AML 2AFDR
RÒÈUR !BS #D 6 OG 3 DEKK 5PPL Å
S  
0AJERO  ¹RG k MEÈ BILUÈ HEDD TIL
SÎLU 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  



      
 

 



 

4OYOTA 9ARIS k EK  Ö  EIG  DYRA
6EL MEÈ FARINN KONUBÅLL 6ERÈ  Ö
EÈA  Ö ÒT OG YFIRTAKA ¹ L¹NI 3 
   

²TSALA ²TSALA

$ODGE $AKOTA PICKUP k  DYRA BENS
ÅN EK  Ö MÅLUR 6ERÈ  Ö 3
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4OYOTA 9ARIS 3/,  DYRA ¹RGERÈ  TIL
SÎLU 4OPPEINTAK  DYRA RAUÈUR SUMAR
OG VETRARDEKK BRYNGLJ¹I SETT VERÈ
 %KINN  KM 5PPL Å
SÅMA   )NGA EÈA  
3IGMUNDUR

  ÖÒS

--# 'ALANT  ¹RG k SSK EK Ö
,EÈUR ¹KL 4OPPLÒGA &¾ST GEGN YFIRTÎKU
¹ L¹NI CA Ö 5PPL Å S  
RG  %K  ÖKM (VÅTUR D G
CC ll NÕLEG DEKK 6ERÈ Ö S
 
4IL SÎLU 3USUKI 6ITARA k  DYRA SJ¹LFSK
EKIN  6ERÈ  KR 'OTT
EINTAK 5PPL Å S  

%KKERT ÒT OG F¾RÈ HANN STRAX /PEL !STRA
  DYRA  L -JÎG ËDÕR Å REKSTRI
,ISTAVERÈ  ÖÒS L¹N STENDUR Å 
ÖÒS 3  

 MILLJËNIR

$ODGE 2AM   (EMI "ENSÅN RG
 %KIN ÖÒS -ÅLUR 1UAD CAP X
¹SETT  MILL ¹HUGASMIR HAFIÈ SAM
BAND %LLI 

%).. -%¨ ®,,5
!5$) !    15!442/ 
%K ÖKM 4ILBOÈ KR
ÒTB YÙRTAKA ¹ L¹NI

'ËÈUR Å SNJË

4IL SÎLU 3UBARU )MPRESSA ¹RGl  %K
Ö X SUMAR NAGLADEKK 6EL MEÈ
FARINN 6ERÈ Ö 3  

4IL SÎLU (ONDA #IVIC $8 k SSK EK
CA  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 'ARÈAR S
 

(YUNDAI !CCENT $   'ÅR Ö
KM CD KRËKUR BREMS YFIRF VERÈHUGÖ
3

'ULLMOLI &YRSTI BÅLLINN MINN ER TIL SÎLU
'ËÈUR OG VEL MEÈ FARIN PAJERO  
EK MEÈ GRIND OG KÎSTURUM
%R ¹ m NELGDUM DEKKJUM 3KOÈAÈUR
l¹ ATHUGASEMDA
m MICROSKORIN
DEKKJAGANGUR ¹ FLOTTUM ¹LFELGUM 4ILBOÈ
ËSKAST  

  ÖÒS

4IL SÎLU 0EUGEOT  ¹RG  EKIN
 ÖÒS KM  GÅRA VERÈ  ÖÒS SIMI


.ISSAN 4ERRANO )) ¹RG k EKINN 
KM "EINSKIPTUR BENSÅN +JARA KAUP
VERÈ AÈEINS  KR 3  

 STGR

4IL SÎLU ER "MW )!  %KINN
 ÖÒS m FELGUR GLERLÒGA OFL ,ISTAVERÈ
 ÖÒS &¾ST ¹  STGR
HVÅLANDI CA  5PPL I S 


3UBARU )MPREZA 728 WAGON 
EKINN ÖUS KM FLOTTUR OG VEL MEÈ
FARIN BILL KRËKUR ÖJËFAVÎRN TURBO TIMER
FILMUR I ÎLLUM RÒÈUM GËÈ VETRADEKK
HVÅLANDI   AFB ÖÒS UPPL I
SIMA  

,EXUS )3 3SK EKINN  ÖÒS ¹RG
k SËLLÒGA SPOILER OG -5. MEIRA
6ERÈ  5PPL GEFUR 6IKTOR Å S
 

-"ENZ 3,+ +OMPR RGl %KINN
Ö 6ERÈ Ö 3KIPTI ¹ ËDÕRARI
MÎGUL 3 

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

- "ENZ # k EK ÖÒS &RÒARBÅLL
M N¹NAST ÎLLU  OG m ¹LFELGUR
MDEKKJUM !4( SKIPTI UPPL Å SÅMA
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Å YFIRST¾RÈUM OG FL 6ERÈ FR¹
 KR
+3 $IANA S  

3KI DOO SUMMIT  ¹RG  .EGLT
m BELTI BRÒSAGRIND TÎSKUR '03 FEST
ING STÕRISH¾KKUN OG HORN ¹ STÕRI 6ERÈ
ÖÒS 3  

4IL SÎLU ÒR VERSLUN GL¾SILEGAR INNRÁTT
INGAR OG BORÈ %INNIG GÅNUR FATASL¹R OG
/RMON SJËÈVÁL ¹ HAGST¾ÈU VERÈI ,EITIÈ
UPPLÕSINGA Å SÅMA  
²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 


+ING SIZE RÒM

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

4IL SÎLU FR¹B¾R FERÈASLEÈI !RTIC CAT
0ANTERA ¹RG k EK  KM &ULLT
AF AUKABÒNAÈI SVO SEM '03 FESTING
BRÒSAFESTINGAR FARANGURSKASSI FJARSTART
GRËFT  TOMMU BELTI LENGD  TOMMUR
OMFL 6ERÈ KR  5PPL Å S 


"ÅLAPARTAR EHF 3 


%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL
  WWWBILAPARTARIS BILAP
ARTAR BILAPARTARIS
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

4IL SÎLU 3+I $OO 2ENEGADE 8  ¹RG
k %K MÅL 6ERÈ  5PPL
Å S  

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

4IL SÎLU 0OLARIS )NDI  ¹RG k 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  
0OLARIS 8,4 4OURING ¹RGl 2AFSTART
BAKK -JÎG LÅTIÈ EKINN 5PPL Å S 


4IL SÎLU STILLANLEGT RAGMAGNS HJËNARÒM
M DÕNUM YFIRDÕNUM OG GAFLI %INNIG
GAMALT PÅANË 5PPL Å S   OG
 

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 

0OLARIS )NDY  ¹RG  EKINN  MÅL
UR STUTTUR  FALT S¾TI MBAKI BRÒSAGRIND
UR NEGLT BELTI NÕ REIM LÅTUR VEL ÒT6ERÈ
 STGR UPPL  

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

+ERRUR
«SKA EFTIR AÈ KAUPA ËDÕRA KERRU SEM
NOTA ¹ FYRIR VÁLSLEÈA 3ENDIÈ ¹ GRELLI ISL
IS EÈA HRINGIÈ Å  

'EFINS
%LDHÒSINNRÁTTING F¾ST GEFINS GEGN NIÈ
URRIFI ELDAVÁL VASKUR OG BLÎNDUNART¾KI
FYLGJA 5PPL Å S   3IGRÅÈUR

(EIMILIST¾KI
4IL SÎLU ÒTVARPSSJËNVARPST¾KI ,#$ m
!UK ÖESS ER ÁG MEÈ m SKJ¹ "¾ÈI T¾KIN
ERU MEÈ SJËNVARPSMËTTAKARA 5PPL Å S
 

(LJËÈF¾RI
(ÎFURM OPNAÈ VERSLUN AÈ +¹RSNESBRAUT
 MEÈ NÕJAR OG NOTAÈAR HARMONIKUR
OG ÎLLUM FYLGIHLUTUM 6ISAEURO RAÈ
GREIÈSLUR WWWHARMONIKANIS 3 


3JËNVARP
4IL SÎLU T 0( SKOTBËMUKRANI ¹RG
 3  

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

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

&JARSTÕRÈUR BENSÅNTRUKKUR TIL SÎLU
AUKA OG VARAHLUTIR S  OLAFUR
O BTNETIS

4IL SÎLU  ¹RA 3MEG ELDUNAROFN M
BL¾STRI 6ANTAR HURÈ 6ERÈ Ö 3 


!RCTIC #AT VÁLSLEÈI k EK  ÖÒS MÅLUR
NÕJIR MEIÈAR OG SKÅÈI 6ERÈ  ÖÒS
&YRSTUR KEMUR FYRSTUR F¾R 3  

'ËÈ SNJËSLEÈAKERRA TIL SÎLU ¶ARFNAST
SM¹ LAGF¾RINGAR 4ILBOÈ ËSKAST 5PPL Å
S  

 ¹RA #ERTA %LITE RÒM +ING SIZE 3ELST ¹
 ÖÒS 5PPL Å S  

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

µMISLEGT
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3P¹DËMAR

&ERÈALÎG

6IÈGERÈIR

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

&JÎLT¾KNILAUSNIR
%R MEÈ M¹LARA MÒRARA RAF
VIRKJA OG FLEIRI IÈNAÈARMENN ¹
LAUSU ¥ ÕMIS VERKEFNI
5PPL Å S     
TORFIVESTMANN SIMNETIS

(ÒSGÎGN

&JÎLT¾KNILAUSNIR

3NJËMOKSTUR
4ÎKUM AÈ OKKUR MOKSTUR ¹
BÅLAPLÎNUM FYRIR HÒSFÁLÎG OG
FYRIRT¾KI
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
   "4 6ERKTAKAR
'EYMIÈ AUGLÕSINGUNA

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

%R MEÈ M¹LARA MÒRARA RAF
VIRKJA OG FLEIRI IÈNAÈARMENN ¹
LAUSU ¥ ÕMIS VERKEFNI
5PPL Å S     
TORFIVESTMANN SIMNETIS

®NNUR ÖJËNUSTA

&YRIR VEIÈIMENN
(ÎRÈUDALS¹ Å $ÎLUM 3ALA VEIÈLEYFA
HAFINN Å SÅMA   OG   ,AX
OG SILUNGUR 5PPLÕS ¹ VEIÈIIS
4IL 3ÎLU 'L¾NÕ BAÈINNRÁTTING VASKUR
OG KRANI !ÈEINS  KR 5PPL S
 

%RUM AÈ FRAMLEIÈA TIMBURHÒSAEININGAR
%INBÕLISHÒS SUMARBÒSTAÈI OG FL %RUM
MEÈ SÕNISHORN ¹ STAÈNUM !LLT EFTIR
ËSKUM ÖÅNUM 'ERUM TILBOÈ 5PPL Å
S  

 SËFAR !NNARSVEGAR NÕLEGUR TUNGU
SËFI LJËSBRÒNN MSKEMLI VERÈ Ö
(INSVEGAR NÕLEGUR )KEA HORNSVEFNSËFI
BL¹R VERÈ Ö 5PPL Å S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI

!NTÅK
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

3NJËMOKSTUR 4ÎKUM AÈ OKKUR SNJËM
OKSTUR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ALLAN
SËLARHRINGINN 3     
,ÅNUBORUN EHF
4ÎKUM AÈ OKKUR G¹MALOSUN OG G¹MA
ÖJËNUSTU ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU %RUM
EINNIG MEÈ  TONNMETRA KRANA KÎRFU
FYRIR ALMENNAR HÅFINGAR 3   
  ,ÅNUBORUN EHF

3UMARBÒSTAÈIR

!TVINNUHÒSN ¹ H¾È Å  RVK CA 
FM LAUST STRAX 6ERÈ  ÖÒS HITI 
RAFM 5PPL Å S  

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

4IL SÎLU 6ÅÈIS SËFASETT SËFI OG  STËLAR
 DANSKT SËFABORÈ  FUNKIS
LAMPI MEÈ LESBORÈI  NÕR SKERMUR
4IL SÕNIS LAUGARDAG OG SUNNUDAG !LLT Å
GËÈU ¹STANDI 6ERÈ SAMKOMULAG 3ÅMI
  "JARNI

'ISTING
(EIMILIST¾KI

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

6ILL EKKI EINHVER LOSNA VIÈ LITLA NÕLEGA
UPPÖVOTTAVÁL 5PPL Å S  

(EILSUVÎRUR

4IL SÎLU EÈA LEIGU

$ÕRAHALD

3IBERIAN HUSKY HVOLPUR TIL SÎLU (EF TIL
SÎLU RAKKA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
HTTPWWWSIBERIANHUSKYIS

'L¾SILEG N¾R M FASTEIGN TIL SÎLU
EÈA LEIGU 3KIPTIST Å TV¾R M ÅBÒÈIR
ANNARRI FYLGIR M AUKAÅBÒÈVINNU
STOFA 4IL GREINA KEMUR AÈ LEIGJA ÒT AÈ
HLUTA EÈA ÎLLU LEITI MEÈ EÈA ¹N HÒS
GAGNA TIL FYRIRT¾KIS EÈA ÎÈRUM TRAUSTUM
AÈILA 3KEMMTILEGA STAÈSETT UMKRINGT
ÒTIVISTARSV¾ÈUM NEÈST Å "REIÈHOLTI
N¹L¾GT -JËDD SKËLAR KIRKJUR ÅÖRËTTA
MIÈSTÎÈ OG VERSLANIR Å GÎNGUFJARL¾GÈ
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ VEFNUM WWW
PULSINNCOMHUS SÅMI  
,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  

4ILKYNNINGAR
(RESS OG SKEMMTILEG HLJËMSVEIT SPILAR
VIÈ ÎLL TILEFNI %R MEÈ  TÅMA PRËGRAMM
5PPL Å 3  

µMISLEGT

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

&LÅSALAGNIR

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

VÎNDUÈ VINNA

(ÎRÈUR(AFSTEINSSONEHF-ÒRARAMEISTARI
&LÅSALAGNIR
&LOTGËLF
0ÒSSNING
6IÈGERÈIR
6ÁLSLÅPUN
'ËLFSTEYPA
'LERVEGGJAHLEÈSLA 3   OG 
 HORDURHAFSTEINS SIMNETIS

"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
 

0ÅPULAGNIR

0ÅPULAGNINGARMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG
STËRUM SEM SM¹UM VERKEFNUM 5PPL Å
SÅMA  

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

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

(ÒSAVIÈHALD

%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

-AGNHÒS EHF

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

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  
!LHLIÈA MÒR OG M¹LNINGAVERKTAKAR
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM INNAN
OG UTANHÒSS 3     

'LERJUN OG GLUGGAVIÈ
GERÈIR

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

"YGGINGAFÁLAG

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM JAFNT
ÒTI SEM INNI 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
5PPL Å S   +RISTJ¹N
9LUR PÅPULAGNAÖJËNUSTA 'ETUM B¾TT
VIÈ OKKUR VERKEFNUM 6ÎNDUÈ VINNA
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA   
 
6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM Å
PÅPULÎGNUM OG TRÁSMÅÈI 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA     

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

)ÈNAÈUR

&¾ÈUBËTAREFNI

 9ORKSHIRE 4ERRIER STR¹KA VANTAR GËÈ
HEIMILI TTBËK FR¹ (2&¥ 5PPL GEFUR
+LARA Å S  

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI AUGLÕSIR
+ÅKTU ¹ HEIMSÅÈU OKKAR WWW
DALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

&¾RIBÎND TIL LEIGU

(ÎFUM TIL LEIGU JARÈVEGS OG MÒR
BROT F¾RIBÎND 5PPL Å S  
"ORT¾KNI

-ÒRARAR
-ÒRVIÈGERÈIR FLÅSALAGNIR ARINHLEÈSLUR
-ÒRARAMEISTARI 5PPL Å S   
 

4IL SÎLU 2OTTWEILER HVOLPUR 6ANDAÈ GOT
VERÈUR SKR¹È HJ¹ (2&¥ !ÈEINS EINN
HVOLPUR TÅK EFTIR 4ILBÒIN TIL AFHENDING
AR 3 
TTU KETTLING TIL ÖESS AÈ GEFA OKKUR
5PPL Å S  

 HERBERGJA ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹ .J¹LSGÎTU
5PPL Å S  

"ASENJI HVOLPAR TIL SÎLU KYNNIÈ YKKUR
TEGUNDINA ¹ DOGIS .¹NARI UPPL Å S
 

,ISTM¹LARI ËSKAR EFTIR  FM VINNU
STOFU EÈA AÈSTÎÈU ¹SAMT AÈGANG AÈ
SNYRTINGU 5PPL Å S  
«SKA EFTIR STËRRI ÅBÒÈ HELST  HERB SEM
FYRST 3  
«SKA EFTIR AÈ LEIGJA HERBERGI MEÈ
AÈGANG AÈ BAÈHERBERGI OG STURTU HELST
N¹L¾GT  5PPL Å S  
«SKA EFTIR ATVINNUHÒSN¾ÈI ¹ BILINU 
FM 6ERÈA AÈ VERA INNKEYRSLUDYR
¹ HÎFÈANUM EÈA H¹LSINUM 0¹LL S
 

! #LASS EHF

.¹MSKEIÈ
4RÁSKURÈARN¹MSKEIÈ

.¹MSKEIÈ Å TRÁSKURÈI 5PPL Å S 
 *ËN !DOLF

%IGUM TIL ¹ LAGER HEITA RAFMAGNSPOTTAR
MEÈ SJ¹LFHREINSIBÒNAÈI NUDDI OG HITUR
UM TILBÒNIR ¹ PALLINNMEÈ TRÎPPU VIÈ
ARKL¾ÈNINGU OG LOKI !LLIR POTTARNIR
ERU MEÈ  NUDDSTÒT  STK  (0
6ATNSD¾LUR  MANNA ST¾RÈ X
6ERÈ AÈEINS  5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU -AGNADCOM OG L¾RÈU AÈ
SKAPA ÖÁR Ö¾R TEKJUR SEM ÖÒ VILT
HEIMA HJ¹ ÖÁR
4IL LEIGU SAUÈFJ¹RJÎRÈ ¹ 6ESTFJÎRÈUM Å
FULLUM REKSTRI 5PPL Å S  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
«SKA EFTIR  HERB ÅB Å -OSFELLSB¾
EÈA 'RAFARHOLTI &YRIRFRAMGR OG MEÈ
M¾LI EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  
  

µMISLEGT

5PPSKRIFTIR

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

4IL LEIGU  HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È N¹L¾GT
+RINGLUNNI ,AUS FLJËTL 5PPL Å SÅMA
 

&RANSKUR MASTIFF HVOLPUR TIL SÎLU EIN TÅK
EFTIR OG SELST MEÈ AFSL¾TTI AÈEINS GOTT
HEIMILI KEMUR TIL GREINA UPPL Å SÅMA
 

4RÁSMÅÈI

6ANTAR ÖIG SMIÈI 4ÎKUM AÈ
OKKUR FLEST VERKEFNI STËR OG
SM¹ 0ALLAR SUMARHÒSAST¾KK
UN SUMARHÒS SL¹ UPP VEGGJUM
FLÅSALAGNIR KL¾ÈNINGAR BARA ALLT
'ERUM TILBOÈ Å VINNU OG EFNI
5PPL Å S   3TEINI

&ALLEG JA HERB ÅB MPALLI TIL LEIGU ¹
6ÎLLUNUM Å (FJ ,EIGIST AÈEINS REGLUS OG
REYKL FËLKI 6ERÈ  Ö MÎLLU ,OSNAR
FLJËTL 3  

4IL LEIGU  FM HERB MEÈ ELDUNARAÈ
STÎÈU OG AÈG AÈ BAÈI ¹ SV  ,EIGIST
EINUNGIS REYKLAUSUM OG REGLUSÎMUM
EINSTAKLING 5PPL Å S  

.UDD

3NYRTING

 FM ÅBÒÈ ¹ «LAFSFIRÈI TIL SÎLU *ARÈH¾È
Å BLOKK (ENTAR EINNIG VEL SEM ORLOF
SÅBÒÈ 5PPL Å S  

(ERBERGI TIL LEIGU Å  FM SÁRINNG
INNIF ÅSSK FATASK SÁR 7# !ÈG AÈ INT
ERNETI OG ÖVOTTAVÁL ,EIGA KR  ÖÒS ¹
M¹N 5PPL KINGULFUR GMAILCOM

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

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

&ALLEG JA HERB ÅB ¹ GËÈUM STAÈ Å
3ELJAHVERFI 3TUTT Å SKËLA OG ÖJËNUSTU
3ËLRÅKUR PALLUR ÅSSK¹PUR FYLGIR MEÈ 6ERÈ
 Ö ¹ M¹N  M¹N FYRIRFRAM ,AUS
STRAX 5PPL Å S  

!TVINNA Å BOÈI
-ORGUNÖRIF  2¾STING
6ILJUM B¾TA VIÈ OKKUR GËÈUM
STARFSMANNI Å MORGUNR¾STINGU
,EITUM AÈ VÎNU ¹REIÈANELGU OG
STUNDVÅSU FËLKI 6INNUTÅMI  
   UNNIÈ  DAGA AÈRA VIK
UNA OG  DAGA HINA
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM EÈA Å
S    WWWKRINGLU
KRAINIS

(JËN ËSKA EFTIR TVEGGJA HERBERGJA ÅBÒÈ Å
 M¹NUÈI FR¹ MARS TIL JÒNÅ ERUM AÈ
BYGGJA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
0AR ¹ ¹RA ALDRI ËSKAR EFTIR  HERB ÅB ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 3KILVÅSUM GREIÈSL
UM OG REGLUSEMI HEITIÈ (EF MEÈM¾LI
EF ËSKAÈ ER 5PPLÅ S  

0ÅPULAGNIR

&AGLAGNIR EHF ËSKA EFTIR AÈ R¹ÈA VANA
PÅPULAGNINGAMENN VEGNA AUKINNA
UMSVIFA 5PPL Å SÅMA  
3TEINAR
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«SKA EFTIR VÎNUM VÁLAMANNI SEM ER
MEÈ MEIRAPRËF 5PPL Å S   
 

2AFVIRKJAR ËSKAST
2AFVIRKJAR ËSKAST Å VINNU SEM
FYRST
5PPL Å SÅMA  

"JÎRNSBAKARÅ 6ESTURB¾ ËSKAR EFTIR AÈ
R¹ÈA STARFSKRAFT TIL STARFA Å VERSLUNUN
OKKAR 6INNUTÅMI ER FR¹ KL  
%INNIG ER MÎGULEIKI ¹ HELGARVINNU
HUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÈ 3IGRÅÈI
EÈA (ELGU Å SÅMA   EÈA ¹
NETFANGIÈ BJORNSBAKARI BJORNSBAKARIIS

3TARFSFËLK ËSKAST

3ERRANO (RINGBRAUT
!FGREIÈSLA
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSFËLK Å
AFGREIÈSLU ¹ NÕJAN 3ERRANO STAÈ
VIÈ (RINGBRAUT 5M ER AÈ R¾ÈA
FULLT STARF 3TARFIÈ FELST AÈALLEGA
Å ÖVÅ AÈ AFGREIÈA VIÈSKIPTAVINI
3ERRANO UM MAT OG SVO Å ALLS
KYNS STÎRFUM VIÈ ¹FYLLINGAR
ÖRIF OG ÎNNUR STÎRF ¹ STAÈNUM
6IÈ ERUM AÈ LEITA EFTIR J¹KV¾ÈU
OG LÅFSGLÎÈU FËLKI TIL AÈ VINNA
¹ SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ
"YRJUNAR M¹NAÈARLAUN ERU UM
 KR %INNIG ER H¾GT AÈ
S¾KJA UM HLUTASTÎRF Å KVÎLD OG
HELGARVINNU ¹ SAMA STAÈ
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹ WWW
SERRANOISATVINNA .¹NARI
UPPLÕSINGAR VEITIR %INAR ®RN Å
SÅMA  

+ORNIÈ (JALLARBREKKU  
+ËPAVOGI ËSKAR EFTIR STARFS
FËLKI TIL AFGREIÈSLU Å BAKARÅINU
6INNUTÅMI FR¹  
(ENTAR MJÎG VEL ELDRA FËLKI
"ORGARTÒNI VANTAR HELGAR
STARFSFËLK
.¹NARI UPPL Å S  
$AGBJARTUR

4APAS BARINN
4APAS BARINN ËSKAR EFTIR HRESSU
OG DUGLEGU STARFSFËLKI Å SAL
5PPL ¹ WWWTAPASIS OG Å SÅMA
 

3ÒFISTINN BËKAKAFFI Å
2EYKJAVÅK Å HÒSN¾ÈI
-¹LS  -ENNINGAR
,AUST ER TIL UMSËKNAR 
STARF VIÈ AFGREIÈSLU OG ÖJËN
USTU 5NNIÈ ER ¹ KLST VÎKTUM
 
5PPL VEITIR 3ILJA Å SÅMA 
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HALDAHÒS
3ELTJARNARNESS

2AFVIRKI  NEMI ËSKAST TIL STARFA ¹ HÎF
UÈBORGARSV¾ÈINU &REKARI UPPLÕSINGAR Å
SÅMA  

0LAYERS

6ANTAR GOTT STARFSFËLK Å KVÎLD OG HELGAR
VINNU ¶ARF AÈ VERA DUGLEGT ¹REIÈANLEGT
OG MEÈ REYNSLU 5PPL Å S  
JOB FOR A PERSON FLUENTLY SPEAKING
%NGLISH AND 0OLISH PP HOTPL
6ANTAR DUGLEGA EINSTAKLINGA Å FULLT STARF
¹ ALDRINUM   ¹RA 3TUNDVÅSI OG
¹REIÈANLEIKI SKILYRÈI 5PPL Å S  
EÈA ¹ GARDLISTIS

-AÈUR VANUR M¹LNINGARVINNU ËSKAR EFTIR
VINNU 5PPL Å S  

ËSKA EFTIR STARFSKRAFTI Å AFGREIÈSLU Å EFNA
LAUG UPL 

3TÕRIMANN OG H¹SETA

3TÕRIMANN OG H¹SETA VANTAR ¹  TONNA
NETAB¹T ¹ SUÈURNESJUNUM 5PPL Å SÅMA
    
3JËMENN VANTAR  VANA H¹SETA ¹ 
T B¹T SEM R¾R FR¹ 3UÈURNESJUM HELST
MENN FR¹ 3UÈURNESJASV¾ÈINU 5PPL Å
SÅMA   EÈA   ¹ SKRIF
STOFUTÅMA

4OYOTA $# m BENSÅN  EK  ÖÒS
!UKATANKUR .-4 '3- OG '03 LOFTNET
4ALSTÎÈ ,OFTD¾LA  6OLT &L¾KJUR
(LJËÈEINANGRAÈUR 3ÅMI  

!TVINNA ËSKAST
5NGUM STR¹K VANTAR VINNU STRAX %R MEÈ
VINNUVÁLAPRËF /PIN FYRIR ÎLLU 5PPL Å
S   MILLI 
 %R
LAUS STRAX

®RYGGISG¾SLAN EHF ËSKAR

4OPPURINN Å SNJËINN --# OUTLENDER
k %KINN Ö X ¹ NAGLADEKKJUM
5PPL Å S  

6ERKAMENN ËSKAST Å FJÎLBREYTTA
VINNU 5M FRAMTÅÈARSTÎRF ER AÈ
R¾ÈA FYRIR RÁTTA AÈILA -ÎGULEIKI
¹ FLOKKSSTJËRNUN
5PPLÕSINGAR GEFUR B¾JART¾KNI
FR¾ÈINGUR Å SÅMA  

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

(* (ÒSVERK EHF ËSKAR EFTIR TRÁSMIÈ
UM SEM FYRST OGEÈA MÎNNUM VÎNUM
SMÅÈAVINNU .¾G VERKEFNI FRAMUNDAN
5PPLÕSINGAR Å

EFTIR STARFSFËLKI

6EGNA MIKILLA ANNA VANTAR KVENFËLK OG
KARLMENN ¹ ALDRINUM   ¹RA Å KVÎLD
OG N¾TURVINNU ALLA DAGA 5PPL VEITIR
"JARKI Å S   E KL 
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6ANAN HJËLAGRÎFUMANN
VANTAR HIÈ SNARASTA
-IKIL VINNA FRAMUNDAN
5PPLÕSINGAR HJ¹ 3ÎLVA Å SÅMA 

6OLUNTEERS FOR !FRICA
#HILD !ID 4EACHER 4RAINING ()6 AND !IDS #AMPAIGNS IN
-ALAWI  MONTHS PROGRAM INCL  MONTHS 4RAINING AND
3OCIAL 7ORK IN $ENMARK
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Snorri Sigurfinnsson
Sölufulltrúi
864 8090
ss@remax.is

Sandavað 9-11
Sölusýning í dag, laugardag.
Frá kl 15:00 til 17:00.

HEFUR ÞÚ TEKIÐ ÁKVÖRÐUN !

7LOVêQLVtGDJMDRJMDKHUEHUJMD
tE~èLU )XOOE~QDU PHè JyOIHIQXP
9DQGDèDU LQQUpWWLQJDU RJ W

Þórarinn Jónsson hdl
Lögg. fasteignasali

ÆTLAR ÞÚ AÐ SELJA FASTEIGNINA ?

NL

6W èLtEtODJH\PVOX

Stóra eða litla – einbýli – íbúð – sumarhús – lóð

6WXWWHUtQiWW~UXSHUOXUHLQVRJ
Frum
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KRÖFTUGT, MARKVISST
SÖLUFERLI SEM SKILAR ÁRANGRI

Dæmi um fjármögnun á íbúð:
Kaupverð íbúðar: 26.500.000,-

METUM EIGN ÞÍNA FRÍTT ÁN SKULDBINDINGA

Útborgun: 1.325.000,Hámarkslán Íls: 17.000.000,Lán SPH: 3.975.000,-

Hringið í síma

Lán frá seljanda: 4.200.000,Greiðslubyrði ca á mánuði: 137.015,-

864 8090
eða sendið póst ss@remax.is
Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

LIND

Ósbraut 2 og 4

Verð: 20.900.000
Stærð: 198,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: 24,7 fm

250 Garður
Hringið í 699 6949

Einingarhús byggð úr timbri með hvítum plastgluggum, full glerjað með Termo K gleri, hvítum
plasthurðum. Þakið skilast með bárujárni, þakrennum og niðurföllum úr plasti. Húsið skilast fullbúið að
utan. Að innan verður húsið fulleinangrað og búið að setja rakasperrur einnig lagnagrindur í loft og
útveggi. Gólfplata með gólfhita, neysluvatnslagnir er úr álplexi. Hitav. Rafmagnsinntök verða komin.
Brunahurð úr stáli. Gifsplötur fylgja og blikkstoðir í milliveggi. Tilbúið til innréttingar. Verð: 24.900.000

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Kristján
Sölufulltrúi

699 6949
kristjan@remax.is

SÖLUSÝNING í DAG LAUGARDAG OG Á MORGUN SUNNUDAG 14.00 – 16.00
17 JÚNÍTORG – SJÁLANDI – GARÐABÆ - 50 ÁRA OG ELDRI.

Frum

OPIÐ
HÚS

Glæsileg húsgögn og innbú frá EGG – Smáratorgi
Sérlega vandað parket frá Agli Árnasyni
Flísar á böðum og innihurðir eru frá Agli Árnasyni ehf.
Parket á sýningaríbúð er frá Agli Árnasyni ehf.
Fullbúin sýningaríbúð í húsi nr 5 íbúð 308!

FASTEIGNASALA

Sérlega vandaðar og glæsilegar eignir fyrir þá sem vilja minnka við sig. Vandaðar
íslenskar innréttingar, frá Brúnás, eru í öllum íbúðum, svo og tæki að
viðurkenndri gerð frá Ormson, auk mynddyrasíma. Lyftur eru í öllum stigahúsum,
er ganga niður í bílageymslu. Á aðalhurðum verða sjálfvirkir hurðaopnarar.
Svæðið er við sjóinn og þar liggja skemmtilegar gönguleiðir meðfram ströndinni.
Ökuleiðir til og frá hverfinu eru greiðfarnar, stutt í Smáralind og miðbæ
Garðabæjar.
Studíó, 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir eru í boði. VERÐ frá 16,0 – 47,0 millj.

OPIÐ
HÚS

STÓRHÖFÐA 27

Sími 594 5000
Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

SÖLUFULLTRÚAR AKKURAT BJÓÐA ÞIG OG ÞÍNA VELKOMNA
HEITT Á KÖNNUNNI!

Upplýsingar gefa sölufulltrúar Akkurat á skrifstofu 594-5000 www.akkurat.is

LIND

S: 520 9500

ÞÓRARINN JÓNSSON hdl.
Löggiltur fasteignaog skipasali

Bæjarlind 12 – 201 Kópavogi – Sími 520 9500

LIND

Ásabraut 45
801 Selfoss
Bókið skoðun í s: 864-3338

Verð: 29.900.000

Óðinsstígur 18

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4+ svefnl.
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Sérstaklega vandað og glæsilegt heilsárshús úr Cetrus límtrésbjálkum. Húsið er 91 fm að grunnfleti auk
u.þ.b. 28 fm svefn- og geymslulofts. Umhverfis húsið er 150 fm sólpallur með heitum potti og 16 fm
gestahúsi. Húsið er á rúmlega 0.7 ha eignalóð og skilast fullbúið utan sem innan. Innréttingar eru úr
Hlyn, á gólfum eru flísar og eldhús og baðherbergi eru með vönduðum tækjum. Húsið skiptist í
samliggjandi stofu og eldhús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi og svefnloft.

LIND

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150

801 Selfoss
Bókið skoðun í s: 864-3338

Verð: 29.900.000
Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4+ svefnl.
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 20.8

Sérstaklega vandað og glæsilegt heilsárshús úr Cetrus límtrésbjálkum. Húsið er 91 fm að grunnfleti auk
u.þ.b. 28 fm svefn- og geymslulofts. Umhverfis húsið er 150 fm sólpallur með heitum potti og 16 fm
gestahúsi. Húsið er á rúmlega 0.7 ha eignalóð og skilast fullbúið utan sem innan. Innréttingar eru úr
Hlyn, á gólfum eru flísar og eldhús og baðherbergi eru með vönduðum tækjum. Húsið skiptist í
samliggjandi stofu og eldhús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi og svefnloft.

hrafnhildur@remax.is

801 Selfoss
Bókið skoðun í s: 864-3338

Verð: 9.500.000
Stærð: 44.8 fm
Fjöldi herbergja: 3+ svefnl.
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 9.470.000

Til flutnings fullbúið sumarhús með sólpalli og heitum potti. Húsið er panelklætt að innan og með
plastparketi á gólfum. Skiptist í tvö ágæt herbergi, svefnloft, baðherbergi með sturtu og samliggjandi
stofu og eldhús með borðkrók. Húsið selst með öllu innbúi og búnaði og getur staðið á núverandi stað til
vors. Einnig er hægt að útvega lóð fyrir bústaðinn í nágrenninu.

LIND

Rósakot
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

801 Selfoss
Bókið skoðun í s: 864-3338

Verð: 8.000.000
Stærð: 83.2 fm
Fjöldi herbergja: 2+ svefnl
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 8.290.000

Til flutnings fallegur og notalegur sumarbústaður með sólpalli og heitum potti. Húsið er 41,6 fm að
grunnfleti, skiptist í samliggjandi stofu og eldhús, tvö herbergi með tvíbreiðum kojum, svefnloft og
baðherbergi með sturtu. Áfast við húsið er góð geymsla. Húsið seljast með öllu innbúi og búnaði og
getur staðið á núverandi stað fram til vors. Einnig er hægt að útvega lóð fyrir bústaðinn.

801 Selfoss
Bókið skoðun í s: 864-3338

Til flutnings fullbúið 60.5 fm sumarhús með sólpalli og heitum potti. Húsið er frá Kanada, klætt utan með
viðhaldslítilli klæðningu og állituðu báruþaki. Húsið skiptist í tvö herb. með kojum, hjónaherb.
baðherbergi með nudd sturtuklefa, rúmgott eldhús með öllum tækjum og samliggjandi borðstofu og
stofu. Húsið selst með öllu innbúi og búnaði og getur staðið á núverandi stað til vors. Einnig er hægt að
útvega lóð fyrir húsið í nágrenninu.

869 8150
hrafnhildur@remax.is

LIND

Sumarbústaðalóð
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

311 Borgarnes
Bókið skoðun í s.864-3338

Verð: 11.500.000
Stærð: 1.08 hekt
Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 5.810.000

1.08 hekt. mikið ræktað sumarbústaðaland í 5 mín. akstursfjarlægð frá Borgarnesi. Á lóðinni stendur
u.þ.b. 40 fm bústaður og heimilt er að byggja annan bústað á lóðinni. Lóðin stendur á bökkum Langár
og mikil trjárækt hefur verið þar síðurstu 25 árin. Bústaðnum fylgir allt innbú. Friðsæll og yndislegur
staður, sjón er sögu ríkari.

301 Akranes
Bókið skoðun í s: 864-3338

Frum

Nýlegt sumarhús á fallegum útsýnisstað í Svínadal. Við húsið er stór verönd með heitum nudd potti.
Húsið skiptist í forstofu, hol, stofu, , eldhús, baðherbergi með sturtu, tvö herbergi og svefnloft.
Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Á gólfum í forstofu og holi eru flísar en parket á öðrum gólfum.
Húsið er laust til afhendingar.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150

hrafnhildur@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Verð: 12.500.000
Stærð: 52.2 fm
Fjöldi herbergja: 3+ svefnl.
Byggingarár: 2005

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

869 8150

LIND

Hrísabrekka

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150

Verð: 12.000.000
Stærð: 60.5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 10.8

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

hrafnhildur@remax.is

LIND

Akrar

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

LIND

Huldulaut

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

LIND

Básar
Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

311 Borgarbyggð
Bókið skoðun í s: 864-3338

Verð: 17.000.000
Stærð: 61 fm
Fjöldi herbergja: 3+ svefnl.
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 8.430.000

Sumarbústaður við Svartagil í Norðurárdal. Sérlega fallegt umhverfi með mosavaxið hraunið sem
skjólvegg milli bústaða. Skiptist í hol, tvö svefnherbergi og svefnloft, baðherbergi með sturtu og
samliggjandi eldhús, stofu og sólstofu. Verönd er umhverfis bústaðinn og heitur pottur á verönd.
Tilbúinn til afhendingar.

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150

869 8150

hrafnhildur@remax.is

hrafnhildur@remax.is

wwwremax.is – Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign – hrafnhildur@remax.is
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Út á lífið með Paris Hilton
bTLI ÁG MYNDI BARA EKKI BYRJA HELGINA Å )STANBUL SEM ¹
F¹A SÅNA LÅKA MEÈAL ANNARS SÎKUM FJÎLSKRÒÈUGS MANN
LÅFS m SEGIR "JARTMAR ¶ËRÈARSON LEIKARI UM UPPHAFIÈ AÈ
SINNI DRAUMAHELGI
b¡G F¾RI ÖANGAÈ MEÈ GËÈRA VINA HËPI SEM HEFÈI FYRST
VIÈKOMU ¹ ÒTIKAFFIHÒSI ÖAR SEM ÁG FENGI MÁR VATNSPÅPU
MEÈ LJÒFFENGU CAPPUCCINO BRAGÈI m HELDUR HANN ¹FRAM
b3ÅÈAN HEFÈI ÁG ALLA MEÈ MÁR ¹ EINHVERN KLÒBB UM
KVÎLDIÈ $AGINN EFTIR F¾RUM VIÈ SVO ¹ KRYDDMARKAÈINN
SEM ER GRÅÈARLEGA STËR OG HEFUR UPP ¹ ÕMISLEGT FLEIRA EN
KRYDD AÈ BJËÈAm
&ERÈINNI V¾RI N¾ST HEITIÈ TIL .EW 9ORK ÖAR SEM
"JARTMAR FENGI SELSKAPSDÎMUNA 0ARIS (ILTON MEÈ SÁR ÒT
¹ LÅFIÈ b6IÈ K¾MUM FYRST VIÈ ¹ EÖÅËPÅSKUM VEITINGASTAÈ
Å %AST 6ILLAGE SEM ER Å MIKLU UPP¹HALDI HJ¹ MÁR OG SÁR
STAKUR FYRIR Ö¾R SAKIR AÈ MAÈUR BORÈAR MEÈ HÎNDUNUM
AÈ H¾TTI HEIMAMANNA !È SVO BÒNU F¾RI 0ARIS MEÈ MIG
¹ UPPISTAND Å EINHVERRI KJALLARABÒLLU OG ÖAÈAN ¹ SJOPPU
LEGAN SKEMMTISTAÈ ÖAR SEM VAFASAMUR FÁLAGSSKAPUR

6)33)2 ¶² 
 !È HINN  SEPTEMBER 
DÕFÈI $ANNY (IGGINBOTTOM FR¹
"ANDARÅKJUNUM SÁR ÒR   METRA
H¾È OFAN Å  CM DJÒPA VAÈ
LAUG OG SLË ÖAR MEÈ HEIMSMETIÈ
Å ÖEIRRI GREIN
 !È L¹GVAXNASTI MAÈUR SÎGUN
AR VAR 'UL -OHAMMED FR¹ )ND
LANDI EN HANN VAR EINUNGIS 
CM ¹ H¾È
 !È ROKKGOÈIN %LVIS 0RESLEY OG
$AVID "OWIE EIGA SAMA AFM¾LIS
DAG  JANÒAR
 !È VÎRUFLUTNINGASKIPIÈ "ERGE
3TAHL ER ST¾RSTA SKIP AF SINNI TEG
UND Å HEIMINUM "ERGE 3TAHL GET
UR BORIÈ  TONNA FARM OG
ER  METRAR ¹ LENGD
 !È ALGENGASTA ORRUSTUÖOTA
HEIMS ER RÒSSNESKA -)'  &ISH
BED ÖOTAN EN  SLÅKAR ÖOTUR
HAFA VERIÈ FRAMLEIDDAR Å HEIMIN
UM FR¹ ¹RINU
 !È UM ÖAÈ BIL  BANDA
RÅSKIR HERMENN ERU VIÈ SKYLDUSTÎRF
FJARRI HEIMALANDI SÅNU Å  LÎND
UM Å HEIMINUM
 !È !NGKOR 7AT Å +AMBËDÅU ER
ST¾RSTI HELGIDËMUR HEIMS (OF
IÈ STENDUR ¹  HEKTARA SV¾ÈI
OG VAR BYGGT ¹  ÎLD TIL HEIÈURS
GUÈINUM 6ISHNU
 !È ST¾RSTA STEINSTEYPUSTÅFLA Å
HEIMINUM ER 'RAND #OULEE STÅFL
AN Å #OLUMBIA ¹NNI Å 7ASHING
TON  RÒMMETRAR AF
STEYPU FËRU Å GERÈ HENNAR 3TÅFLAN
ER  METRAR ¹ BREIDD OG 
METRAR ¹ H¾È
 !È *AY 3TOKES FR¹ "ANDARÅKJUN
UM STÎKK  SINNUM Å FALLHLÅF ¹
EINUM SËLARHRING  OG  NËV
EMBER  YFIR %LSINORE VATNI
Å +ALIFORNÅU -EÈ ÖESSU ATH¾FI
SÅNU SLË *AY HEIMSMET Å FLESTUM
FALLHLÅFARSTÎKKUM ¹ EINUM SËLAR
HRING
 !È +ÒBVERJINN )V¹N 0EDROSO
HEFUR FIMM SINNUM ORÈIÈ HEIMS
MEISTARI Å LANGSTÎKKI 0EDROSO
VANN GULLIÈ ¹ MËTUNUM ¹RIN
    OG 
 !È 0AUL 4ERGAT FR¹ +ENÅU ¹
BESTA TÅMA Å H¹LFMARAÖONI EN
HANN HLJËP VEGALENGDINA ¹ 
MÅNÒTUM OG  SEKÒNDUM 
MARS 
 !È 2ÒMENAR OG 3VÅAR HAFA ORÈ
IÈ HEIMSMEISTARAR Å HANDBOLTA
OFTAST ALLRA ÖJËÈA EÈA ALLS FJËRUM
SINNUM HVOR ÖJËÈ
 !È -ICHAEL *ORDAN SKORAÈI
SAMANLAGT  STIG Å STJÎRNULEIKJ
UM ."! DEILDARINNAR %NGINN
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Yﬁr 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð frá 75.000 ¼
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
28 ára reynsla
68.000 viðskiptavinir

– Atlas fylgir þér alla leið –
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Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandi

1

Sölusýning í Perlunni
í dag laugardag og á morgun
sunnudag frá kl.: 11–17
Frá aðalskrifstofunni á Spáni verður;
Björn Björnsson íslenski fulltrúinn/leiðsögumaðurinn okkar á Spáni.
Frá höfuðstöðvunum í Bretlandi verða;
James Dearsley sölustjóri Evrópu og
Julia Norton sölustjóri Bretlands
Frá aðalskrifstofunni á Kýpur verður; Lee Bailey sölufulltrúi Kýpur
og sérfræðingur í eignum á Kýpur og Grikklandi.

Vilt þú eignast fasteign erlendis og ert búinn að hugsa lengi?
Vilt þú kynna þér málin vel, taka ákvörðun, fara í skoðunarferð?

Þá er þessi sýning fyrir þig!
Fáðu glænýjan íslenskan bækling til að taka með heim.

Frum

Verið velkomin!

Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960
www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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Framlög til baráttunnar gegn
fíkniefnum stórlega ofmetin
Tölur um framlög
þriggja ráðuneyta til
baráttunnar gegn fíkniefnavánni á tímabilinu
1999–2003 standast
ekki. Framsóknarflokkurinn lofaði milljarði til
viðbótar í baráttuna á
kjörtímabilinu. Fréttablaðið óskaði eftir sundurliðun á framlögum
og Þórður Snær Júlíusson komst að því að
raunframlögin námu
527,1 milljónum miðað
við forsendur sundurliðunarinnar.

F

ramsóknarflokkurinn
lofaði í aðdraganda
alþingiskosninga árið
1999 að ráðstafa milljarði til viðbótar til baráttunnar gegn fíkniefnum. Í stjórnarsáttmála sama
árs segir að stjórnin ætli að gera
áætlun um sérstakt átak í baráttunni gegn fíkniefnavandanum.
Þeir meginþættir, sem unnið verði
að, yrðu auknar forvarnaraðgerðir,
samræming lögreglu og tollgæslu
og fjölgun meðferðarúrræða fyrir
unga fíkniefnaneytendur. Í sáttmálanum er ekkert minnst á upphæðir heldur einungis boðað til
þessa sérstaka átaks.

6ERKIN TALA EKKI
Í samantektinni „verkin tala“ sem
Framsókn gaf út í apríl 2003, er
fjallað um verkefnin sem stjórnarflokkarnir urðu ásáttir um að takast á við á því kjörtímabili sem þá
var að ljúka og hverjar efndir
þeirra væru. Þar segir: „Rúmum
milljarði króna hefur verið varið
til vímuvarna og vímuefnamála.“
Í kjölfar greinar í Fréttablaðinu
um framlög til fíkniefnaforvarna
þann 13. nóvember síðastliðinn
héldu nokkrir alþingismenn því
fram að gert hafi verið enn betur
og rúmum 1,7 milljarði hafi verið
veitt í baráttuna. Í sundurliðun á
þeim framlögum sem Fréttablaðinu var afhent í kjölfarið er sú tala
rökstudd og sagt að samtalan miði
við þau framlög sem komi fram á
fjárlögum og fjáraukalögum.
Samkvæmt
útreikningum
Fréttablaðsins stenst sá rökstuðningur ekki nánari skoðun. Ef miðað
er einvörðungu við þær forsendur
sem gefnar eru í sundurliðuninni
hækkuðu framlögin um 527,1 milljónir á verðlagi dagsins í dag, eða
rúmum 1.200 milljónum minna en
haldið var fram.
/FMETUR FRAMLÎG SÅN
Heilbrigðisráðuneytið ofmat aukin
framlög sín til baráttunnar gegn
fíkniefnum á kjörtímabilinu 1999
til 2003 um 736,6 milljónir ef framreiknað er á verðlag dagsins í dag.
Ráðuneytið hélt því fram að framlög þess til málaflokksins hefðu
verið 820,3 milljónir króna á fjárlögum og fjáraukalögum. Við nánari skoðun kom hins vegar í ljós að
raunhækkun þeirra á núvirði var
einungis 83,4 milljónir, eða rúm tíu
prósent af þeirri upphæð sem ráðuneytið segist hafa eytt.
3KIPT NIÈUR Å FIMM MEGINÖ¾TTI
Sundurliðun ráðuneytisins er skipt
niður í fimm meginþætti. Fyrstu
tveir liðirnir fjalla um framlög til
forvarna annars vegar og SÁÁ hins
vegar. Samkvæmt ráðuneytinu
runnu 314,2 milljónir króna aukalega til þessara málaflokka á fjárlögum
og
fjáraukalögum
á

ræmingar á starfsemi lögreglu og
tollgæslu í sérstöku átaki í baráttunni gegn fíkniefnavandanum á
fjárlögum og fjáraukalögum.
Þegar Fréttablaðið leitaði til
Björns Bjarnasonar dómsmálaráðherra um hvert framlög sem vistuð
voru
undir
kostnaðarliðnum
„áfengis- og fíkniefnamál“ á fjárlögum rynnu sagði í svari hans: „Á
undanförnum árum hefur heildarframlag til átaks í fíkniefnalöggæslu verið vistað á þessum safnlið.“ Raunframlag til þessa átaks
var 57,2 milljónir árið 1999 en hafði
vaxið í 101,7 milljónir árið 2003.
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)NNI Å ÖESSUM LIÈ ER VIÈFANGSEFNIÈ
bTAK Å LÎGG¾SLU VEGNA FÅKNIEFNAM¹LAm
¶ETTA VIÈFANGSEFNI HEYRIR UNDIR
FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ

¥ TÎFLUNNI ERU TILTEKNIR ÖEIR AÈILAR SEM FENGU FRAMLÎG FR¹ DËMSM¹LA
R¹ÈUNEYTINU ¹ KJÎRTÅMABILINU p ¹ FJ¹RLÎGUM OG FJ¹RAUKALÎG
UM 3ÅÈAN ER RAKIN HEILDARKRËNUTALA FRAMLAGA LÅKT OG ÖAU BIRTAST ¹ FJ¹R
LÎGUM OG FJ¹RAUKALÎGUM OG AÈ ENDINGU RAUNH¾KKUN FRAMLAGANNA
!LLAR TÎLUR ERU Å MILLJËNUM KRËNA
(¾KKUN Å KRËNUM 2AUNH¾KKUN
FENGIS OG FÅKNIEFNAM¹L
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%KKI VAR UNNT AÈ N¹LGAST TÎLUR FYRIR  OG
ÖVÅ VAR MIÈAÈ VIÈ JAFNA H¾KKUN
FRAMLAGA ¹ TÅMABILINU  
¥ SUNDURLIÈUNINNI ER TILTEKIÈ AÈ MIÈAÈ SÁ VIÈ
AUKIN FRAMLÎG ¹ FJ¹RLÎGUM FJ¹RAUKALÎGUM OG Å
FORMI STYRKJA ²TREIKNINGAR &RÁTTABLAÈSINS BYGGJA
¹ SÎMU FORSENDUM EINS OG Ö¾R BIRTAST Å FJ¹R
LÎGUM HVERS ¹RS !LLAR RAUNTÎLUR ERU REIKNAÈAR ¹
VERÈLAGI APRÅLM¹NAÈAR 
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)NNIFALIÈ Å ÖESSUM TÎLUM ERU
FRAMLÎG TIL 6IRKISINS Ö¹VERANDI MEÈ
FERÈARHEIMILIS 'ÎTUSMIÈJUNNAR SEM
EINNIG VAR REYNT AÈ TELJA FRAM UNDIR
HEILBRIGÈISR¹ÈUNEYTINU

&ÁLAGSM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ SEGIR SAMTÎLU FRAMANGREINDRA LIÈA VERA  MILLJËNIR

umræddu tímabili. Við skoðun á
þeim gögnum kemur hins vegar í
ljós að einungis 120,9 milljónum
var veitt aukalega til forvarna og
SÁÁ. Jafnvel þó að fallist verði á
þá skilgreiningu sem sett er fram í
sundurliðuninni að loforðið hafi
einnig náð til tóbaksvarna þá hækkaði raunframlagið aðeins um 12,9
milljónir til viðbótar.

(EYRA UNDIR ANNAÈ R¹ÈUNEYTI
Næstu tveir liðir snúa að auknum
framlögum til ýmissa sjálfseignarstofnana og frjálsra félagasamtaka. Ekki þykir ástæða til að
rengja það fjögurra milljóna króna
framlag sem sagt er að hafi runnið
til félagasamtaka. Í hinum liðnum
er hins vegar gerð tilraun til að
telja framlög til SÁÁ fram öðru
sinni, þótt þau hafi verið talin fram
áður. Önnur samtök líkt og Krossgötur, Byrgið og Virkið heyra undir
félagsmálaráðuneytið og því verða
framlög til þeirra talin fram undir
þess hatti. Það skilur eftir Krýsuvíkurskóla og Hlaðgerðarkot sem
gilda aðila til að telja fram undir
þessum lið. Samanlögð framlög til
þeirra hækkuðu samtals um 17,3
milljónir að raunvirði, sem er töluvert lægri upphæð en þær 223,3
milljónir sem ráðuneytið segist
hafa lagt fram til þeirra.
'EÈHEILBRIGÈISM¹L
Síðasti liðurinn telur upp aukin

framlög til geðheilbrigðismála. Þar
er reynt að telja fram framlög til
Barnaverndarstofu, sem heyrir þó
undir félagsmálaráðuneytið, og
sagt að aukin framlög til þessara
málaflokka hafi numið 378,8 milljónum króna. Ef miðað er við meginþætti sem tilteknir voru í svari
stjórnvalda þá eiga framlög til geðheilbrigðismála ekki að vera talin
til viðbótarframlaga vegna baráttunnar gegn fíkniefnavánni. Jafnvel þó að svo væri yrði heildarframlag
ráðuneytisins
til
baráttunnar einungis 397 milljónir
á raunvirði, eða tæpur helmingur
þess sem það segist hafa eytt.

&RAMLÎG TALIN FRAM TVISVAR
Fjárveitingar á vegum félagsmálaráðuneytisins til málaflokksins
jukust um 394,4 milljónir króna á
verðgildi dagsins í dag. Það er rúmlega 155,5 milljónum lægri tala en
ráðuneytið heldur fram að það hafi
eytt, eða 580 milljónir.
Vissulega varð veruleg hækkun
á framlögum til langtímaheimila á
tímabilinu, eða um 236,4 milljónir
króna. Meðal þeirra heimila sem
heyra undir þennan lið er Virkið,
fyrrverandi
meðferðarheimili
Götusmiðjunnar, sem einnig var
reynt að telja fram í þriðja lið
skiptingar heilbrigðisráðuneytisins. Þess ber þó að geta að börn og
unglingar geta verið tekin til meðferðar á þessum heimilum án þess

að eiga við vímuefnavanda að
stríða því þangað eru einnig send
börn vegna óupplýstra afbrota,
ofbeldisverka eða annarra hegðunarvandamála sem eiga ekki rætur
sínar að rekja til fíkniefnaneyslu.

3ÁRSTÎK FJ¹RVEITING ¹RIÈ 
Félagsmálaráðuneytið fjármagnar
einnig rekstur meðferðarstofnunar ríkisins, Stuðla. Vistun þar er
heldur ekki einvörðungu bundin
við þá sem eiga við fíkniefnavanda
að stríða. í starfslýsingu þess segir:
„Að baki hegðunarvanda unglinga
sem koma til meðferðar liggja
margþættar ástæður, svo sem erfiðleikar í þroska, langvinnir erfiðleikar í skóla, áföll í lífi barns, misnotkun vímuefna eða geðraskanir
eins og þunglyndi.“
Auk ofantalinna aðila var sérstök fjárveiting veitt árið 1999
vegna nýrra meðferðarúrræða út
af hækkun á sjálfræðisaldri sem
nam 132,4 milljónum á verðgildi
dagsins í dag. Því var framlag
ráðuneytisins rúmum fjórðungi
lægra en það heldur fram í sundurliðun sinni.
5M TÅU PRËSENT AF KOSTNAÈI
Að lokum segir sundurliðunin að
fjárveitingar á vegum dómsmálaráðuneytisins hafi hækkað um 350
milljónir á tímabilinu. Það fjármagn átti samkvæmt sáttmála ríkisstjórnarinnar að renna til sam-

3TÎÈUGILDUM FJÎLGAÈI EKKI
Fíkniefnadeild lögreglunnar í
Reykjavík hefur ekki sérstaka
fjárveitingu á lögum. Því leitaði
Fréttablaðið upplýsinga hjá henni
um hver framlög til deildarinnar
raunverulega væru. Ekki reyndist
unnt að finna tölur fyrir árið 1999
en í svarinu kemur fram að framlag í krónum talið árið 2000 hafi
verið 60,7 milljónir króna. Þá voru
16 stöðugildi í fíkniefnalögreglunni og 2 fíkniefnahundar. Árið
2005 var varið 97,5 milljónum í
þennan málaflokk, innifalið í þeim
kostnaði er rekstrarkostnaður auk
tækjakaupa. Ekki var hægt að
nálgast samanburðartölur fyrir öll
viðmiðunarárin en ef miðað er við
að aukningin hafi verið jöfn þá má
ætla að framlagið hafi verið um 90
milljónir árið 2003. Árið 2005 var
enn um 16 stöðugildi að ræða en
fjöldi hunda hafði aukist í 4–5.
5MSVIFATENGDAR TEKJUR
Þá er ótalið sérstakt framlag fjármálaráðuneytisins vegna „átaks í
tollgæslu gegn fíkniefnasmygli“.
Það var 34,2 milljónir árið 1999 en
hafði lækkað í 28 milljónir árið
2003.
Þegar leitað var til sýslumannsembættisins á Keflavíkurflugvelli
um kostnað við rekstur fíkniefnadeildarinnar þar kom í ljós að hann
hafði þrefaldast á árunum 2000 til
2005. Starfsmönnum fjölgaði úr
þremur í tíu og hundum úr einum í
þrjá. Rekstrarkostnaður fór því úr
28 milljónum í það að vera 74 milljónir árið 2005.
Að sögn Þorsteins Sæmundssonar,
skrifstofustjóra
sýslumannsins, er stærstur hluti af
auknum kostnaði greiddur með
umsvifatengdum tekjum tollgæslunnar, en það eru þjónustutekjur
sem renna til embættisins í samræmi við fjölgun farþega sem
leggja leið sína um Leifsstöð. Af
þeim 46 milljónum sem hafa runnið aukalega í reksturinn séu tveir
þriðju hlutar greiddir með þessum
umsvifatengdu tekjum en tæpur
einn þriðji kemur úr ríkissjóði, eða
um 13 til 14 milljónir.
Sú fjárhæð er hluti af framlagi
fjármálaráðuneytisins til átaks í
tollgæslu vegna fíkniefnamála. Ef
reiknað er með að framlögin hafi
aukist jafnt og þétt þá má ætla að
aukinn kostnaður við rekstur deildarinnar hafi vaxið í 32 milljónir
árið 2003. Þar af má ætla að 9 milljónir hafi komið úr ríkissjóði. Því er
raunhækkun á vegum dómsmálaráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins til fíkniefnalöggæslu og
-tollgæslu 49,3 milljónir, ekki 350
milljónir króna.
3TENST EKKI N¹NARI SKOÈUN
Út frá þessari samantekt er ekki
hægt að komast að annarri niðurstöðu en að mun lægri upphæð en
lofað var til baráttunnar hafi verið
veitt til hennar. Talan 1,7 milljarðar virðist að minnsta kosti fjarri
lagi. Vel getur verið að framlögin
hafi verið öðruvísi og jafnvel
hærri, en ef miðað er við þær forsendur sem tilteknar eru í sundurliðuninni, að miðað sé við framlög
á fjárlögum og fjáraukalögum, þá
virðist loforðið um milljarð til baráttunnar gegn fíkniefnavánni hafa
verið svikið.
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Snjóleysi hrellir skíðaunnendur
Vorboðar hafa komið fólki í opna skjöldu víðs
vegar um Evrópu þó að janúarmánuður, sem á að
vera einn kaldasti tími ársins, sé rétt hálfnaður.
Skíðabrekkur eru víða snjólausar og þurft hefur
að aflýsa mörgum skíðamótum það sem af er
vetri.

Þ

jónar í Vín hafa sett
borð og stóla út á
gangstéttir á meðan
Búlgarar eru byrjaðir að sóla sig á ströndum Svartahafs. Rósir
eru byrjaðar að blómstra í Hollandi og hreiðurgerð er hafin hjá
sumum fuglum. Austurríkismenn
með ofnæmi eru að taka fram
ofnæmismeðölin sín þó að janúar
sé rétt hálfnaður þar sem sumar
trjátegundir eru þegar byrjaðar að
blómgast og sænskir birnir eru
núna loksins að leggjast í híði,
tveimur mánuðum of seint, þar

sem veðrið hefur ruglað þá í ríminu. Þetta eru nokkur merki um
það hve óeðlilega mildur veturinn í
Evrópu hefur verið það sem af er.
Þessi óeðlilegu hlýindi hafa
komið sérstaklega illa niður á
skíðaunnendum og iðnaðinum þar
í kring. Skíðastaðir hafa þurft að
segja upp starsfólki vegna viðvarandi snjóleysis og aflýsa hefur
þurft fjölmörgum skíðamótum.
Sumir ákveða þó að grípa til
örþrifaráða.
Skipuleggjendur
skíðakeppni sem fer fram núna
um helgina í Cortina á Ítalíu létu
búa til gervisnjó sem var síðan
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¶ESSIR UNGU SKÅÈAIÈKENDUR ÖRAMMA
¹FRAM ¹ SKÅÈASKËNUM MEÈ BÒNAÈINN
SINN ¹ SNJËLAUSU SV¾ÈI Å HLÅÈUM FJALLSINS
,ES #ARROZ Å FRÎNSKU ®LPUNUM
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GERÈRI BRAUTINNI

fluttur með þyrlu upp í brekkuna
til að útbúa brautir. „Á sunnudaginn fórum við 51 ferð á tveimur
klukkustundum,“ sagði Enrico
Valle, einn skipuleggjenda, en
bætti við að þótt þessi snjór kostaði jafn mikið og gull væri hann
svo sannarlega þess virði.
Margir Evrópumenn velta fyrir
sér hvernig á þessum hlýindum
standi. Hvort hér séu margrædd
gróðurhúsaáhrif að verki eða
hvort þetta sé bara eitt af þessum
óvenjulegu árum sem koma upp
stöku sinnum gegnum aldirnar.
Helga Kromp-Kolb, austurrískur loftslagssérfræðingur, telur
fyrri kostinn afar ólíklegan. „Ef
fólk myndi bara spjalla við ömmu
sína kæmist það líklega að því að
áður hafa komið janúarmánuðir
þar sem veður hefur boðið upp á
sólböð,“ segir hún og efast um að
nokkuð jafn ískyggilegt og gróðurhúsaáhrif sé sökudólgurinn hér.
Helga bendir á að loftslagsbreytingar séu langtímaþróun sem
spanni áratugi og aldir.
Aðrir eru þó sannfærðir um að
gróðurhúsaáhrifin eigi hér alla sök
- eða öllu heldur mannfólkið sem
getur ekki frekar en fyrri daginn á
sér setið að dæla gróðurhúsaloft-

./2$)#0(/4/3!0

tegundum linnulaust út í andrúmsloftið.
Hvort heldur sem er líst skíðafólki og öðrum sem stunda snjóíþróttir af ýmsu tagi engan veginn
á blikuna. Fáum er þó jafn misboðið og snjóbrettamönnum í Rúmeníu, sem gerðu sér lítið fyrir og
stormuðu inn á veðurstofu ríkisins
í Búkarest til þess að mótmæla
þessu fáránlega veðurfari. Fjölmennið var svo mikið að öll umferð
stöðvaðist í nágrenni veðurstofunnar meðan á mótmælunum stóð.
Mótmælunum lauk þó friðsamlega
eftir að starfsfólk veðurstofunnar
fullvissaði snjóbrettafólkið um að
skilaboðum þeirra yrði komið
áleiðis til æðri máttarvalda við
fyrsta tækifæri.
Breski umhverfisfræðingurinn
Jill Jaeger lítur snjóleysið hins
vegar allt öðrum augum. Hún sér
ástæðu til að fagna ákaft þessum
undarlegu hlýindum í Evrópu,
einkum þó snjóleysinu, vegna þess
að það veki von um að almenningur, og þá sérstaklega nokkuð hávær
hópur skíðaáhugafólks, geti farið
að krefjast þess af stjórnvöldum
að fara nú loksins að gera eitthvað
til þess að draga úr útblæstri
gróðurhúsalofttegunda. N

&,54.).'52  3.*« 6IÈ UNDIRBÒNING ¹
SKÅÈAKEPPNI Å +ITZBÔHEL Å !USTURRÅKI VAR
BRUGÈIÈ ¹ ÖAÈ R¹È AÈ NOTA ÖYRLU TIL AÈ
FLYTJA SNJË Å BREKKUNA SEM STARFSFËLK OG
VINNUVÁLAR DREIFÈU SÅÈAN ÒR
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Reykvískur
skítamórall
Sjálf vildum við fæst vinna störf þeirra en án þjónustunnar værum við í djúpum skít. Júlía Margrét Alexandersdóttir hitti fólkið
sem þrífur upp helgaræluna í Austurstræti og leysir upp rottusamkomur víðs vegar um borgina.

V

ið göngum að því vísu að einhver
sinni þessum störfum en hugsum
sjaldnast út í það hvaða fólk þetta er
og af hverju það kaus að fara út í erfiða og oft heldur sóðalega vinnu. Það
er ekki fyrr en við rekumst á rottutrýni í forstofunni eða löbbum heim úr miðbænum
eftir menningarnótt sem við tökum því fegins hendi
að þurfa ekki sjálf að ganga í málin og stúta meindýrinu eða þrífa upp eftir okkur sóðaskapinn. Í þeim
störfum eru hörkutól, sem víla ekki fyrir sér að draga
ruslatunnur í 6 klukkutíma á dag í megnri ýldulykt,

stúta einum mink eða svo á fyrstu hæð
fjölbýlishúss í Breiðholti eða jafnvel að
þrífa upp mannaskít á hringtorginu við
kirkjugarðinn í Fossvogi. Oftar en ekki
gleðjumst við yfir þessari þjónustu, sér í
lagi þegar meindýrin trylla heimilisfólk, en
það er þó alltof oft sem starfsstéttir þessar
hljóta að launum háð og spott samborgara
sinna. Hvað segir maðurinn á sugunni, karlinn
á ruslabílnum, meindýraeyðirinn og sugubílstjórinn um framkomu og fordóma samborgara
sinna og erum við miklir sóðar?

(ELGI (ELGASON FLOKKSSTJËRI

Einstaka borgarar sem telja
okkur hálfvita
L

yktin venst á þriðja degi og
þeir eru nokkrir sem gefast
hreinlega upp strax, bæði vegna
lyktarinnar og svo eru ekki allir
sem þola allt þetta mikla labb,“
segir Helgi Helgason, flokksstjóri
á einum af sorpbílum Reykjavíkurborgar. Dagurinn á ruslabíl er
strangur – um 6 klukkustunda stíf
ganga, í öllum veðrum og sumartíminn er oft erfiður þegar heit
sólin velgir sorpið og upp gýs
fnykur af alls kyns úrgangi. „Ég
segi nú stundum að ég hafi hreinlega fengið köllun þegar ég réði
mig í ruslið en ég byrjaði í afleysingum í kringum 1980 og er búinn
að vera fastur á bíl síðan 1989. Það
hefur auðvitað margt breyst til
batnaðar á þeim tíma og þá sérstaklega hvað varðar tunnurnar
sjálfar og bílana og eru þær mun
handhægari og auðveldari í meðförum en þá.“ Vinnan hefst um sex
á morgnana og er búin milli þrjú
og hálffjögur á daginn. Helgi segir
kostina vera marga við starfið,
einkum og sér í lagi náin tengsl við
umhverfið og mannlífið og svo sé
útiveran góð. „Ég er mjög ánægður í starfinu og það er ekkert sér-

-%.. '%&!34 /&4 500 %&4)2 (,&!.
$!' ¶AÈ ERU EKKI ALLIR SEM GETA VANIST

MEGNUM FNYKNUM AF RUSLATUNNUM BORG
ARBÒA AÈ SÎGN (ELGA (ELGASONAR

stakt að plaga mig. Viðhorf
almennings hefur breyst mikið til
hins betra en þó er auðvitað alltaf
einn og einn aftur úr fortíð sem
heldur að séum allir hálfvitar,“
segir Helgi sposkur. „Viðhorf ökumanna mætti líka vera betra en
þeir eru oft óbilgjarnir og gera sér
ekki grein fyrir því að þarna eru
menn og tæki að störfum. Þeim
finnst sumum betra að liggja á
flautunni en að fara í gegnum
næstu götu sem stutt er í.“ Ýmislegt verður á vegi Helga og félaga,

jafnvel
nýþvegin
innpökkuð
gluggatjöld úr Fönn en í dag sjá
bílarnir aðeins um heimilissorp og
þakkar Helgi guði fyrir það að fyrirtækin eru ekki lengur á þeirra
snærum enda sorpið þaðan oft
margvíslegt og lyktarsterkt. „Við
verðum snælduvitlausir ef við
finnum grjót og timbur í tunnunum en það er á algerum bannlista.
Ætli við tökum ekki um 7-800 tunnur á dag og erum því allir í ágætu
formi. Strákarnir hér fara þó
margir í ræktina að loknum vinnudegi þannig að það er ekki allt loft
úr okkur að loknum degi.
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"ORGARSTARFSMENN HAFA HVAÈ MEST AÈ
GERA VIÈ AÈ ÖRÅFA UPP EFTIR BORGARBÒA
EFTIR HÒLLUMH¾IÈ UM MIÈJAN ¹GÒST

3IGURÈUR *ËNSSON VAKTSTJËRI

Leiðbeinendastarf
S

igurður Jónsson, vaktstjóri hjá
skilastöð Sorpu á Dalvegi hefur
starfað á endurvinnslustöðvum síðastliðin tíu ár og segir margt hafa
breyst til batnaðar á þeim tíma og
þá helst hvað varðar meðvitund
fólks um að flokka sorpið rétt. Dagurinn hefst klukkan 12 á hádegi og
eru þeir þrír til fjórir á hverri stöð
til klukkan hálfátta á kvöldin við að
aðstoða og leiðbeina fólki í hvaða
gáma henda skal dótinu. „Fólk
flokkar meira og er duglegra að
skila dagblöðum og fernum þannig
að þetta stefnir allt í rétta átt þó við
séum auðvitað aldrei ánægðir.“
Hann segir kostina við starfið vera
útiveruna og frjálsræðið og ber
flestum vel söguna en bætir þó við
að fólk mætti bera meiri virðingu
fyrir því góða starfi sem unnið sé á
skilastöðvunum, stærsti hlutinn er
þó meðvitaður um hvað þetta snýst
allt um. „Þarna getur fólk skilað
fatnaði til Hjálparstofnunar kirkjunnar allan ársins hring og þarf
ekki að bíða eftir næstu söfnun og
svo er Góði hirðirinn auðvitað
flaggið okkar en hér áður fyrr
blöskraði manni hvað það fór mikið
af verðmætum í súginn. Enn þá

'UÈMUNDUR "JÎRNSSON MEINDÕRAEYÈIR

4HEODËR (ANSEN

Meindýraeyðar eru veiðimenn

Fordómafullir góðborgarar

F

ólk er yfirleitt ánægt að sjá
okkur, enda hringir fólk hingað
eftir þjónustu. Tilfellin eru líka
þannig að fólk getur ekkert beðið.
Ef það er rotta inni í íbúðinni, þá
getur þú ekki bara sagt að þú
komir á morgun,“ segir Guðmundur Björnsson meindýraeyðir um
stundaránægju fólks yfir tilvist
þessarar starfsstéttar. Í Reykjavík
eru algengustu útköllin í kringum
rottur og mýs. Vitjanirnar eru um
219 á ári vegna fyrrnefnds vágests,
og hefur þeim fækkað mikið, en
fyrir um áratug voru kvartanirnar
nokkur þúsund. Menn rekast á
rotturnar í kringum húsin sín, hjá
biluðum niðurföllum og svo slæðast þær stundum inn í húsin. Af
öðrum meindýraútöllum má nefna
geitungabúin yfir sumartímann og
svo eru það refir og minkar en höfuðborgarsvæðið nær að sjálfsögðu
alla leið upp á Kjalarnes og þar
heldur refurinn sig að mestu leyti.
„Það kemur þó alveg fyrir að
minknum skjóti upp í íbúðahverfum og við höfum farið í útköll þar
sem hann hefur gert sig heimakominn í íbúðum á Skólavörðustíg
og í Breiðholti. Rottusvæðið er frá
Elliðaám og vestur úr en lítið hefur
borið á þeim í Breiðholti og öðrum
úthverfum. Mýsnar er aftur á móti
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MUNDUR BJÎRNSSON MEINDÕRAEYÈIR SEGIR
HÎRÈUSTU MENN DAUÈHR¾DDA VIÈ ÖAU
DÕR SEM SL¾ÈAST INN ¹ HEIMILIN

að finna alls staðar en fólk amast
minna við þeim. Útköllin geta þó
verið af öllum toga og einu sinni
fór ég í Öskjuhlíðina til að safna
saman hænum sem þar voru á
vappi.“ Á sumrin er eitrað fyrir
rottunum í holræsunum. Komist
þær inn í hús er reynt að veiða
þær í gildrur og forðast að eitra
fyrir þeim í lengstu lög, enda ekki
gaman að vita af rotnandi dýri einhvers staðar inni í vegg eða uppi á
háalofti. „Ég forðast alltaf að blása
upp rottuvandamálið en þær eru
til og þegar vandamálin koma upp

erum við til staðar. Þær lifa þarna
langt undir og komast upp ef eitthvað er ekki í lagi,“ segir Guðmundur og hlær að hugmyndinni
um að meindýraeyðar séu ofurmenni. „Það er ekki bundið við kyn
eða vaxtarlag manns hvort hann
geti sinnt starfinu. Við höfum
verið með ungar stelpur í vinnu
hjá okkur og ég hef oftar en ekki
farið inn í híbýli 200 kílóa manna
sem hlaupa undan meindýrinu. Ef
fólk hefur ranghugmyndir um
okkur þá er það helst að það haldi
að við séum dýrahatarar og jafnvel vondir menn. Það kemur fyrir
að menn missa dýrin sín út eða
rekast á særða ketti einhvers staðar og hringja í lögregluna sem
bendir þeim á okkur. Þá lýst fólki
oft ekki á blikuna og heldur að við
komum dýrunum fyrir kattarnef.
Það er fjarri lagi en kettirnir fara
upp í Kattholt og starfsmennirnir
hér eiga flestir gæludýr. Þetta er
bara okkar starf.“ Aftur á móti
játar Guðmundur því að ef til vill
sé veiðimennskan í blóði þeirra
allra en flestir stunda einhvers
konar veiði enda þarf oft mikla
útsjónarsemi til að ná dýrunum.
„Sjálfur er ég alinn upp úti á landi,
við veiðar og slíkt og líklega er
þetta bara í blóðinu.“

V

íða um bæinn má sjá Theodór
Hansen við vinnu sína á svokallaðri „sugu“ en eldsnemma á morgnana, milli klukkan fjögur og sex,
hefur hann starf sitt við að hreinsa
gangstéttir, umferðareyjur og miðbæinn með hálfgerðum ryksugubíl
og er oft að langt fram á dag. Á
svæðum þar sem gámar eru tæmdir
þarf oft að fínpússa svæðið og þá er
Theodór mættur og svo er það ruslið
sem mannfólkið losar sig við hér og
þar um borgina og er þar allt mögulegt að finna – allt frá mannasaur að
sögn Theodórs og upp í mjólkurfernur. „Því miður gengur fólk alveg
skelfilega illa um en sem betur fer
er þetta góður hópur sem vinnur við
þetta og fylgist vel með hvar þarf á
aðgerðum að halda. En mér finnst
umgengnin alltaf fara versnandi og
fólk ber ekki nægjanlega virðingu
fyrir umhverfinu né því starfi sem
við borgarstarfsmenn vinnum.“
Hann segir miðbæinn hvað verstan
og menningarnótt toppi þar allt en
sumartíminn er erfiður. Einnig sé

6%2¨-4)  (!5'!.! 3IGURÈUR
*ËNSSON HJ¹ SKILASTÎÈ 3ORPU SEGIR ÖAÈ
OFT KOMA SÁR ¹ ËVART HVE MIKIÈ AF NÕLEGU
DËTI LENDI Å SKILASTÎÈINNI

rekst maður þó á töluvert af verðmætum og það kemur manni á óvart
en má þó kannski kenna vankunnáttu fólks oft um. Svo hafa framleiðsluhættir jú oft breyst mikið og
dót sem framleitt er í dag endist
bara ekki eins lengi og það sem var
á markaði fyrir 30 árum, þannig að
enn getur maður notað eldgamla
hátalara meðan nýir geislaspilarar
fara beint í tunnuna.“ Það er mjög
árstíðabundið hvað fólk kemur
með. Á sumrin er það garðaúrgangur og fyrir jól eru geymslurnar svo
teknar í gegn. Eftir áramót er svo
allt á floti í sprengjuumbúðum.“

&)..52 &92)2 !5+.5 /&"%,$) 4HEODËR

(ANSEN FERÈAST UM B¾INN ¹ SORPSUGU
OG ER ÖVÅ Å N¹NUM TENGSLUM VIÈ MANNLÅF
BORGARINNAR

áreitið mikið ef kalt er úti en þá eru
mikil læti í fólki og áreiti enda fólk
oft að kynda kaldan skrokkinn með
heitum miði. „Ég finn fyrir því að
það er litið niður á okkur sem sjá um
að þrífa borgina en samt er maður
nærri orðinn ónæmur fyrir aðkasti
sem er þó nokkuð mikið, og þá helst
frá „betri borgurum“. Það er hér um
bil eins og þú sért ekkert nema einn
liður í skítnum á götunni. Ég held
svei mér þá að sumir hefðu gott af
því að prófa starfið.“ Theodór segir
aðkastið ekki mest frá gangandi
vegfarendum heldur séu það líka
íbúar í húsum, til að mynda við
Laugaveg. „Þetta er samrýmdur
hópur sem vinnur þetta hreinsunarstarf og það hjálpar en það er lítil
endurnýjun á fólki í þessum geira
og við þekkjumst öll mjög vel. Það
væri samt óskandi að fólk bæri
meiri virðingu fyrir þessum störfum og kæmi ekki í vígahug út af
skemmtistöðunum.“

LOKADAGAR
ÚTSÖLUNNAR

Allt að
30% afsláttur
af eikarhúsgögnum
frá Christian Harold

Svefnsófi

Sófasett 3+1+1

Sófasett 3+1+1

Fullt verð: 179.000,Útsöluverð: 98.000,-

Fullt verð: 269.000,Útsöluverð: 179.000,-

Fullt verð: 239.000,Útsöluverð: 159.000,-

Fjöldi annara tilboða

Opið virka daga: 10-18
laugardaga 11-16
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Dansinn er lífæðin
Stjarna Ernu Ómarsdóttur hefur síðustu
ár færst hærra og
hærra á hinu evrópska
himinhvolfi dansins.
Síðustu ár hefur hún
ferðast vítt og breitt um
heiminn með sýningar
sínar og í einu virtasta
danstímariti Evrópu
hafa gagnrýnendur og
blaðamenn sett hana
í hóp með frambærilegustu listamönnum
álfunnar. Júlía Margrét
Alexandersdóttir hitti
dansarann yfir bolla af
piparmyntutei.

vinnur með tónlistarmanninum
Jóhanni Jóhannssyni og Margréti
Söru Guðjónsdóttur. Parið hefur
verið saman síðan þá, en hafa
hjónaleysin einhver frekari áform
um samvinnu? Erna verður sposk á
svip og játar að þau hafi eitthvað í
bígerð. „Ég hef unnið mikið með
hljóð síðustu árin og finnst gaman
að toga í ýmsa aðra spotta í listinni
en bara dansinn sjálfan. Þannig eru
hljóðin oft fyrir mér frekar notuð í
þágu dansins og eins konar framlenging á hreyfingum. Ég hef líka
verið að leika mér að því að syngja
dauðarokk,“ segir hún eins og ekkert sé eðlilegra fyrir smávaxna og
fíngerða konu en að framkalla
dimm og drungaleg hljóð úr dýpstu
iðrum. „Þessi frumstæðu náttúrulegu öskur og hljóð heilla mig og
mér finnst oft hægt að segja miklu
meira með einni góðri öskurroku
en þúsund setningum. Þú þarft á
allri þinni orku að halda til að
mynda eitt gott öskur, allir vöðvar
og æðar þenjast út, stundum þannig
að mig svimar en það á mjög vel við
mig að vinna með öfgar og sterkar
andstæður.“

R

$ANSINN ¹ RÁTTRI LEIÈ
Við förum út um víðan völl enda af
nógum ævintýrum að taka. Erna
hefur starfað með virtum leikstjórum og danshöfundum um alla Evrópu og sett upp eigin sýningar.
Samstarfið við Gabríellu Friðriks
ber einnig á góma, en Erna segir
þær hafa opnað margar dyr hvor
fyrir aðra, Gabríella tekið dansinn
inn í list sína og svo hefur listakonan unnið að dansverkum Ernu hvað
varðar búninga og sviðshönnun í
samstarfi við Raven. Sýningarnar
sem Erna hefur unnið í samstarfi
við Jóhann Jóhannsson verða áfram
á ferð vítt og breitt um Evrópu og
svo er hópur úti í Brussel sem kallar sig Poni en hann samanstendur
af dönsurum, myndlistar- og tónlistarmönnum. Í þeim hópi hefur
Erna þróað nýja persónu sem hún
kallar „The Talking Tree“. Tréð
verður einnig á ferðalagi um Evrópu og skemmtir fólki með undarlegri sögustund og dansi og ætlunin
er að sýna hluta þessa afraksturs á
tíu ára afmælishátíð dansleikhússins Ekka í vor. Í nóvember munu
þau síðan taka að sér stórt verkefni
en Ernu áskotnaðist sá heiður að
vera valinn listamaður Listahátíðarinnar Les Grandes Traverseer
sem stendur yfir í tíu daga í vínhéraðinu Bordeux í Frakklandi. Hlutverk Ernu verður að velja listamenn á hátíðina auk þess að sýna
flest verka sinna. En hvar stendur
Ísland í þessu öllu og erum við með
á nótunum hvað samtímadans varðar? „Þetta stefnir allt í rétta átt en
við erum samt frekar stutt á veg
komin og verðum að halda áfram
að ala upp dansara, danshöfunda og
áhorfendur. Ánægjulegast er að í
Listaháskólanum er margt að breytast og spennandi tímar fram undan.
Í fyrsta skipti er þar dansdeild sem
einbeitir sér að samtímadansi en
Karen María Jónsdóttir hefur unnið
gott starf þar. Ég hef aðeins aðstoðað hana við að fá kennara hingað til
lands og fólk má vita að það eru
margir af bestu kennurum í heimi
sem munu koma hingað og kenna.
Hér á landi hefur hingað til bara
verið einn dansflokkur sem starfar
árið um kring, Íslenski dansflokkurinn, sem vissulega hefur verið að
gera margt gott, en dansinn á
Íslandi líður fyrir litla breidd.
Íslendingar hafa margir hverjir
varla vitað hvað það eru miklir
möguleikar í dansinum og hvað það
er margt í boði.“ Brussel hefur síðustu árin verið mekka samtímadansins og því hefur borgin hentað
Ernu vel sem stoppistöð enda stutt
til allra átta þegar hún er á stöðugu
ferðalagi. En hún vill gjarnan koma
til Íslands og dvelja lengur í senn.
„Ég held að það hafi varla farið
framhjá nokkrum manni að áhugi á
dansi hefur aukist mikið síðustu
árin hér á landi og því er mjög
gaman að koma hingað að vinna
með Íslendingum og finna fyrir því
hversu margir eru hungraðir í
meira.“ N

eyndar er fleira í
boði en grænt vatnssull. Á fínum kaffihúsum fylgir auðvitað
smá
súkkulaðiflís með
og Erna gengst við þeirri sök að
vera mikill sælkeri og um leið að
hún fari ekki eftir stífum herbúðamatseðli eins og dansarar gera svo
gjarnan. „Sem betur fer þykir mér
skyndibiti vondur sem og sykrað
gos, mér nægja tveir kóksopar á
mánuði. Ég á öllu erfiðara með að
standast súkkulaðið og mætti
kannski minnka það. Þegar sýningar nálgast verð ég þó mun meðvitaðri um mataræðið og verð alltaf
stressuð yfir því að ég gleymi
kannski að borða orkumikla máltíð
eða fái ekki nægan svefn. Þá er
gott að borða pasta, banana og jafnvel steik, þótt ég sé yfirleitt ekki
mikil kjötkona. Lykilatriðið er þó
að ná góðum svefni. Annars finnst
mér það oft misskilningur að dansarar þurfi endilega að vera grannvaxnir. Bestu dansatriðin sem ég
hef séð eru oft með dönsurum sem
hafa mjúkan líkamsvöxt og appelsínuhúð. Dansinn hefur oft miklu
meira með persónuleikann að gera
heldur en akademíska danstækni.“

+VÅÈAKÎST FYRIR "AKKYNJUR
Erna hefur þurft á öllum sínum
styrk að halda síðustu vikur. Annan
í jólum frumsýndi Þjóðleikhúsið
einn þekktasta gríska harmleik
sögunnar, Bakkynjur, en þar voru
bakkynjurnar sjálfar, fylgdarkonur Díonýsosar, mikið til á hennar
snærum og Atla Ingólfssonar tónskálds, þar sem Erna sá vitaskuld
um dansinn og Atli um tónlistina.
Erna viðurkennir að hafa fengið
martraðir fyrir Bakkynjuverkefnið og fundist það skrítin tilhugsun
að þurfa að vinna eftir handriti,
með grískum leikstjórum sem hún
þekkti ekki neitt og það í hinni
virðulegu stofnun Þjóðleikhúsinu.
Skelfingarnætur voru þó óþarfar
og var hún mjög ánægð með útkomuna. „Þetta var mun skemmtilegra
en ég bjóst við og mér finnst alltaf
mjög sjarmerandi að sjá fólk takast á við dansinn sem hefur hann
ekki að atvinnu. Að vísu voru tveir
frábærir atvinnudansarar í þessum sjö manna bakkynjuhóp en leikkonurnar dembdu sér út í þetta af
fullum krafti og það var gaman að
sjá hvernig karakter þeirra samsamaði sig dansinum. Ragnheiður
Steindórsdóttir á til dæmis stórfenglega innkomu og mér fannst
sérstaklega gaman að sjá hana,
elsta í hópnum, blómstra í dansinum.“ Verk Ernu eru oftar en ekki
mikil upplifun, þar sem tónlist,
dans, hljóð og leiklist mynda heildarumgjörð og magnaðan galdur.
„Það er alltaf áhugavert að sjá
áhorfendur þora að taka á móti
þegar hlutirnir eru gerðir á óhefðbundinn hátt. Listin er oft um þessa
óútskýranlegu þætti, skrítnar tilfinningar sem koma upp og fleira

%2.! «-!23$«44)2 $!.3!2) /' $!.3(&5.$52

og það er alveg óþarfi að hræðast.
Stundum erum við of hrædd við að
skila ekki eða misskilja en í Bakkynjum er ekki mikilvægast að
skilja plottið. Þetta er upplifun sem
fer um allan líkamann.“

5MBOÈSMAÈUR ¹ ÖÎNUM
Algengt er að reglubundin þjálfun
karlkyns dansara hefjist ekki fyrr
en þeir eru 16 eða 17 ára gamlir en
öllu sjaldgæfara er að stúlkur snúi
sér svo seint að skipulagðri þjálfun í listinni. Eftir að hafa staldrað
við á hinum og þessum dansnámskeiðum, meðal annars í djassballet og breikdansi, á sínum æskuárum í Kópavoginum, innritaði hún
sig, þá 17 ára gömul, í Listdansskólann. „Ég man ekki eftir mér
öðruvísi en spriklandi. Það voru
jafnan uppistönd og sýningar í
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happs því þá hófst ævintýrið. „Ég
var ekki tilbúin fyrir nákvæmar
og stífar akademískar æfingar og
hafði hreinlega aldrei langað til að
stunda þær, þannig að ég þakka
fyrir að hafa fundið nýjan skóla
sem hentaði mér betur. Á þessum
tíma var verið að setja á stofn
dansskóla í Brussel, PARTS, og ég
komst þar inn á fyrsta ári og var
hálfgert tilraunadýr. Ég var mjög
heppin að fá inngöngu því í dag er
þetta einn eftirsóttasti skóli í heimi
og ég hefði aldrei komist inn í hann
í dag með þann grunn sem ég hafði
þá.“ Árgangurinn sem Erna fylgdi
í PARTS samanstóð af alls kyns
fólki, þar voru dansnemendur úr
Parísaróperunni,
fyrrverandi
leigubílstjóri, leikarar og fleiri og
var mikið unnið með hvern einstakling fyrir sig í stað þess að

(LJËÈ SEGIR MEIRA EN MÎRG ORÈ
Hróður Ernu hefur aukist jafnt og
þétt og í einu þekktasta danstímariti heims, hinu þýsk-enska Ballettanz, hefur nafn hennar verið
nefnt nokkur ár í röð þegar kemur
að því að útnefna eftirtektarverðustu dansara og danshöfunda Evrópu. Þá hefur hún hlotið Grímuna í
tvígang og var útnefnd heiðurslistamaður Kópavogs árið 2006,
heiður sem henni þykir mjög vænt
um. „Kannski má frekar segja að
líf mitt sé í bakpoka, því ég er alltaf
með búslóðina mína í litlu húsi á
bakinu,“ segir Erna og rennir augunum í átt að hafurtaskinu sem
bíður við hlið hennar á stól. Heima
er unnusti hennar Valdimar
Jóhannsson í óða önn að pakka en
þau ætla að feta sig áfram í tilraunastarfsemi með sambúð þegar

Á morgnana fer ég í feluleik við búálfinn sem býr á
baðherberginu hjá mér og þegar ég finn hann syngjum
við saman dauðarokk og bökum svo brauð þegar við
erum orðin svöng. Á kvöldin förum við svo út í náttúruna og reynum
að galdra allar allar virkjanir í burtu. Þá er búálfurinn minn orðinn
þreyttur og fer.
barnaafmælum og þótt ég hafi
ekki byrjað að gefa dansinum
gaum af alvöru fyrr en 17 ára held
ég að þetta hafi blundað í mér alla
tíð.“ Í listdansskólanum fékk Erna
smá smjörþef af samtímadansi og
kennararnir hvöttu hana til að fara
út í frekara nám í greininni. Við
tók tveggja ára martröð að hennar
eigin sögn og átti sú pína sér stað í
akademískum dansskóla í Rotterdam. Að lokum leyfði dansarinn
uppreisnarseggnum að skríða úr
fylgsninu og yfirgaf skólann enda
greinilega á allt annarri bylgjulengd. Það varð henni til mikils

steypa alla í sama mót. Í dag eru
þeir sem útskrifuðust með Ernu
allir að gera góða hluti í dansheiminum, sem er sérstakt á tímum
heilla herdeilda atvinnulausra
dansara í Evrópu. Í PARTS fann
Erna hvað það var sem hún vildi
gera við dansinn og hóf að þróa
hugmyndir sínar. Eftir námið má
segja að líf hennar hafi verið í
ferðatösku því eftirspurn eftir
danssýningum hennar eykst með
hverju árinu sem líður og heilmikill sviti fyrir umboðsmann hennar
að bóka sýningar hennar um alla
Evrópu.

hann hefur lokið við tónleikaferðalag sitt um Evrópu með hljómsveitinni Reykjavík!. Skötuhjúin kynntust þegar þau unnu saman að
myndbandi Bjarkar Guðmundsdóttur – Where is the Line – en þar
var hann að smíða leikmyndina og
Erna lék slímugt og viðbjóðslegt
skrímsli. Tvær útgáfur voru gerðar af myndbandinu og var önnur
útgáfan útfærsla Gabríellu Friðriksdóttur á Feneyjatvíæringnum,
en hún leikstýrði einnig myndbandinu. Valdimar kom svo síðar að
tónlistarflutningi í nýjasta verki
Ernu, Mysteries of Love, sem hún

HELGAR
TILBOÐ
Nýtt

Nýtt

2.199

1.999

Laddi 2CD
Hver er sinnar kæfu smiður

2.199

1.999

Lay Low
Please Don’t Hate Me

2.199

1.999
My Super Ex Girlfriend
DVD

2.499

2.299

Ýmsir
Rokkland 2006 2CD

2.999

2.799

Sálin
Sálin og Gospel CD+DVD

2.199

1.999
Pirates of the Caribbean 2

DVD

2.199

1.999

Cliff Richard
Two’s Company-The Duets

2.199

1.999

James Morrison
Undiscovered

2.199

1.999
The Queen
DVD

2.199

2.199

1.999

The Beatles
Love

2.199

1.999

Il Divo
Siempre

2.199

1.999
The Last Kiss
DVD

2.199

1.799

1.999

Material Girls
DVD

Crank
DVD

KRINGLUNNI • SMÁRALIND • LAUGAVEGI
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Hvernig persónuleiki ert þú?

Öll a›sta›a er eins og best gerist
me› gó›um hljómbur›i og fullkomnu hljó›kerfi.
– og úts‡ni› ver›ur hver einasti
ma›ur a› upplifa…

Í dag eru flest sálfræðimódel byggð á NEO-persónuleikaprófinu sem skoðar
meginþættina fimm sem skilgreina hvernig manneskja við erum.

ENNEMM / SÍA / NM25645

Glersalurinn er kjörinn fyrir
árshátí›ir fyrirtækja e›a félaga.
Matrei›slumeistari er Sturla Birgis.
Kíktu á heimasí›u okkar,
glersalurinn.is, e›a hringdu og
fá›u nánari uppl‡singar
í símum 586 9006 og 564 2112.

Einnig erum
vi› me›
Kvöldver›i
Brú›kaup
Fermingar
Afmæli
ﬁorrablót

S

érfræðingar virðast sammála um að persónuleiki fólks sé að helmingi til erfðafræðilegur og að helmingi til lærður. Samkvæmt
Dr. Pierce Howard eru meginþættirnir
fimm byggðir upp af mismunandi heilaboðum. NEO PI-R persónuleikaprófið er vel þekkt gæðapróf sem hefur reynst áreiðanleg og réttmæt mæling

6ELDU ÖÁR TÎLU ¹ MILLI ORÈANNA TVEGGJA TIL AÈ SÕNA HVAÈ LÕSI ÖÁR BEST %F ÖÁR FINNST ÖAU LÕSA ÖÁR
JAFNVEL VELDU Ö¹ TÎLUNA Å MIÈJUNNI
1. Ákafur

5 4 3 2 1

Rólegur

14. Hlýr

5 4 3 2 1

Kaldur

2. Kýs félagskap

5 4 3 2 1

Kýs einveru

15. Einbeittur

5 4 3 2 1

Ístöðulaus

3. Draumóramaður 5 4 3 2 1

Jarðbundinn

16. Fer hjá sér

5 4 3 2 1

Er sama

4. Kurteis

5 4 3 2 1

Stuttorður

17. Mannblendinn

5 4 3 2 1

Kaldur

5. Snyrtilegur

5 4 3 2 1

Draslari

6. Varkár

5 4 3 2 1

Öruggur

18. Nýjungagjarn

5 4 3 2 1

Fastheldinn

7. Jákvæður

5 4 3 2 1

Neikvæður

19. Vinnur vel í hóp

5 4 3 2 1

Sjálfstæður

8. Fræðilegur

5 4 3 2 1

Hyggjuvit

20. Skipulagður

5 4 3 2 1

Óskipulagður

9. Örlátur

5 4 3 2 1

Eigingjarn

21. Sveimhugi

5 4 3 2 1

Staðfastur

10. Ákveðinn

5 4 3 2 1

Ekki fastsettur

22. Samræðufús

5 4 3 2 1

Hugsi

11. Kjarklítill

5 4 3 2 1

Framfaragjarn

23. Tvíræðinn

5 4 3 2 1

Skilmerkilegur

12. Sýniþörf

5 4 3 2 1

Hlédrægur

24. Treystir

5 4 3 2 1

Efagjarn

13. Ímyndunarafl

5 4 3 2 1

Yfirráð

25. Stundvís

5 4 3 2 1

Slær á frest

(VERNIG ¹ AÈ TELJA STIGIN

Salavegi 2
201 Kópavogi
Sími 586 9006
Gsm 862 0713
freyja@glersalurinn.is
glersalurinn.is

á helstu þáttum persónleika. Það byggir á hinum svokölluðu „Fimm stóru“ eða „Big Five“ persónleikaþáttum sem þykja ná yfir flest það sem persónuleiki
fólks samanstendur af. Á grundvelli prófniðurstaðna
er því hægt að lýsa einstaklingi mjög ítarlega og spá
með talsverðri vissu fyrir um hegðun hans á ýmsum
sviðum.

Taugaveiklun: Legðu saman stigin
fyrir svör við spurningum 1, 6, 11,
16, 21. Stigafjöldi ____
Úthverfa: Stig fyrir svör við
spurningum 2, 7, 12, 17 og 22.
Stigafjöldi _____
Víðsýni: Stig fyrir svör við spurningum 3, 8, 13, 18 og 23. Stigafjöldi _____
Samvinnuþýður: Stig fyrir svör
við spurningum 4, 9, 14, 19, 24
Stigafjöldi ________
Samviskusemi: Stig fyrir svör viðspurningum 5, 10, 15, 20 og 25.
Stigafjöldi ______

(VAÈ SEGIR STIGAFJÎLDINN UM
ÖIG
Taugaveiklun: Stigafjöldi 5-13 er
lágt hlutfall, frá 14-16 er miðlungshlutfall og á milli 17-25 er hátt
hlutfall.
Úthverfa: lágt 5-13, miðlungs 14-

á yfirborðinu

¶¾TTIRNIR FIMM ERU EFTIRFARANDI
Taugaveiklun (Neuroticism) Hátt hlutfall: Kvíðinn, óvinveittur,
þunglyndur, óöruggur. Lágt hlutfall: Rólegur, afslappaður, lítið um
tilfinningasveiflur.
Úthverfa (Extroversion) Hátt hlutfall: Hlýr, félagslyndur, ákveðinn, virkur. Lágt hlutfall: Einfari, feiminn, lítið fyrir samskipti.
Víðsýni (Openness) Hátt hlutfall: Skapandi, listhneigður, tilfinninganæmur, umburðarlyndur. Lágt hlutfall: Íhaldssamur, lítið
ímyndunarafl, vill hafa hluti í föstum skorðum.
Samvinnuþýður (Agreeableness) Hátt hlutfall: Treystir fólki, fórnfús, samvinnuþýður, hógvær. Lágt hlutfall: Ókurteis, samúðarlaus,
kaldur, harðbrjósta
Samviskusemi (Concsientiousness) Hátt hlutfall: Hæfur, skipulagður, hvetjandi, agaður. Lágt hlutfall: Ósnyrtilegur, óskipulagður,
hvatvís, styttir sér leið.

18, hátt 19-25
Víðsýni: lágt 5- 12, miðlungs 1316, hátt 17-25.
Samvinnuþýður: lágt 5-16, miðlungs 17-20, hátt 21- 25.
Samviskusemi: lágt 5-14, miðlungs
15-19, hátt 20-25.

Farðu nú í kassann hér fyrir ofansem lýsir persónugerðunum fimm
og hvað það þýðir að vera með hátt
eða lágt hutfall af hverjum eiginleika fyrir sig.
(Birt úr prófi Pierce J. Howard
sem áður birtist í Sunday Times)
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Hvað gerðu konur á víkingaöld og
hvernig klæddu þær sig?

Klænaður kvenna á víkingaöld
Upplýsingar um klæðaburð,
störf og stöðu kvenna á víkingaöld er helst að finna í fornleifum
og rituðum heimildum. Þá var
fólk grafið að heiðnum sið í fullum klæðum með gripum, svokölluðu haugfé, sem margir telja
að hafi verið eigur þeirra látnu
og geti þannig varpað ljósi á þá í
lifanda lífi. Þess konar grafir úr
heiðni kallast kuml.
Flíkur varðveitast yfirleitt
illa í jarðvegi. Þær upplýsingar
sem liggja fyrir benda þó til þess
að fullorðnar konur á víkingaöld
hafi almennt klæðst síðum kyrtlum úr ull eða líni, en að kyrtlar
þeirra yngri hafi verið styttri.
Skikkja var oft fest yfir kyrtilinn við öxl eða brjóst með tveimur kúptum nælum. Sjálfsagt hafa
ekki allar konur átt slíka gripi
eða klæðst svo hversdagslega og
hefur ríkidæmi, störf og staða
líklega ráðið þar miklu um.
Skartgripir og önnur verðmæti
Skart virðist engu að síður hafa
verið notað meðal kvenna úr
öllum aldurshópum og var það
fjölbreytt og ríkulega skreytt.
Áberandi voru litríkar perlur og
nælur af ýmsum gerðum, sem
meðal annars voru notaðar til
þess að festa skikkjuna við
kyrtilinn. Karlar báru einnig

skart, þá einkum perlur, en þó
hafa hinar svokölluðu kúptu
nælur aldrei fundist í karlmannskumli svo vitað sé.
Enn fremur hafa konur verið
jarðaðar með ýmsum öðrum
gripum og jafnvel húsdýrum,
svo sem hnífum, skærum, brýnum, kömbum, metum, vogarskálum, vefjarskeiðum, snældusnúðum og lyklum, auk hunda og
hesta. Gripirnir benda til starfa
kvenna við hannyrðir, matargerð
og jafnvel viðskipti. Þeir hafa
sömuleiðis, þó einkum lyklarnir,
þótt gefa til kynna sterka stöðu
konunnar innan heimilisins á
víkingaöld, og bendir fyrirkomulag innan híbýla víkingaaldarfólks einnig til hins sama.
Ritaðar heimildir um víkingakonuna
Ritaðar heimildir styðja jafnframt þessa ímynd víkingaaldarkonunnar. Þó ber að hafa í huga
að í þeim eru aðallega nefndar til
sögunnar þær konur sem vöktu á
sér athygli vegna einstakra
atburða. Í Laxdælasögu segir til
dæmis frá konu, Vigdísi, sem
skýtur skjólshúsi yfir vígamann,
Þórólf. Hún læsir hann inni í útihúsi á bæ sínum, án vitundar eiginmanns síns, og gat falið hann
þannig. Í Vatnsdælasögu er sambærileg frásögn af Hildi sem
ræður ríkjum „innan stokks“ á
bæ einum er Svínavatn hét.
Staða konunnar á víkingaöld
Staða konunnar á víkingaöld
hefur að líkindum verið svipuð
og hún er meðal kvenna í dag.
Aftur á móti hefur samfélagið í
kringum hana tekið umtalsverðum breytingum og störf hennar
að sama skapi breyst. Til voru
valdamiklar konur þá sem nú. Í
dag eru konur að líkindum sýnilegri þátttakendur í opinberu
lífi, innan fræðasamfélags og á
vinnumarkaði, á meðan konur
víkingaaldar
voru
sýnilegri
innan heimilisins sem þá var
opnara fyrir almennum atburðum og samkomum.
Steinunn J. Kristjánsdóttir,
lektor í fornleifafræði
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Í hugum margra er víkingaaldarkonan komin yfir miðjan aldur,
skörungslynd og valdamikil.
Hún ræður oft örlögum eiginmanns síns með eftirtektarverðum ákvörðunum. Þannig hafa
einhverjar þeirra eflaust verið,
en rannsakendur gefa sífellt
meiri gaum þeirri breidd sem
manneskjan býr yfir miðað við
aldur, kyn, kynhneigð og félagslega stöðu. Konan á víkingaöld
getur hafa verið unglingsstúlka,
móðir, amma, bóndi, vinnukona
eða jafnvel ambátt, svo eitthvað
sé nefnt. Klæðnaður hennar
hefur væntanlega ráðist að miklu
leyti af þessum þáttum, svo og
störf kvenna og staða innan
heimilis og utan. Ákveðin tíska í
klæðnaði var þó ráðandi á þessum tíma, sem og öðrum.

AFNEMUM ÁLAGNINGU
UM HELGINA!

Hvaðan kemur orðatiltækið
„sorrý Stína“?

Verð kr 32.319,-

Óvíst er um uppruna orðasambandsins „sorrý Stína“. Flestir,
sem undirrituð hefur talað við,
segjast ekki hafa heyrt það lengi
þótt þeir kannist vel við það og
hafi þekkt það í allnokkra áratugi.

Við þurfum að rýma fyrir nýjum vörum og þess
vegna afnemum við álagningu um helgina!

Rakið aftur til stríðsáranna
Sumir geta sér þess til að rekja
megi orðasambandið aftur til
stríðsáranna. Sú saga virðist vel
þekkt að hermaður hafi á 6. áratugnum boðið stúlku upp í dans á
balli. Hann steig óvart á tærnar á
henni og sagði: „Sorrý“. Hún hélt
að hann væri að spyrja hana að
heiti og svaraði: „Stína“. Öðrum
þótti þetta fyndið og orðatiltækið
var tekið upp í almennri notkun.
Sagan er góð og skemmtileg og
sjálfsagt er sannleikskorn í
henni.

afsökunar á einhverju í fremur
kæruleysislegum tón. Þetta er
gert burtséð frá því hvort nokkur Stína sé viðstödd og án þess að
mikil alvara búi að baki afsökunarbeiðninni. Jafnt er hægt að
segja „sorrý Stína“ við karl og
konu.

Kæruleysisleg afsökunarbeiðni
Orðasambandið virðist helst
notað þegar verið er að biðjast

Guðrún Kvaran, prófessor og
forstöðumaður Orðabókar
Háskólans

+5-,  VÅKINGAÎLD VAR FËLK GJARNAN

Ekta ítalskt leður og fínt úrval húsgagna,

GRAFIÈ Å FULLUM KL¾ÈUM MEÈ ÕMSUM
GRIPUM SVOKÎLLUÈU HAUGFÁ

hægindastóla, sófasetta og borða.
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6ÅSINDAVEFUR (¹SKËLA ¥SLANDS FJALLAR UM ÎLL VÅSINDI HVERJU NAFNI SEM ÖAU
NEFNAST !È JAFNAÈI BIRTAST ÖAR   NÕ SVÎR Å HVERRI VIKU -EÈAL SPURNINGA
SEM GLÅMT HEFUR VERIÈ VIÈ AÈ UNDANFÎRNU ERU (VAR ER H¾GT AÈ FINNA SÎGU
LANDN¹MSMANNSINS !TLA GRAUTS HVORT SKAL SEGJA HAMBORGARHRYGGUR EÈA
HAMBORGARAHRYGGUR G¾TUÈ ÖIÈ SAGT MÁR ALLT UM SAUÈNAUT OG ER H¾TTULEGT
AÈ TAKA OF MIKIÈ AF VÅTAMÅNUM (¾GT ER AÈ LESA SVÎR VIÈ ÖESSUM SPURNING
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Opnunartími
14-19 virka daga
opnunartími:
Laug 12-16
virka daga
11.00 – 19.00
Sunnudag 12-16 (þessa helgi)
laugardaga 12.00 – 16.00

minimal • miðhraun 14 • garðabær • sími 517 4008 • (við hliðina á sappos)
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„Þetta er einfaldlega góð spennusaga,
þétt flétta með óvæntum snúningum.
Blanda af spennu, reimleikum og rómantík.
Ekki missa af henni.”

Fjölskyldan situr
fyrir framan sjónvarpið og fylgist
með fréttum. Þulurinn varar við
myndum
sem
fylgja fréttinni og
augu heimilisfólks
glennast upp af
spenningi. Hvað
skyldi sjónvarpsstöðin bjóða upp á þetta kvöldið?
Aflimuð lík frá Írak eða hengdan
einræðisherra? Bollarnir eru fylltir af kaffi og appelsíni, húsfreyjan
stendur upp og nær í nokkrar
súkkulaðikúlur. Spennan magnast
með hverju sekúndubroti. Hvað er
þjóðin að fara að sjá?
Á skjánum birtist berstrípuð kona

og karlmaður sem liggur á maganum með grímu fyrir andlitinu.
Fréttakonan greinir frá því að
þarna sé umdeildur maður á ferðinni sem hafi töluvert verið á milli
tanna þjóðarinnar. Fólkið heima í
stofu sýpur hveljur af hneykslan.
Ekki er það vegna þess að fréttastofan skuli spila vel valdar senur
frá einkalífi mannsins í svefnherberginu heldur er það hegðun
mannsins sem fer með góðborgarana. Unglingur á heimilinu glottir
reyndar út í annað, hann hafði séð
myndbandið í fullri lengd í herberginu sínu. Það hafði heimilisfaðirinn líka gert í vinnunni. Móðirin líka. Hún hafði fengið slóðina
senda
frá
saumaklúbbnum.
Fjðlskyldan heima í stofu er

svekkt með „blörrið“. Engin kynfæri, ekkert krassandi. „Ekkert
sýnt,“ missir unglingurinn út úr
sér og er fyrir vikið sendur inn í
herbergi.
„Vefsíður lágu niðri vegna aðsóknar landans í að sjá myndbandið,“
segir fréttakonan. Allir vildu sjá,
allir vildu hneykslast, allir vildu
geta mætt í kaffiboðið næsta
sunnudag og lýst því yfir að þeir
hefðu nú séð viðbjóðinn og gætu
vart heilum á sér tekið yfir þessu
framferði. „Og svo er maðurinn
trúaður,“ galar frænkan meðan
hún treður upp sig sig vænum bita
af brauðrétti. Hennar tæki og tól
eru sem betur fer geymd á góðum
stað undir hjónarúmi og þangað
fær engin myndavél að rata.

HGG/Rás 2
Sýnd í Smárabíói • Regnboganum • Nýja bíói Keflavík • Borgarbíói Akureyri
Fjarðarbíói Patreksfirði á sunnudaginn kl 20.00
20% afsláttur ef greitt er með korti frá Kaupþingi

N 0ONDUS

NLP Námskeið

Neuro - Linguistic - Programming
- Er sjálfstraustið í ólagi?
- Langar þig í betri líðan?
- Finnst þér að fáir skilji þig?
- Er eitthvað í fari þínu sem þú vilt vinna bug á?
- Finnst þér að öðrum gangi betur í líﬁnu en þér?
- Gengur illa að klára verkefni sem þú byrjar á?
- Finnst þér erﬁtt að höndla gagnrýni?

Með NLP aðferðum getur þú auðveldlega breytt líﬁ
þínu og skapað þína eigin framtíð.
NLP er notað af fólki um allan heim sem hefur náð
frábærum árangri í líﬁnu.

%FTIR &RODE °VERLI

Ég skellti
Ég verð bara
að spyrja, smá sinnepi á
afhverju er búið bolinn og það
að klippa gat á var ekki hægt
bolinn þinn? að þvo það
úr!

Þannig að þú Já og núna
klipptir bara gat líkar mér
á bolinn í staðinn þetta bara
fyrir að hafa gulan nokkuð
blett á honum!
vel!

N 'ELGJAN

Ekki aftur!!! Ef það Ekkert mál
hvarﬂar að þér að
maður,
klippa annað gat á
þennan bol skaltu óþarﬁ að
bara að fara ﬁnna
æsa sig!
þér annan samkomustað!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Þetta er amma
en það hljómar
ekki svo
mikilvægt!

NLP Námskeið verður haldið
9.-11. og 16.-18. febrúar.

Sonur minn
er mannlegur
símanúmerabirtir!
Númerabirtir
er fyrir
amatöra!

Píííííp ...
Hæ Kitta, þetta er
mamma, það var
ekkert mikilvægt,
langaði bara að spjalla.

Leiðbeinandi: Kári Eyþórsson MPNLP.
Upplýsingar í síma: 894-2992
Netfang: kari@ckari.com
Nánari upplýsingar um NLP má ﬁnna á: www.ckari.com

ÚFFF!
ÞVÍÍLKIR
VINNINGAR

Sinnep er alveg
hryllingur að ná úr
fötum og það er svo
sóðalegt að vera í
blettóttum bol!

Hringdu
þegar þú
getur,
bæbæ.

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Hjálpaðu
mér aðeins
að muna,
hvað var
það sem ég
átti að laga?

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

Ég vil meina að það sé
laugardagur og klukkan sé
11.14 að morgni að vetri!

Er komið
vor núna?

Það held ég
líka!

Hmmmmm ....

N "ARNAL¹N
Aukavinningar eru iPOD Nano • Panasonic heimabíó • PS2 tölvur • Sony Ericsson GSM
símar • PSP tölvur • Canon stafrænar myndavélar Fartölvur • PS2 Guitar Hero •
Gjafabréf á Tónlist.is • Bíómiðar á Kirikou og villidýrin • Kippur af gosi og en meira af
DVD, CD´s, tölvuleikjum og fleiru

Það er gott
að fara með
óhreina tauið
strax inn í
þvottahús!

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Grænmeti
er sælgæti!

Uppvask
aﬂar manni
vinsælda!

*Aðalvinningur verður dreginn út úr öllum innsendum SMS skeytum. Fylgstu með á www.bt.is. Vinningar verða
afhendir í BT Smáralind, Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Foreldrar þínir eru
duglegt og gáfað
fólk!

Ríkisreknir
skólar eru bestir,
einkaskólar
eru bara
peningaplokk!

Það eru liðnar átta vikur, ég er ekki
viss um að barnið heyri í þér alveg
strax!
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Ritþing í Gerðubergi

!

Kl. 20.00
Nemendafélag Menntaskólans
við Hamrahlíð frumsýnir verkið
Draugadans í leikstjórn Jóns
Gunnars Þórðarsonar í Tjarnarbíói. Verkið byggir á þekktum
íslenskum þjóðsögum.

MENNING FRETTABLADIDIS

2ITÖING HELGAÈ VERKUM )NGIBJARGAR (ARALDSDËTTUR
VERÈUR HALDIÈ Å MENNINGARMIÈSTÎÈINNI 'ERÈU
BERGI Å DAG 9FIRSKRIFT ÖESS ER b3ËLIN HEFUR EKKI
ENN SUNGIÈ SITT SÅÈASTAm OG MUN HÎFUNDURINN
SITJA FYRIR SVÎRUM HJ¹ ÖEIM ÖEIM
3ILJU !ÈALSTEINSDËTTUR STJËRN
ANDA ÖINGSINS OG SPYRLUNUM
SLAUGU !GNARSDËTTUR OG
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Bókmenntir gegn gleymsku
Í merkilegu viðtali við Fréttablaðið á Þorláksmessu sagði Einar Már
Guðmundsson rithöfundur meðal annars að skáldsögur hans um
fortíðina ættu að „minna á hið gleymda“, og kannski er baráttan gegn
gleymskunni hlutskipti allrar frásagnarlistar. Gleymskan vinnur
eflaust sigur að lokum, en þangað til spinnur minnið tímans þráð og
sögumenn vefa úr honum sínar skjólgóðu flíkur gegn algleymiskuldanum – eða þannig.

6ERÎLD SEM VAR
Á hverju ári koma hér út bækur sem halda til haga svipmyndum frá
„veröld sem var“, svo vísað sé í snilldartitil íslensku þýðendanna á
minningabók Stefans Zweig, og er full hljótt um þær sumar. Ein slík
sem kom út fyrir jól er bókin Undir hamrastáli, og hefur undirtitilinn
„Uppvaxtarsaga og mannlífsmyndir úr Arnarfirði“ eftir Sigurjón
Einarsson sem lengi var prestur á Kirkjubæjarklaustri. Það er vel
skrifuð bók og fróðleg ekki síst fyrir þá sök að hún heldur til haga
mynd af samfélagi sem nú er nánast alveg horfið, því mannlífi sem
lifað var í Ketildölum við Arnarfjörð. Þar ólst höfundur upp, en hann
fer þá leið að segja líka frá forfeðrum sínum og nágrönnum fjölskyldunnar og lýsa lífsbaráttu þessa fólks. Bara örnefnin hafa yfir sér
einhvern ævintýralegan forneskjublæ: Hvesta, Austmannsdalur,
Fífustaðadalur, Líkastapi, Öskubrekka, Selárdalur – og hér segir líka
frá fólkinu á Uppsölum, áður en það lenti í klóm nútímans.
Það er brugðið upp mynd af litlum heimi sem hýsti margan merkilegan viðburð. Ekki vissi ég til dæmis að á Bakka í Arnarfirði hefði
Guðmundur Kamban samið og sett upp sitt fyrsta leikverk og kallað
Svikamylluna, um ástarharmleik á nágrannabænum Fífustöðum, og
var auðvitað aldrei fyrirgefið þar, „og þegar Guðmundur Kamban
sigraði áheyrendur á leiksviðum heimsborganna lét þetta fólk sér fátt
um finnast“, einsog segir í bókinni. Merkilegust er myndin af daglegu
lífi þessara sjósóknarbænda, en það bar jafnvel í æsku Sigurjóns á
fjórða áratugnum miklu meiri svip átjándu og nítjándu aldar en
þeirrar tuttugustu. Sigurjón hefur líka auga fyrir því sem var að
breytast í daglegum háttum, hjá eldri kynslóðinni í hans ungdæmi
kysstust karlar á munninn þegar svo bar undir, og bóndi sat kannski
undir konu sinni við messu og lét vel að henni á meðan, það var kallað
„að sitja undir sinni“: „Þessi blíðuhót voru þá enn iðkuð en hurfu með
næstu kynslóð.“
0EDIKÒLA Å RÒMINU
Einsog heyrir til í svona bók hefur höfundur góð tilsvör eftir köllum og
kellingum í sveitinni, og hefði þó mátt láta undan sér að hafa þau fleiri.
Í Arnarfirði dispúteruðu menn náttúrlega bók Halldórs Laxness,
Sjálfstætt fólk, og voru nær allir ákaflega andsnúnir bókinni og
höfundi hennar, „enda segir Kiljan í þessari bók að bændurnir og
hundar þeirra séu grálúsugir,“ sagði góður bóndi í Ketildölum og bætti
við: „Ég skal viðurkenna að á einstaka bæ hér í hreppi kunni að finnast
pedikúlur í rúmum en að hundarnir séu lúsugir er af og frá.“
Og lesandinn hlýtur að staldra við þetta skemmtilega orð, pedikúla,
sem ekki er að finna í Íslenskri orðabók, en er afbökun á latneska
heitinu yfir lús (og Þórbergur hefur á einum stað eftir Guðrúnu
Guðmundsdóttur, móður Vilmundar landlæknis). Orð einsog þetta hafa
sjálfstætt líf og áferð og hljóm og geta lifað lengi með lesandanum, eru
ómissandi fótgönguliðar í orustunni við gleymskuna.

Lína langsokkur í Póllandi
Á komandi hausti byrjar nýtt dótturfyrirtæki sænska útgefandans
Raben og Sjögren að starfa í Póllandi. Það er ekki í fyrsta sinn sem
sænskir hreiðra um sig á pólskri
grund.
Fyrsta árið gefa þeir út 20
bækur fyrir börn sem margar eru
samprent. Þeirra á meðal er Lína
Langsokkur. Fyrir eiga Svíarnir
dótturfyrirtæki í Noregi og Danmörku og umboðsfyrirtækið R&S
Books sem selur réttinn til enskumælandi landa.
Stefnt er á að pólski anginn af
sænska útgáfu-risanum gefi út 50
titla árið 2008.
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-YRKIR MÒSIKDAGAR HEFJAST
Árviss birtuvottur eru
Myrkir músikdagar, tónlistarveisla sem Tónskáldafélagið stendur fyrir, þegar
dagur og nótt takast á í hugum landsmanna, hefst í dag
og heldur áfram á morgun
með miklum látum: ekki
færri en fjórir stórtónleikar
verða þá, allir með merkilegar og áleitnar dagskrár,
sem á hvaða tíma sem er
væru taldar stórtíðindi.
Dagurinn í dag markar upphaf
tónleikahaldsins sem stendur
næstu daga. Þá verða sunnan og
norðan heiða minningartónleikar,
Á 160 ára tíð, helgaðir verkum
Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar
tónskálds, þess sem samdi þjóðsönginn og fór fremstur ármanna
íslenskra tónskálda. Þar verða
flutt verk eftir Sveinbjörn sem
alla jafna hafa lítið heyrst: þrjú
einleiksverk fyrir píanó, sónata
fyrir fiðlu og píanó, tríó fyrir
fiðlu, selló og píanó, fjögur lýrísk
stykki fyrir fiðlu og píanó og tríó
fyrir fiðlu, selló og píanó. Það eru
þau Nína Margrét Grímsdóttir,
Auður Hafsteinsdóttir, Sigurður
Bjarki Gunnarsson og Sigurgeir
Agnarsson sem flytja. Tónleikarnir verða í dag í Laugaborg í
Eyjafirði kl. 13.30 og síðan kl. 20.
í Salnum í Kópavogi.

3¹LMA OG SALON ¹HRIF Å SENN
Sveinbjörn var nítjándu aldar
maður, fæddur 1847 en lést 1927.
Nína Margrét hefur áður flutt
verk hans og segir þau falla vel í
geð áheyrendum víðast. Þessi
tónleikar gefi yfirsýn yfir verk
hans. Til stendur að hljóðrita
dagskrána fyrir Naxos og gefa út
á disk. Nina segir gaman að geta
leikið efnisskrána á tveimur
stöðum á landinu sama dag og
vonast til að hún verði flutt
víðar.
Ekki er vitað hvenær Sveinbjörn samdi verkin. Tvö þeirra
flutti hann í Kanada 1912. Nína
segir þau svipuð í stíl og líklega
séu þau samin nálægt hvoru öðru
í tíma. Henni þykir hann rísa
hæst í þessum kammertónsmíðum: „Þetta er lýrisk ný-rómantík, í hægari köflum ber fyrir
sálmablæ, en í þeim hraðari
kennir salon-tónlistar þessa tíma,
þetta er ljúft og fallegt eins og
hjá Kreisler. Það eru áhrif frá
Shuman, þessu svipar til þess
sem Clara Shuman samdi. Hljóðritun sem verður gerð í sumar
gefur landsmönnum og öðrum
kost á að meta þennan frumkvöðul íslenskra tónskálda og eru
afmælistónleikarnir í dag upphaf þess.

+VENNATËNSMÅÈAR
Á sunnudag verður mikil sálumessa í Langholtskirkju þar sem
söngsveitin Hymnodia flytur
fimmtán tónsmíðar eftir sjö

konur úr tónskáldastétt við ýmsa
texta, íslenska og erlenda. Þau
hjá Hymnodiu leituðu eftir söngverkum án undirleiks frá íslenskum tónskáldum og úr varð þessi
dagskrá. Eyþór Ingi Jónsson segir
sönglög án undirleiks eftir konur
fá – það vekur athygli að kveðskapurinn er mikið til andlegs
eðlis. Hymnodia hefur starfað í
tvö ár í hinu stærra formi með
fjórtán flytjendum. Hefst dagskráin í Langholtskirkju kl. 14.

¶JËÈLAGASTEMMUR
Klukkustund síðar verður hóað í
þjóðlagabálk í Laugaborg í Eyjafirðinum. Þar flytur sexmannasveit íslensk þjóðlög í útsetningum íslenskra tónskálda: fyrst
fjögur lög sem Árni Björnsson
útsetti og er flutningur þeirra tileinkaður Manuelu Wiesler en
minning hennar stendur tónlistarfólki nærri þennan dag. Síðan
verða tíu lög flutt útsett af
Michael Clarke og síðan reka lestina útsetningar eftir Þorkel Sigurbjörnsson, Helga Pálsson, Jón
Leifs og Hallgrím Helgason og
Snorra Sigfús Birgisson.
-INNING -ANUELU
Ekki verður tónleikunum í Langholtskirkju lokið fyrr en þar
hefjast að nýju aðrir hljómar:
Minningatónleikar
helgaðir
Manuelu Wiesler. Eru þeir raunar staðfesting á arfi Manuelu í
íslensku tónlistarlífi. Þeir eru
helgaðir flautunni með glæsi-
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Fylgd fagmanna

Björn djassar Lúther

Gestir Listasafns Íslands fá fygld
dr. Ólafs Kvaran safnstjóra um
sýningu á verkum Jóns Stefánssonar á morgun. Val verka á sýningunni miðast við inntak sýningarinnar Frelsun litarins/Regard Fauve,
sýningu á frönskum expressjónisma frá upphafi 20. aldar sem nú
stendur yfir í sölum safnsins.
Í umfjöllun sinni mun Ólafur
fjalla um þróun verka Jóns Stefánssonar og tengsl hans við Matisse.
Leiðsögnin hefst kl. 14 en þess
skal getið að aðgangur að safninu
er ókeypis.

Listvinafélag
Hallgrímskirkju
skipuleggur röð tónleika sem helgaðir eru endurvinnslu sálmatónlistar. Þriðju sálmatónleikar Listvinafélags verða í kirkjunni á
morgun kl. 17 en þar flytur Björn
Thoroddsen eigin útsetningar á
gömlum sálmum kirkjunnar úr
fórum Marteins Lúthers. Ekki er
vitað til þess að annar djasstónlistarmaður hafi nýtt sér verk
Lúthers til flutnings og raunar eru
margir ókunnir sálmasmíðum
Lúthers utan kirkjunnar. Björn
leikur verkin með tríói sínu sem
skipað er honum og Jóni Rafnssyni bassaleikara og Stefáni S.
Stefánssyni saxófónleikara.
Tónleikarnir eru hluti viðamikillar sálmadagskrár á 25. afmælis-
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ári Listvinafélags Hallgrímskirkju þar sem efnt er til átta
tónleika allt afmælisárið með tónlistarfólki sem hefur á undanförnum árum vakið athygli á sálminum, meðal annars með eigin
útsetningum. Markmiðið er að

vekja athygli á mikilvægi sálmsins í listrænni tjáningu innan
kirkjunnar, allt frá því að Lúther
gaf sálminum þýðingarmikið hlutverk, bæði til fræðslu og til að efla
helgihald.
Björn Thoroddsen hefur sl. 20
ár verið einn af atkvæðamestu
djasstónlistarmönnum Íslands og
var m.a. útnefndur „Jazztónlistarmaður ársins“ 2003 á Íslandi.
Hann hefur gefið út fjölda diska
undir eigin nafni en einnig leikið
með fjölmörgum þekktum tónlistarmönnum. Björn hefur flutt tónlist sína á tónleikum úti um allan
heim, í Evrópu, Asíu og N-Ameríku og leikið í mörgum þekktum
tónlistarhúsum, m.a. í Lincoln
Center í New York.
PBB

Å DAG
legri sveit íslenskra flautuleikara sem að nokkru leyti eru börnin hennar Manuelu. Jafnframt er
annar hluti arfs hennar hér
frammi: verkin sem tónskáldin
íslensku skópu fyrir hana: Atli,
Þorkell, Áskell og Leifur. Sálumessa hefur ekki verið haldin
hér á landi fyrir Manuelu Wiesler
en líta verður á þessa glæsilegu
minningartónleika sem slíka,
hinni merkilegu tónlistarkonu til
handa sem kom hingað og feykti
upp gáttum í íslensku tónlistarlífi. Réðist hiklaust í tónleikahald upp á eigin spýtur án bakhjarla með eigin kraft einan að
vopni og makalausa tiltrú á tónlistinni, getu sinni og ókomnum
gestum.

Madison borðstofuborð
og 6 Mona stólar
180x100
Verð áður: 134.000,-

-30%
Verð nú:

93.800,-

Skenkur
180x45xH:90
Verð áður: 94.000,-

-30%
Verð nú:

65.800.-

Haleywood borðstofuborð
og 6 Arjan stólar

Stóll MONA

Stærð: 140x140

Einnig fáanlegur með eikarfótum

Verð áður: 176.000,-

-70%

Verð áður: 12.500,-

-30%

,¾TI Å ,ISTASAFNI
Síðla dags á sunnudegi verður
Kammersveit Reykjavíkur með
tónleika í Listasafni Íslands kl.
20. Þare verða flutt sex íslensk
tónverk: Kvartett nr. 2 eftir John
A. Speight, Perlukvartettinn eftir
Þorkel Sigurbjörnsson, frumfluttur kvartett Svein Lúðvíks
Björnssonar ... og í augunum blik
minninganna, For better or worse
eftir Þorkel, Polar II - „Arctica“
eftir Úlfar Inga Haraldsson og
loks Petit Plaisirs eftir Þorkel.
Næstu daga verður látlaust
tónleikahald á Myrkum músikdögum og ættu áhugamenn um
tónlist að fylgjast vel með því
framboði frumsaminnar íslenskrar tónlistar næstu sólarhringana.

Verð nú:

8.750,-

Madison sófaborð

-30%

Madison hnotuskenkur

Stærð: 135x70

20.300,Verð nú: 13.860,Verð nú:
Stærð: 60x60

Verð nú:

Brussel
glerskápur
117x190x45
Verð áður: 98.000,-

Verð áður: 94.000,-

-30%
Verð nú:

52.800,-

-50%

65.800,-

Verð nú:

58.800,-

Manhattan leðurtungusófi
Einnig fáanlegur í brúnu leðri
Stærð: 290x170
Verð áður: 198.000,-

-30%
Verð nú:

138.600,Prima
leðursófasett

Madison sófaborð í hnotu
*/(. ! 30%)'(4 +VARTETT EFTIR *OHN
VERÈUR FLUTTUR AF +AMMERSVEITINNI ANNAÈ
KVÎLD
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NLEIKUM VIÈ LJËÈ 7ILLIAMS "LAKE OG %INARS FR¹

m/skúffu 120x70

3+1+1

Leðurtungusófi
og sófaborð saman

Verð áður: 35.000,-

-40%
Verð nú:

21.000,-

Verð:

159.600,-

Verð áður: 226.000,-

-30%
Verð nú:

158.200,-

Sevilla leðursófasett
3+1+1

3+2

Verð áður: 228.000,-

Verð áður: 212.000,-

-30%

-30%

Verð nú:

Verð nú:

159.600,-

148.400,-

Bushan tungusófi
Færanleg tunga
Hægt að taka áklæði af og hreinsa
Stærð: 262x155

Verð áður: 158.000,-

-20%
Verð nú:

126.400,-
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„DAUÐUR, SKÍTUGUR, TÓMUR“
DAGUR VONAR

Við viljum fransbrauð!
Þeir hafa fylgt íslenskum börnum
lengi, bræðurnir sem á endanum
fara niður í klóakið. Torbjörn
Egner samdi þáttinn fyrir tannlæknasambandið norska – sagan
kom líka út á bók skreytt af hinum
merkilega listamanni. Hingað
komu þeir bræður upp úr 1969
þegar Kardemommubærinn hafði
slegið í gegn. Hvort Hulda Valtýsdóttir átti einhvern þátt í inngöngu þeirra í íslenska menningu
skal ósagt látið: þátturinn fór á
svið á vegum Húsbyggingarsjóðs
LR og var þá leikinn af Helgu Valtýsdóttur og Sigríði Hagalín í leikstjórn Helga Skúlasonar. Sú sviðsetning er til í hljóðritun
ríkisútvarpsins og upptöku ríkissjónvarps.
Nú hafa Karíus og Baktus kætt
norðlensk börn á undanförnum
mánuðum og notið fádæma vinsælda. Vegna fjölda áskorana
verður sýningin sýnd í Reykjavík
í örfá skipti í febrúar og byrjun
mars. Sýningar verða í Borgarleikhúsinu og hefst miðasala á
miðvikudag kl. 13. Vegna anna
leikaranna er um takmarkaðan
sýningarfjölda að ræða, en Guðjón Davíð og Ólafur Steinn leika
nú í Svörtum ketti sem sýnt er á
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ARSSON Å HLUTVERKUM SÅNUM

Akureyri. Það er því um að gera
að tryggja sér miða í tíma.
Sýningin er stutt, tekur um
hálfa klukkustund í flutningi og
tilvalin fyrir þá sem eru að kynnast töfrum leikhússins í fyrsta
skipti.
Það var Hulda Valtýsdóttir sem
þýddi en leikstjóri er Ástrós
Gunnarsdóttir. Leikmynd og búninga hannar Íris Eggertsdóttir,
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THE ,IFE OF
A ,ANGUAGE
EFTIR "IRNU
!RNBJÎRNS
DËTTUR
DËSENT Å
RANNSËKNUM
OG KENNSLU
ERLENDRA
TUNGUM¹LA
VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS ¥ BËKINNI M¹
FINNA M¹LFR¾ÈILEGAR LÕSINGAR ¹ VESTUR
ÅSLENSKU SEM ER AÈALLEGA TÎLUÈ Å
ÅSLENSKUM NÕLENDUM Å -ANITOBA
Å +ANADA OG ¹ SV¾ÈUM KRINGUM
-OUNTAIN Å .ORÈUR $AKOTA Å "ANDA
RÅKJUNUM 3ÁRSTAKLEGA ER FJALLAÈ UM
Ö¾R M¹LLEGU OG FÁLAGSLEGU BREYTUR
SEM SKILJA ÖETTA M¹LAFBRIGÈI FR¹ ÖEIM
SEM TÎLUÈ ERU ¹ ¥SLANDI -¹LBREYT
INGAR Å VESTUR ÅSLENSKU ERU R¾DDAR
ÒT FR¹ TVEIMUR AÈAL¹HRIFAVÎLDUM
ÖE N¹NUM TENGSLUM VIÈ ENSKU OG
STÎÈU VESTUR ÅSLENSKU SEM INNFLYTJ
ENDAM¹LS ¹ UNDANHALDI 3ÁRSTAKLEGA
ERU SKOÈAÈAR BREYTINGAR ¹ HLJËÈKERFI
BEYGINGUM OG SETNINGASKIPAN "ËKIN
ER UPPF¾RÈ OG AÈLÎGUÈ ÒTG¹FA AF
DOKTORSRITGERÈ HÎFUNDAR OG FELUR Å SÁR
ST¾RSTU RANNSËKN ¹ VESTUR ÅSLENSKU
HINGAÈ TIL
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JËÈABËKIN
,GYÈJAN
3USS !NDA
SEFUR
ER FYRSTA LJËÈA
BËK 3VERRIS
.ORLAND
(ÎFUNDUR ER
TVÅTUGUR AÈ
ALDRI EN HANN
HEFUR EINNIG
GEFIÈ ÒT TVO
HLJËMDISKA

/RÈIN TËM OG 'LAMM Å FÁLAGI VIÈ
FÎÈUR SINN *ËN .ORLAND ¶AR ÖYLUR
*ËN EIGIN LJËÈ Å FRJ¹LSU FORMI EN
3VERRIR LEIKUR UNDIR ¹ HIN ÕMSU
HLJËÈF¾RI 9RKISEFNI 3VERRIS ERU
FJÎLBREYTT EN Å BËKINNI ERU LJËÈ ORT
UNDIR HEFÈBUNDNUM BRAGARH¹TTUM
SEM OG ËBUNDIN LJËÈ (ÎFUNDURINN
GEFUR BËKINA ÒT OG ANNAST EINNIG
UPPSETNINGU HENNAR OG MYND
SKREYTINGAR
MSAR HUG
µ
MYNDA
STEFNUR HAFA
N¹È MIKILLI
ÒTBREIÈSLU
VÅÈA UM LÎND
Å TÅMANS R¹S
OG HAFT MIKIL
¹HRIF ¥ BËK
INNI %RLENDIR
STRAUMAR
OG ÅSLENZK
VIÈHORF ¹HRIF
FJÎLÖJËÈLEGRA
HUGMYNDA
STEFNA ¹ ¥SLENDINGA p
ER FJALLAÈ UM ¹HRIF SLÅKRA STEFNA ¹
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VIÈ ¹HRIF STEFNANNA ¹ $ANI .ORÈ
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FYRIR MIKILV¾GI EINSTAKRA STEFNA OG
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FLÁTTUÈUST SAMAN (ÎFUNDURINN )NGI
3IGURÈSSON ER PRËFESSOR Å SAGNFR¾ÈI
VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS (ELSTA RANN
SËKNASVIÈ HANS ER HUGMYNDA OG
MENNINGARSAGA
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ljósahönnuður er Sveinn Benediktsson og Ragna Fossberg á
heiðurinn af gervahönnun. Tónlistin úr verkinu í flutningi 200.000
naglbíta er nú komin út og fáanleg
í öllum betri hljómplötuverslunum.
Grallarana Karíus og Baktus
leika þeir Guðjón Davíð Karlsson
og Ólafur Steinn Ingunnarson.
Samstarfsaðili er Colgate.
PBB
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ER SKIPUÈ ÅSLENSKUM DÎNSKUM
OG NORSKUM LEIKLISTARNEMUM OG
FLYTJA ÖAU ENDURTÒLKANIR ¹ ÅSLENSK
UM ÖJËÈLÎGUM Å POPPUÈUM STÅL
AUK FRUMSAMINNA LAGA 3VEITINA
SKIPA SÎNGKONAN (ANNA -ARGRÁT
3NORRADËTTIR GÅTARLEIKARINN -ARTIN
3PENS OG TROMMULEIKARINN *ULIE
!DELE 3TANG
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GEYMIR VERK FRÎNSKU EXPRESSJËNIST
ANNA FR¹ UPPHAFI  ALDAR 3ÕNINGIN
KEMUR FR¹ -USÁE DES BEAUX ARTS Å
"ORDEAUX Å &RAKKLANDI  VERK EFTIR
ÖRETT¹N LISTAMENN ÖAR ¹ MEÈAL
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 6IÈ M¾LUM MEÈ
2EPETTO SKËM &R¾GUSTU BALLETTSKËR
HEIMS ERU LÅKA ¹ FËTUM FÅNUSTU FRÎKENA
,UNDÒNA OG 0ARÅSAR !LLAR TÅSKUDRËSIR
FLYKKJAST Å ÖESSA FR¾GU BALLETTBÒÈ TIL AÈ
FJ¹RFESTA Å ÎLLUM LITASKALANUM 6ERÈA
ALVEG M¹LIÈ Å VOR ÖEGAR DANS STÅLLINN SÅAST
INN Å TÅSKUNA &¹ST ¹ WWWREPETTOCOM
OG Å ¶RJ¹R (¾ÈIR Å 2EYKJAVIK

UTLIT FRETTABLADIDIS

Innblásinn af Indiana Jones
3P¹IR ÖÒ MIKIÈ Å TÅSKUNA ¡G
LES EKKI TÅSKURIT EN REYNI AÈ
VERA MEÈVITAÈUR UM KL¾ÈA
BURÈ MINN MEÈ MISGËÈUM
¹RANGRI ¡G SP¹I LÅKA Å TELAUF
(VERNIG MYNDIRÈU LÕSA STÅLN
UM ÖÅNUM (ANN ER UNDIR
MIKLUM ¹HRIFUM FR¹   OG
 ¹RATUGNUM ¶ESSA DAGANA
ER ÁG AÈALLEGA AÈ HERMA ¡G
ER LÅKA AÈ REYNA AÈ KL¾ÈAST
FÎTUM SEM PASSA SEM MIKIÈ
VANTAR UPP ¹ ¹ ¥SLANDI (VERGI
FINNUR MAÈUR JAFN MIKIÈ AF
OF ÖRÎNGUM GALLABUXUM OG
FLÅSPEYSUM Å HEIMINUM
5PP¹HALDSHÎNNUÈIR EÈA
FATAMERKI %R ÖVÅ MIÈUR EKKI
NËGU INNVÅGÈUR Å ÖAU FR¾ÈI

TIL AÈ ÖEKKJA DEILI ¹ ÖEIM
3RULI 2ECHT HEFUR SÕNT MÁR
SKEMMTILEG FÎT SEM HANN
SNÅÈUR
4ÅSKU ÅKONIN ÖÅN )NDIANA
*ONES #ARL "ARAT *AMES
$EAN 2OGER -OORE
&LOTTUSTU LITIRNIR ¡G ER YFIR
LEITT MJÎG ÅHALDSSAMUR ÖEGAR
KEMUR AÈ LITUM EN F¹TT VEKUR
UPP JAFN MIKLA K¹TÅNU HJ¹
MÁR OG ÖEGAR STR¹KAR REYNA AÈ
LÅFGA UPP ¹ DAUFAN STÅL MEÈ
ÖVÅ AÈ FARA Å BLEIKA SKYRTU
(VERJU ERTU VEIKASTUR FYRIR
+ONUM OG BRENNIVÅNI
(VAÈA FLÅK KEYPTIR ÖÒ ÖÁR
SÅÈAST +EYPTI MÁR MJÎG
FLOTTAN SP¾JARAHATT Å (ATTA

BÒÈINNI
(VAÈ FINNST ÖÁR FLOTTAST Å
TÅSKUNNI NÒNA 3TUNDUM F¾
ÁG ¹ TILFINNINGUNA ÖEGAR ÁG
KEM HEIM EFTIR LANGT KVÎLD
AÈ ÁG HAFI VERIÈ STADDUR Å
HAUSNUM ¹ (UNTER 3 4HOMP
SON ,ITADÕRÈIN ER SLÅK
(VAÈ ¾TLARÈU AÈ KAUPA ÖÁR
FYRIR VETURINN &YRST "L¹FJÎLL
ERU AÈ OPNA HEF ÁG AUGUN ¹
NÕJUM SKÅÈUM !È RENNA SÁR ¹
SKÅÈUM HLÕTUR AÈ TELJAST MEIRA
ELEGANT EN ÖESSI BRETTI
5PP¹HALDSVERSLUN (ERRA
HÒSIÈ ¹ ,AUGAVEGI
(VAÈA ¹RATUGUR FINNST ÖÁR
HAFA FLOTTUSTU TÅSKUNA
 OG  ERU MESTU H¹PUNKTAR

HERRATÅSKU ¹ NÒTÅMAÎLDINNI
(VAÈA FLÅKUR G¾TIR ÖÒ EKKI
VERIÈ ¹N ¡G GET VERIÈ ¹N
SOKKA ¡G EYDDI HEILUM
VETRI ¹ SANDÎLUM OG
FÁKK ALDREI KVEF
5PP¹HALDSFLÅK ,EÈ
URJAKKINN MINN SEM
HEFUR FYLGT MÁR YFIR
H¹LFAN HNÎTTINN
(VERT MYNDIR ÖÒ
FARA Å VERSLUNARFERÈ
4IL ,OS !NGELES ¹RIÈ

,JËTASTA FLÅK SEM
ÖÒ HEFUR KEYPT ÖÁR
3TËRA VETRARÒLPAN MÅN
ER EINSTAKLEGA LJËT ÖË
ÁG ELSKI HANA
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Af hverju vilja allir
vera eins?
Tónlistar- og leiklistarfólk var, er og verður ávallt nátengt tískuheiminum. Frægt fólk sem og aðrir lýsa persónuleika sínum best með
fötunum sem það klæðist og gefa þannig einhvers konar mynd af sjálfu
sér. „Ég er svona og mér líður vel svona.“
Af hverju er það þá þannig að milljónir ungra stúlkna um allan heim
líta upp til annarra ungra stúlkna, leikkvenna eða söngkvenna eða hvað
sem þeim dettur í hug að nefna sig, sem reynast þeim svo misgóðar
fyrirmyndir?
Þær eiga ýmislegt sameiginlegt, þessar Hollywood-kindur, til dæmis
það að skiptast á um að prýða forsíður slúðurblaðanna á hverjum degi,
oftar en ekki fyrir að þeyta fúkyrðum í hver aðra, villt partílíferni
(sem er nú alveg gott og blessað, svo lengi sem 6 ára frænka mín fer
ekki að leika eftir þeim uppátækin), og síðast en ekki síst, þær líta
allar eins út. Þetta eru frægar persónur sem flestir þekkja: Nicole
Richie, Paris Hilton, Lindsay Lohan og Mischa Barton. Í gluggatjaldslaga kjólum, með mjaðmabelti strengd yfir ofurgrannar mjaðmir,
bronslituð andlit og sítt, ljóst hár sem fellur yfir eldspýtulaga handleggina. Og viti menn, það er stílistakvendi á bak við þetta útlit
dagsins í dag. Rachel Zoe heitir hún, stílisti fræga fólksins og hún lítur
nákvæmlega eins út og allar þær stúlkur sem hún stílíserar frá degi til
dags. „Árás klónanna“ mætti ef til vill kalla þennan litla her.
Rachel Zoe á víst yfirfullan fataskáp af fötum sem fatahönnuðir hafa
sent henni í von um að hún klæði „stjörnustúlkurnar sínar“ í þau og að af
þeim náist svo mynd. Er maður eitthvað skrýtinn að finnast þetta út í
hött? Að ráða manneskju í vinnu við að dressa sig upp fyrir hvert tilefni/
partí svo maður geti litið nákvæmlega eins út og ungstirnið við hliðina?
Mér finnst eins og einhverju hljóti þær að hafa gleymt í þessum
hamagangi sem frægðin er. Kannski sjálfum sér? Það getur ekki verið
góð tilfinning. Þetta lítur í raun út fyrir að vera afskaplega mikil vinna,
allt þetta: „Sjáið mig! Ég er brúnni en hún! Ég er full! Hún er drusla!“ Ef
maður er listamaður ætti ekki að skipta aðra neinu máli hverju maður
klæðist á einhverjum bar. En svona er þetta bara. Skrýtið þetta líf.

$².-*²+ ¶ESSI ÒLPA FR¹ &ÁRAUD LÅTUR
SANNARLEGA ÒT FYRIR AÈ ÖOLA VEÈUR OG VIND
3TËR KRAGI TIL AÈ HJÒFRA SIG OFAN Å OG TAKIÈ
EFTIR SLAUFUNUM UM ÒLNLIÈINA
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-*  ¶ESSI ËMËTST¾ÈILEGA K¹PA
+«3µ -ANNI VERÈUR EKKI KALT Å ÖESSARI

PEYSU FR¹ 6ERSACE (ANSKARNIR OG
BELTIÈ ERU PUNKTURINN YFIR I IÈ

G¾TI L¾GT HVAÈA H¹VAÈAROK SEM
ER (ÒN ER FR¹ ,!-" FATAMERKI
SÎNGKONUNNAR 'WEN 3TEFANI
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Glamúr á Íslandi?
Munið þið hvað tímarnir voru
góðir þegar við vorum á leikskólaaldri? Foreldrar okkar klæddu
okkur í þykkt lag af peysum,
húfum og kuldagöllum og aldrei
man ég eftir því að hafa verið kalt,
hvað þá að hafa velt því fyrir mér
í hverju ég væri eiginlega! Maður
vaggaði bara ósköp sáttur í hvaða

veðri sem er, í myndarlegri röð
kúlulagaðra leikskólabarna.
Þá var nú kannski heldur ekki
mikið verið að velta fyrir sér stíl,
smekk og tískustraumum. Það
kom síðar og á ferðum mínum
um bæinn að vetrarlagi hef ég í
seinni tíð margsinnis bölvað
frosti, roki og hálku í sand og
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SVÎRTU BLETTATÅGRAMUNSTRI FR¹ 3PÒÒTNIK
+RINGLUNNI
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PELSJAKKI FR¹ 3PÒÒTNIK
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ösku, „það er ekki hægt að vera
kúl á Íslandi!“ æpi ég út í vindinn. „Jú, víst,“ svara ég sjálfri
mér og neita að gefast upp. Þegar
farið er á stúfana í hinum fjölmörgu tískuvöruverslunum bæjarins kemur nefnilega ýmislegt
skemmtilegt í ljós.
ELSA FRETTABLADIDIS
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Myndin hlaut Golden Globe verðlaunin sem
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besta mynd ársins
Með stórstjörnunum Brad Pitt og Cate Blanchett
Frá leikstjóra Amores Perros og 21 Grams
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ANDA FIMMTA ¹RATUG
ARINS VIÈ MUNSTRAÈ
HNÁSÅTT PILS

Hlustaðu! ...ef þú vilt öðlast skilning
„Kraftmikil kvikmynd sem býður upp á magnaðan
úrvalsleik hjá þeim Brad Pitt, Cate Blanchett,
Koji Yakusho og Gael Garcia Bernal“

0,«-5,)45¨ %INSTAK
LEGA FALLEGA SNIÈIN
K¹PA
%,%'!.4 $ÎMULEG OG GULLFALLEG SL¹ VIÈ

Lazaro Hernandez og Jack McCallough er tvíeyki sem lýst hefur sjálfu
sér sem tveimur lúðum. Saman
mynda þeir tískuteymið Proenza
Schouler sem tekið hefur tískusenuna í New York með trompi frá því
fyrirtækið fór af stað árið 2002.
Lúðar eður ei, þeir eru með eitt
áhugaverðasta merkið í tískuheiminum í dag og hæfileikar þeirra
standa fullkomlega undir væntingum.
Julie Gilhalt, tískustýra Barney’s
í New York, hreifst af útskriftarsýningu þeirra frá Parsons. „Þetta leit

NIÈURÖRÎNGT PILS (ANSKARNIR FULLKOMNA
ÒTLITIÈ

ekki út eins og verkefni nemenda,
þetta var handverk atvinnumanna.
New York er borg sem þreytir
marga en hún virðist fylla þá
orku.“
Yfirbragðið er unglegt og
sportlegt með örlitlum poppáhrifum frá sjöunda áratugnum.
Aðsniðnir jakkar og þröng pils þó
einkum í dökkum, hlutlausum
litum líkt og gráu, bronsi og hermannagrænu.
„Þeirra mesti styrkur liggur í
skilningi þeirra á uppbyggingu
flíkurinnar. Sniðin, fóðrið, saumaskapurinn, allt er gert á fullkominn hátt.“
EMB

Roger Ebert

Michael Wilmington
CHICAGO TRIBUNE
www.sambio.is
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afsláttur

Veggljós / Gólflampar / Næturljós / Kastarar / Útiljós / Loftljós

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

Toppmyndin á Íslandi í dag!
Gagnrýni. baggalútur.is

FRÁBÆR ÆVINTÝRAMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
MEÐ BEN STILLER OG ROBIN WILLIAMS

Ég var mjög ánægð með þessa mynd. Þetta er
einfaldlega góð spennusaga, handritið er gott, þétt
flétta með óvæntum snúningum. Blanda af spennu
reimleikum og rómantík. Ekki missa af henni.
Rokkland á rás 2

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

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

SÍMI 564 0000
NIGHT AT THE MUSEUM
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
SÝND Í LÚXUS
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
APOCALYPTO
kl. 2, 5, 8 og 10.55 B.I. 16 ÁRA
LITTLE MISS SUNSHINE
kl. 5.50 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 og 3.40 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE
kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN
kl. 8 B.I. 12 ÁRA

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
NIGHT AT THE MUSEUM
APOCALYPTO
KÖLD SLÓÐ
LITTLE MISS SUNSHINE
CASINO ROYALE
MÝRIN

kl. 3, 6, 8.20 og 10.40
kl. 3, 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.50 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 3, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
kl. 3 B.I. 12 ÁRA

NIGHT AT THE MUSEUM
APOCALYPTO
KÖLD SLÓÐ
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL
ERAGON

kl. 5.50, 8 og 10.10
kl. 8 og 10.40 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 12 ÁRA
kl. 4
kl. 4 B.I. 10 ÁRA

450 kr. í bíó!

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

Gildir á allar sýningar í
Borgarbíó merktar með rauðu

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

&YRSTI Å SÎNGVAKEPPNI Å KVÎLD
Fyrsta undankeppnin í
Söngvakeppni sjónvarpsins
árið 2007 fer fram í kvöld.
Átta lög keppa um þrjú sæti
í úrslitum.
Keppnin í kvöld er sú fyrsta af
þremur, en í hverri undankeppni
keppa átta lög. Með símakosningu
velja áhorfendur þrjú lög sem komast áfram í lokakeppnina. Örlagastundin rennur svo upp 17. febrúar
næstkomandi.
Sjónvarpið sýnir beint frá
keppninni, sem fram fer í BaseCamp Verinu í Héðinshúsinu. Poppið þarf að vera komið í skálarnar
klukkan 20.20, þegar útsendingin
hefst. Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir mun kynna þátttakendur til
leiks, en í þeirra hópi má sjá mörgu
þekktu andliti bregða fyrir. Til hliðar má sjá númer keppenda til að
kjósa í símakosningunni.
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Tónleikar nyrðra
gegnum tíðina á Akureyri og áttum
Hljómsveitin Forgotten Lores
sterka vinahljómsveit þar, Skyttheldur útgáfutónleika á Græna
urnar,“ segir Benni úr Forgotten
hattinum á Akureyri í kvöld í tilLores. „Við spiluðum með þeim
efni af útkomu plötunnar Frá
fyrir norðan og þeir fyrir okkur í
heimsenda, sem fékk fullt hús
Reykjavík. Síðan eru þeir flestir
stiga hjá gagnrýnanda Fréttafluttir í bæinn en við höfum ennþá
blaðsins fyrir jól.
smá aðdáendahóp
á
Sveitin hélt sína fyrri útgáfuAkureyri og
tónleika
þess vegna
vegna plötvildum við
unnar í Þjóðfara þangleikhúskjallað.“
aranum
í
Húsið er
Reykjavík
opnað klukkhinn
29.
an 21.30 í
desember og
kvöld og lofar
heppnuðust
Benni hörkuþeir afar vel.
stemningu á
„Við höfum &/2'/44%. ,/2%3 (IP HOP SVEITIN HELDUR
Akureyri.
verið að spila í ÒTG¹FUTËNLEIKA ¹ !KUREYRI Å KVÎLD

SPARBÍÓ 450

kr
kr

á allar sýningar merktar með appelsínugulu á laugardögum og sunnudögum

1000 KR.
MIÐAVERÐ

EF ÞÚ VILT FÁ SKILNING .... ÞARFTU AÐ HLUSTA

FRÁ ÞEIM SÖMU OG GERÐU VERÐLAUNAMYNDINA BÖRN

HUGHJACKMAN CHRISTIANBALE SCARLETTJOHANSSON MICHAELCAINE
FÓR BEINT
Á TOPPINN
Í USA
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TOPP5.IS

FBL

AÐALLEIKARARNIR FARA Á KOSTUM

EEEE

FRÁ LEIKSTJÓRA BATMAN BEGINS OG MEMENTO

PANAMA.IS

GOLDE GLOBE

MÖGNUÐ OG TÖFRANDI SPENNA SEM HELDUR ÞÉR Í HELJARGREIPUM

BESTA MYND ÁRSINS
Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

Háskólabíó
FORELDRAR

kl. 3 - 6 - 8 - 10

Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5:30 - 8

B.i. 16

BABEL

kl. 3 - 6 - 9 - 10:30

B.i.16

DÉJÁ VU

kl. 10:30

B.i. 12

THE PRESTIGE

kl. 5:30 - 8

B.i.12

THE DEPARTED

kl. 3 - 10:30

B.i. 16

THE CHILDREN OF MEN

kl. 5:50

B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 3

Leyfð

THE HOLIDAY

kl. 8

B.i. 7

EEE
Þ.J. -FBL

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG
SNIÐUG GAMANMYND...

/ ÁLFABAKKA

/ KRINGLUNNI

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

THE CHILDREN...VIP

kl. 5:30

FORELDRAR

kl. 8:30 - 10:30

Leyfð

NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 3 - 5:30 - 8 - 10:15 Leyfð

BABEL

kl 8 - 10:40

B.i.16

kl. 2 - 8 - 10:50

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl.1- 2:10-3:20-5:40 Leyfð

THE PRESTIGE

kl. 6 - 8:15 - 10:40

B.i.12

THE PRESTIGE

kl. 10:15

B.i. 12

THE PRESTIGE

kl 8

B.i.12

FORELDRAR

kl. 4 - 6 - 8 - 10

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 3:20

Leyfð

STRANGER THAN FICTION kl. 10:30

Leyfð

KÖLD SLÓÐ

kl. 8

B.i. 12

THE CHILDREN OF MEN

kl 10:20

B.i.16

THE PRESTIGE

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl.1:30 - 3:20

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal.

kl. 1:20 - 3:40 - 6

Leyfð

HAPPY FEET M/- Ísl tal.

kl. 2

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 2

Leyfð

STRANGER THAN FICTION kl. 5:40 - 8 - 10:30

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl.1:30

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

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

Leyfð

EMPLOYEE OF THE...

kl. 5:50

B.i. 12

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 4

Leyfð

THE CHILDREN OF MEN

B.i.16

ÓBYGGÐIRNAR M/- Ísl tal.

kl.1:30

Leyfð

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

Leyfð

ARTHUR OG... M/-Ensk tal.

kl. 4

Leyfð

HAPPY FEET M/- Ísl tal.

kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

Leyfð

BABEL

kl. 5:30 - 8 - 10:50

BABEL VIP

kl. 8:30 - 10:30

B.i.16

kl. 2

Foreldrar eru líka fólk
Foreldrar er ef til vill ekki öfundsverð af því að fylgja eftir Börnum,
fyrri helmingnum í tvíleik Ragnars Bragasonar og Vesturports.
Börn var sannarlega frábær mynd
en það spillti síst fyrir að hún var
óskrifað blað og áhrifamáttur hins
óvænta mikill. Ólíkt Börnum er
Foreldrar hins vegar í þeirri stöðu
að til hennar eru gerðar talsverðar
væntingar; bæði þarf hún að vera
jafn áhrifamikil og standa undir
sínu sem sjálfstætt verk. Sem hún
gerir í báðum tilfellum.
Þótt um sé að ræða sitthvort
verkið komast þær óneitanlega
ekki hjá samanburði. Uppbyggingin í Foreldrum er sú sama og í
Börnum, sagðar eru sögur þriggja
manneskja sem hefur skrikað fótur
í lífinu og/eða standa á tímamótum
sem skipta sköpum. Hér er áherslan hins vegar lögð á annan þjóðfélagshóp; í Börnum var fjallað um
þá sem hafa orðið hornreka í samfélaginu en hér er ljósinu brugðið á
millistéttina, þá sem hafa eitthvað
á milli handanna. Tannlæknirinn
Óskar, leikinn af Ingvari E. Sigurðssyni, lifir að því er virðist
fyrirmyndar fjölskyldulífi með
eiginkonu sinni og stjúpbörnum,
en undir yfirborðinu kraumar
óöryggi og vansæld sem leitar út
eftir langa bælingu. Katrín, leikin
af Nönnu Kristínu Magnúsdóttur,
er nýsnúin heim frá Svíþjóð eftir
langa fjarveru frá syni sínum, sem
hún leitast við að tengjast á ný en
þarf að berjast við ofríki móður
sinnar og skugga úr fortíðinni sem
eltir hana heim. Víkingur Kristjánsson leikur viðskiptafræðinginn
Einar sem farnast vel í vinnunni en
það hefur bitnað á einkalífinu.
Eiginkona hans hefur fleygt honum
út og undanfarna mánuði hefur
hann búið á hóteli og bíður þess að
hún sjái að sér.

Verkin tvö eru miklar leikaramyndir, karakterstúdíur sem reiða
sig fyrst og fremst á frammistöðu
leikaranna, enda er leikurinn sterkur í alla staði. Aftur á móti er mismikil kjölfesta í sögunum. Foreldrar er vissulega harmræn en ólíkt
Börnum, sem var öðru fremur
nístandi, er hún oft á tíðum meinfyndin, ekki síst fyrir tilstilli Ingvars E. Sigurðssonar sem túlkar
niðurnjörvaða tannlækninn af mikilli list og sveiflast milli hins
hryggilega og kómíska. Víkingur
Kristjánsson skilar sínu sömuleiðis vel en persóna hans líður fyrir
að það glittir sjaldan í gott; maður
finnur frekar til andúðar en samkenndar og fyrir vikið verður hlutskipti Einars frekar maklegt en
sorglegt. Að öðrum ólöstuðum er
Nanna
Kristín
Magnúsdóttir
fremst meðal jafningja í hlutverki
Katrínar og sýnir magnaðan leik
sem einkennist af stillingu og
næmi. Sagan hennar lætur lítið
yfir sér í fyrstu en ristir dýpra
eftir því sem á líður og samleikur
hennar og Reine Brynjolfsson er
óhugnanlega góður.
Ragnar Bragason hefur náð
góðum tökum á frásagnarforminu;
sögurnar eru brotakenndar en
Ragnari tekst að gefa mikið til
kynna um forsöguna með því að
láta aðeins í hana skína í stað þess
að skýra hana til hlítar. Pétur
Benediktsson semur tónlistina og
bregst ekki bogalistin frekar en í
fyrra skiptið; hann nær yfirleitt að
skapa viðeigandi stemningu, fyrir
utan örfá atriði þar sem drungalegir tónar rímuðu augljóslega ekki
við upplifun áhorfenda.
Þótt myndirnar séu sjálfstæð
verk er þeim líka styrkur í því að
vera settar í samhengi þar sem
ólíkir þjóðfélagshópar kallast á og
samfélagsrýnin dýpkar (er til

Lay Low hitar upp
Tónlistarkonan Lay Low spilar
ásamt hljómsveit á tónleikum á
Grand Rokk í kvöld. Daginn eftir
halda þau til Cannes til að spila á
tónlistarhátíðinni Miden sem er
haldin þar á hverju ári og eru tónleikarnir í kvöld því hugsaðir sem
góð upphitun.
Í hljómsveitinni með Lay Low
eru Magnús Árni Öder Kristinsson, Bassi Ólafsson og Sigurbjörn
Már Valdimarsson.
Lay Low er tilnefnd til ferna

verðlauna á Íslensku tónlistarverðlaununum fyrir frumraun sína
Please Don‘t Hate Me sem náð
hefur gullsölu hér á landi.
Hljómsveitin Royal Fortune
hitar upp fyrir Lay Low á Grand
Rokk. Efri hæðin er opnuð kl. 20.00
og er miðaverð 500 kr. við hurð.

FLAGS OF OUR FATHERS kl 5:40

B.i.16

Fyrsta stóra ballið

+6)+-9.$)2
&ORELDRAR
,EIKSTJËRI 2AGNAR "RAGASON
,EIKARAR )NGVAR % 3IGURÈSSON .ANNA
+RISTÅN -AGNÒSDËTTIR OG 6ÅKINGUR
+RISTJ¹NSSON

((((
.IÈURSTAÈA HRIFAMIKIL MYND UM
V¾NGBROTNAR MANNESKJUR SEM
SVEIFLAST LISTILEGA MILLI HINS KËMÅSKA OG
HARMR¾NA

dæmis erfiðara að finna til samkenndar með þeim sem hafa meira
milli handanna, eða öllu heldur
auðveldara að hlakka yfir óförum
þeirra?).
Myndin Foreldrar stendur fyllilega fyrir sínu og á erindi við samtíma sinn. Hún er hryggileg án
þess að vonarglætan slokkni og
þótti áhrifin séu önnur en af Börnum eru þau engu að síður mikil.
Hingað til hefur það verið nokkuð óbrigðul uppskrift að hörmungum þegar íslenskir kvikmyndagerðarmenn ýta úr vör handrits- og
peningalausir. Ragnar Bragason og
Vesturport veðjuðu hins vegar á
réttan hest og hafa með myndum
sínum lagt lóð á vogarskálarnar
við að festa í sessi ný viðmið í
íslenskri kvikmyndagerð.

gömlu og það er
Hljómsveitin
alltaf hörkustuð
Vítamín heldur
hjá okkur,“ segir
sitt fyrsta stóra
Rósmann.
„Við
ball á skemmtispiluðum á tæpstaðnum Playlega 40 „giggum“
ers í Kópavogi í
á síðasta ári og
kvöld. Vítamín
erum ráðnir fram
hefur starfað í
í
september,
fjögur ár og er
þannig að það er
að sögn söngvnóg að gera.“
arans Rósmanns
2«3-!.. -µ2$!, *«.33/. 3ÎNGVARI
Vítamín, sem
Mýrdals Jóns- 6ÅTAMÅNS SEGIR AÈ HLJËMSVEITIN SÁ SÒ
er frá höfuðborgarsonar
heil- HEILBRIGÈASTA ¹ LANDINU
svæðinu,
spilar
brigðasta hljómaðallega lög eftir aðra þó svo að
sveit landsins.
inni á milli spili hún einnig eigin
Hann segir að þrátt fyrir að Á
lög. Sveitin er um þessar mundir
móti sól sé í pásu, Í svörtum fötum
að undirbúa gerð sinnar fyrstu
sé hætt og Skítamórall spili lítið sé
plötu en ekki er vitað hvenær hún
ballbransinn alls ekki búinn að
kemur út. Nánari upplýsingar um
vera. „Það er engin deyfð yfir
Vítamín má finna á min.is.
okkur. Það koma nýir í stað þeirra
FB

Skráðu þig á

SAMbio.is

SparBíó* — 450kr

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

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

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

,!9 ,/7 4ËNLISTARKONAN ,AY
,OW HELDUR TËNLEIKA ¹ 'RAND
2OKK Å KVÎLD

SparBíó*

: 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR SÝNINGAR
Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK
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 &JÎLMENNASTA MËTIÈ
&JÎLMENNASTA FRJ¹LSÅÖRËTTAMËT SEM HEFUR VERIÈ
HALDIÈ INNNAHÒSS FR¹ UPPHAFI HÁR ¹ LANDI VERÈUR Å
,AUGARDALSHÎLL UM HELGINA ÖEGAR  STËRMËT ¥2 FER FRAM
EN ÖETTA ER HUNDRAÈ ¹RA AFM¾LISMËT
FÁLAGSINS  KEPPENDUR ERU SKR¹ÈIR
TIL LEIKS OG KOMA ÖEIR FR¹ 
FÁLÎGUM

SPORT FRETTABLADIDIS

Fengu ruðningskappa rétt fyrir HM
(ANDBOLTAMAÈURINN 4RYGGVI (ARALDSSON
FYRRVERANDI LEIKMAÈUR ¥2 SPILAR NÒ MEÈ
DANSKA LIÈINU 2IBE (ANN BÅÈUR SPENNTUR
EFTIR LEIK ¥SLENDINGA OG STRALA Å DAG ENDA
HEFUR HANN TENGSL Å B¾ÈI LIÈ b¶AÈ ERU
ÖRÅR ¹STRALSKIR LEIKMENN Å 2IBE OG SVO TËK
NORSKUR ÖJ¹LFARI OKKAR AÈ SÁR ÖAÈ VERKEFNI
AÈ STÕRA STRALÅU ¹ (- ,IÈIÈ HEFUR
VERIÈ AÈ ¾FA HÁRNA EN N¹ÈI EKKI
AÈ VINNA LEIK ÖEGAR ÖAÈ KOM
HINGAÈ Å ¹GÒST ¥ LOKAUNDIR
BÒNINGNUM FYRIR KEPPNINA
HEFUR ÖVÅ TEKIST AÈ LEGGJA
GÎMUL STËRVELDI EINS OG
"RETA OG ¥RA m SAGÈI 4RYGGVI
b¶AÈ ER MIKIÈ AF *ÒGË
SLÎVUM Å ÖESSU ¹STRALSKA
LIÈI SEM FUNDU ÖAÈ ÒT AÈ
ÖEIR ¹TTU KANNSKI ¹STRALSKA

-¹L *ËHANNESAR +ARLS 'UÈJËNSSONAR AÈ SKÕRAST

Sennilega á leið til Burnley
&«4"/,4) Allar líkur eru á því að
Jóhannes Karl Guðjónsson gangi
til liðs við enska 1. deildarfélagið
Burnley um helgina. Hann leikur
nú með AZ Alkmaar í Hollandi.
„AZ og Burnley eiga nú í viðræðum og vonandi verður tilboðið
samþykkt í kvöld eða á morgun.
Ég reikna frekar með því,“ sagði

Jóhannes Karl við Fréttablaðið í
gær. „Ég hef rætt við forráðamenn félagsins og líst vel á. Ef
félögin ná saman reikna ég með
að við náum einnig saman.“
Steve Cotterill er stjóri
Burnley en hann hefur áður þjálfað Stoke og Cheltenham. „Mér líst
vel á hann,“ sagði Jóhannes. ES¹

Áhættumat og forvarnir
á vinnustöðum
Ráðstefna á Grand Hóteli, 23. janúar 2007, kl. 13-16
13.00-13.05
13.05-13.15
13.15-13.45

13.45-14.15
14.15-14.35
14.35-14.50

14.50-15.05

15.05-15.50

15.50-16.00

Opnun ráðstefnu
Setning
Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra
Áhættumat og forvarnir á vinnustöðum – Kynning
á nýjum ákvæðum reglugerðar nr. 920/2006
Þórunn Sveinsdóttir, deildarstjóri hjá Vinnueftirlitinu
Áhættumat og forvarnir við byggingu Fjarðaáls
Joseph Zoghbi, öryggis- og umhverfisstjóri Bechtel
Kaffi
Áhættumat á vinnustað: Reynsla Sláturfélags
Suðurlands á Hvolsvelli
Guðjón Guðmundsson innkaupastjóri
Áhættumat á vinnustað:
Reynsla Mjólkursamsölunnar Selfossi
Guðmundur Þór Gunnarsson verkefnastjóri
Pallborðsumræður með þátttöku
stjórnmálamanna og fulltrúa atvinnurekenda
og launþega.
Stjórnandi: Eyjólfur Sæmundsson,
forstjóri Vinnueftirlitsins
Ráðstefnuslit

Ráðstefnustjóri:
Guðjón Ólafur Jónsson, alþingismaður
og stjórnarformaður Vinnueftirlitsins

Markhópar ráðstefnunnar eru:
Stjórnendur fyrirtækja og stofnana, öryggisverðir, öryggistrúnaðarmenn og félagslegir trúnaðarmenn á vinnustöðum, fulltrúar samtaka
launþega og atvinnurekenda, sérfræðingar og ráðgjafar á sviði heilsu
og öryggis, hönnuðir, skipuleggjendur starfsmenntunar og starfsfræðslu, stjórnmálamenn og aðrir áhugasamir.

Skráning á ráðstefnuna er á netfangið ingibjorg@ver.is.
Aðgangur er ókeypis.

ÎMMU
OG HÎFÈU SAMBAND VIÈ
¹STRALSKA HANDBOLTASAMBANDIÈ m
SAGÈI 4RYGGVI EN HANN SEGIR AÈ
ÖJ¹LFARI 2IBE OG ¹STRALSKA LANDSLIÈ
IÈ SÁ KOSTULEGUR KARAKTER
b¡G HEF ALDREI HAFT SVONA
MIKINN VITLEYSING SEM ÖJ¹LFARA OG
MAÈUR TRÒIR ÖVÅ EKKI AÈ SVONA
MAÈUR SÁ AÈ FARA AÈ ÖJ¹LFA
LIÈ ¹ (- ¥ VIKUNNI SAGÈIST
HANN VERA BÒINN AÈ FINNA
ÖAÈ ÒT AÈ EF HANN N¾ÈI AÈ
STÎÈVA HRAÈAUPPHLAUP
ÅSLENSKA LIÈSINS G¾TI
ALLT GERST 3VO ÖYRFTI JÒ
REYNDAR AÈ STÎÈVA
«LAF 3TEF¹NSSON Å
SËKNINNI LÅKA m SAGÈI
4RYGGVI b,EIKMENNIRNIR

GERA SÁR ALVEG GREIN FYRIR ÖVÅ AÈ ÖEIR ERU EKKI
AÈ FARA AÈ VINNA LEIK Å ¶ÕSKALANDI EN VONAST
TIL AÈ TAPA EKKI EINS STËRT FYRIR ¥SLANDI EINS OG
SEINASTm
4RYGGVI S¹ STRALA LEIKA ¾FINGALEIK VIÈ
3KJERN UM DAGINN b¶EIR VIRÈAST HAFA TEKIÈ
SM¹ FRAMFÎRUM OG KUNNA ALVEG AÈ KASTA
OG GRÅPA (ANDBOLTINN ER ALLAVEGA KOMINN
LENGRA ÖAR EN Å %NGLANDI OG ¥RLANDI ¥ ÖEIM
LEIK SETTI ÖJ¹LFARINN EINHVERN LURK INN UNDIR
LOKIN OG SKELLIHLË 3ÅÈAN SNERI HANN SÁR VIÈ
OG SAGÈI AÈ ÖESSI LEIKMAÈUR V¾RI BARA BÒINN
AÈ ¾FA HANDBOLTA Å TV¾R VIKUR HANN V¾RI
LEIKSTJËRNANDI Å ¹STRÎLSKUM RUÈNINGI 3VO
KOM ¹STRALSKUR FRUMBYGGI AÈ ¾FA MEÈ LIÈINU
Å ¹GÒST EN ÖJ¹LFARINN SAGÈI AÈ HANN V¾RI BARA
MEÈ UPP ¹ STEMNINGUNA OG HANN SLAPP EKKI
Å LOKAHËPINNm

(- ¥ ¶µ3+!,!.$)

-EIRI STÎÈUGLEIKI EN ¹ÈUR
Alfreð Gíslason var jákvæður daginn fyrir fyrsta leik Íslands á HM. Hann er
bjartsýnn á mótið og segir að Ísland muni fá fínan stuðning í Magdeburg.
(!.$"/,4) „Það er frábært að vera
hérna og má í raun segja að maður
sé kominn heim enda stýrði ég liði
Magdeburgar í sjö ár og ég þekki
allt og alla hérna,“ sagði glaðbeittur þjálfari íslenska landsliðsins,
Alfreð Gíslason, fyrir æfingu
landsliðsins í Bördelandhalle í
gær en Alfreð býr reyndar enn í
Magdeburg og hann fór að vitja
um stöðuna á húsi sínu um leið og
komið var til Magdeburg enda
geysaði mikið óveður í öllu landinu á fimmtudag.
Landsliðið var með góða
tveggja tíma æfingu þar sem
strákarnir fengu að svitna. Alfreð
nýtti sambönd sín og fyrir vikið
gat liðið byrjað að æfa hálftíma
fyrr en til stóð og hann fékk einnig
þann búningsklefa sem hann vildi
þannig að þjálfarinn var hæstánægður. Hann gerir sér vonir um
að Ísland fái fínan stuðning í leikjum sínum í riðlakeppninni.
Einn sem ég talaði við var á því.
Gamall leikmaður Magdeburg,
Kervadec, verður að lýsa fyrir
franska sjónvarpið og það skilar
sér í einhverjum stuðningi sem og
að Abati er enn að spila fyrir
Magdeburg. Við fáum flottan

-!2+ 'UÈMUNDUR 'UÈMUNDSSON TËK
Ö¹TT Å LÁTTUM FËTBOLTALEIK OG SKORAÈI
GEGN !LEXANDER 0ETERSSON OG FÁLÎGUM
&2¡44!",!¨)¨0*%452

"92*!2 -%¨ 34%2+!34! ,)¨)¨ !LFREÈ 'ÅSLASON ¾TLAR AÈ BYRJA (- ¹ FULLUM KRAFTI ÖËTT

AÈ MËTHERJARNIR Å FYRSTA LEIK SÁU EKKI AF STERKARI GERÈINNI

stuðning gegn Áströlum og Úkraínu og það er spáð svona 60/40
skiptingu í Frakkaleiknum og þá
með okkur,“ sagði Alfreð glaðbeittur en hvernig ætlar að hann
að leggja upp leikinn í dag?
„Við byrjum með okkar sterkasta lið og munum keyra af fullum
krafti. Ef við náum góðri forystu,
sem er líklegt, þá mun ég fara að
skipta inn af bekknum. Ég mun
ekki vera í neinum feluleik og
mun keyra þau kerfi sem ég vil.
Afbrigðin af kerfum okkar eru
mismunandi eftir andstæðingum
og vörnum og því þarf ekkert að

&2¡44!",!¨)¨0*%452

fela í raun og veru. Ég er ekki með
neitt óvænt í pokahorninu en ég
vona að við komum á óvart með
meiri stöðugleika en áður,“ sagði
Alfreð og glotti en hann er bjartsýnn á að liðið spili betri varnarleik í mótinu en gegn Tékkum um
síðustu helgi og það er ljóst að
fyrir miðju varnarinnar verða
Sverre Jakobsson og Sigfús Sigurðsson.

(- ¥ ¶µ3+!,!.$)
(%.29 ")2')2 '5..!233/.
SKRIFAR FR¹ -AGDEBURG
HENRY FRETTABLADIDIS

3TARFSMENN -AGDEBURG FÎÈMUÈU STR¹KANA

,%)+)2 $!'3).3

Íslendingum vel tekið

! 2)¨),,

(!.$"/,4) Það er óhætt að segja
að íslenska landsliðið hafi fengið
höfðinglegar móttökur í Bördelandhalle í gær. Alfreð Gíslason
landsliðsþjálfari, Ólafur Stefánsson landsliðsfyrirliði, Sigfús
Sigurðsson og Arnór Atlason voru
allir á mála hjá félaginu og eru
síður en svo gleymdir.
Fjórmenningarnir höfðu vart
undan að faðma og kyssa
starfsmenn handboltaliðsins sem
tóku fagnandi á móti Íslendingunum og veittu þeim bestu þjónustu
sem var möguleg.
Það er fastlega búist við því að
um 500 Íslendingar muni fylgjast
með leikjum Íslands í riðlakeppninni í Magdeburg. HSÍ seldi um
350 miða og svo hefur fjöldi
Íslendinga keypt miða á netinu og
koma til Magdeburg á eigin
vegum.
Það verður íslensk stemning í
höllinni þó svo Íslendingarnir
verði víst mjög dreifðir um

3,«6%.¥! '2.,!.$
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ARINN OG ÖRÅR LEIKMENN VORU ALLIR ¹ M¹LA
HJ¹ -ADGEBURG OG LÁKU Å ÖESSARI HÎLL

& 2)¨),,

&2¡44",!¨)¨0*%452

Höllina enda ætla heimamenn að
styðja Ísland.
HBG
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(- ¥ ¶µ3+!,!.$)

¥SLENSKA LANDSLIÈIÈ

Hreiðar meiddist á æfingu
(!.$"/,4) Óvíst er hvort mark-

vörðurinn Hreiðar Guðmundsson
getur leikið í
dag en hann
meiddist á hné
í upphafi
æfingar í gær
og tók því
engan þátt í
æfingunni.
Roland
(2%)¨!2 '5¨
Eradze og
-5.$33/.
Einar Örn
Jónsson áttu að hvíla í dag en svo
gæti farið að Roland taki sæti
Hreiðars verði hann ekki búinn
að ná fullri heilsu.
p HBG

Flott föt, gjafavörur
og búsáhöld

,EIKMANNAHËPUR ¥SLANDS

Vill halda einu
sæti opnu
(!.$"/,4) Það ríkir nokkur óvissa

um hvort tilkynna þurfi 16 manns
í upphafi riðlakeppninnar eins og
reglur virðast segja til um.
Í gær spurðist út að Þjóðverjar ætluðu að tilkynna 15 í upphafi
og henda sextánda manninum inn
þegar á þyrfti að halda í riðlakeppninni.
Tveir starfsmenn IHF í
Magdeburg voru ekki sammála
um hvort það væri löglegt og var
settur á fundur í gærkvöldi til að
fá endanlega niðurstöðu í málið.
Íslendingar ætluðu að tilkynna
16 leikmenn og láta Markús Mána
hvíla í riðlakeppninni en ef það
má tilkynna 15 strax og halda
einu sæti opnu getur verið að
Alfreð nýti sér það.
HBG

 -®2+ ¥  ,%)+*5- !RNËR !TLASON HEFUR AÈEINS SKORAÈ  MÎRK Å FYRSTU  LEIKJUM
¹RSINS EN VAR MEÈ   MÎRK AÈ MEÈALTALI Å FYRRA
&2¡44!",!¨)¨0*%452

!RNËR !TLASON KOMINN AFTUR TIL -AGDEBURGAR

Ótrúlegt verð!

Er í mínu besta formi

250 – 500 – 750 – 1.000

í lagi að fá gagnrýni en ég hef
engar áhyggjur af minni frammistöðu. Ég er í mínu besta formi og
hef engar áhyggjur af því að
vinstri vængurinn verði einhver
höfuðverkur á þessu móti.“
Arnór hefur verið í veigamiklu
hlutverki hjá landsliðinu á síðustu
tveim stórmótum og hann ætlar
sér að vera það áfram. „Ég hlakka
mikið til og maður er búinn að bíða
lengi eftir þessu móti. Þetta verður mjög gaman og ekki síst í þessari höll þar sem við munum fá
stuðning,“ sagði Arnór.
HBG

1.250 – 1.500 – 1.750 – 2.000

(!.$"/,4) „Það er verulega gaman
að koma hingað aftur og hitta allt
þetta ágæta fólk sem starfar
hérna,“ sagði Arnór Atlason, fyrrum leikmaður Magdeburg, en
hann hafði ekki undan að faðma
fólk í Bördelandhalle eins og
félagar hans sem einnig hafa verið
í röðum Magdeburg.
„Ég er bjartsýnn og við verðum
að vera á tánum ef við ætlum
okkur að komast áfram,“ sagði
Arnór sem hefur verið nokkuð
gagnrýndur fyrir frammistöðu
sína í síðustu leikjum. „Það er allt

Opið 10 -18
í Fellsmúla 28
(gamla World Class húsið)
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&¾DDUR  APRÅL  ¹ .ÕJA 3J¹LANDI EN FLUTTIST
SNEMMA TIL STRALÅU ¶AR VARÈ HANN BARNASTJARNA ER
HANN LÁK Å SJËNVARPSÖ¹TTUM (ANN FÁKK
HLUTVERK Å ST¾RSTU MYNDUM STRALÅU
OG VARÈ ÖAÈ HONUM GËÈUR STÎKK
PALLUR YFIR TIL (OLLYWOOD 4HE 1UICK
AND THE $EAD VAR FYRSTA BANDA
RÅSKA MYNDIN SEM HANN LÁK Å OG
SÅÈAN HAFA Ö¾R VERIÈ ËF¹AR (ANN
HLAUT MIKIÈ LOF FYRIR FRAMMISTÎÈU
SÅNA Å MYNDUNUM 'LADIATOR OG !
"EAUTIFUL -IND EN HANN LÁK Å MYND
INNI #INDERELLA -AN SEM SÕND
VERÈUR ¹ 3TÎÈ  "ÅË Å KVÎLD

%++) -)33! !&

3*«.6!20)¨
 -ORGUNSTUNDIN OKKAR
 3P¾JARAR 
 3TUNDIN OKKAR E
 +ASTLJËS
 3TERKASTI MAÈUR ¥SLANDS 
 +RAFTAVÅKINGURINN  E
 !LPASYRPA
 (- STOFAN
 (- Å HANDBOLTA "EIN ÒTSENDING
FR¹ LEIK ¥SLENDINGA OG STRALA Å -AGDEBURG

T

 (- STOFAN
 (- Å HANDBOLTA "EIN ÒTSEND

ING FR¹ LEIK ²KRAÅNUMANNA OG &RAKKA Å -AG
DEBURG

¥SLAND

STRALÅA 2ÒV

 (- STOFAN
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 ,OTTË
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 *ËN «LAFS
 3ÎNGVAKEPPNI 3JËNVARPSINS

T



 +YNNT VERÈA  AF ÖEIM  LÎGUM SEM
VALIN VORU Å UNDANKEPPNINA

 3PAUGSTOFAN
 3ÎNGVAKEPPNI 3JËNVARPSINS
²RSLIT KVÎLDSINS



3ÎNGVAKEPPNI 2ÒV

 3TAÈFASTIR Å TRÒNNI +EEPING THE
&AITH "ANDARÅSK BÅËMYND FR¹  UM TVO
VINI KAÖËLSKAN PREST OG RABBÅNA SEM VERÈA
¹STFANGNIR AF SÎMU STÒLKUNNI
 -IRANDA "RESK BÅËMYND FR¹ 
"ËKAVÎRÈUR HEFUR ¹STRÅÈUÖRUNGIÈ SAMBAND
VIÈ DULARFULLA KONU SEM HVERFUR SÅÈAN

 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«



 "EETHOVENS TH
 $ODGEBALL ! 4RUE 5NDERDOG
! MAN APART 3IRKUS

3TORY «BORGANLEG GAMANMYND

 4O 7ALK WITH ,IONS
 $EAR &RANKIE
 "EETHOVENS TH
 $ODGEBALL ! 4RUE 5NDERDOG
3TORY «BORGANLEG GAMANMYND



3KJ¹R EINN

,AST #OMIC 3TANDING

¶AÈ SEM KALLAST PËLITÅSKUR RÁTTTRÒNAÈUR ER ALLSR¹ÈANDI Å "ANDARÅKJUN
UM OG NÕTUR AUKINS FYLGIS HÁR ¶ANNIG VAR TIL D¾MIS ORÈIÈ bKYNVILLING
URn GERT ÒTL¾GT ÒR TUNGUM¹LINU MEÈ SKÅT OG SKÎMM OG ÖEIR SEM ÖAÈ
BRÒKA UMSVIFALAUST STIMPLAÈIR FORDËMAFUGLAR (OMMI SKAL ÖAÈ VERA
HEILLIN OG LESBÅA b.EGRIn ER EINNIG ¹ ÒTLEIÈ EN VERIÈ ER AÈ BREYTA BËKA
TITLI !GÎTHU #HRISTIE HEITINNAR b4EN LITTLE NIGGERSn VÅÈS VEGAR UM HEIM
"REYTA SÎGUNNI TIL AÈ STYGGJA EKKI Ö¹ SEM NÒ ERU UPPI VILJA LEGGJA
AUKAMERKINGU Å GAMALGRËIN ORÈ OG  MËÈGAST /G HËPUR FËLKS ER AÈ
VINNA Å ÖVÅ AÈ ORÈIÈ bKYNSKIPTINGURn FARI SÎMU LEIÈ ¹ HAUGANA ENDA
HLÕTUR NOTKUN ÖESS AÈ LÕSA VARHUGAVERÈUM HUGSUNARH¾TTI
&LEIRI D¾MI M¹ SJ¹LFSAGT NEFNA (VAR ENDAR ÖETTA %N SVONA
GETUR TUNGUM¹LIÈ REYNST SNÒIÈ L¾ÈST AFTAN AÈ MÎNNUM
AFHJÒPAÈ RANGAN HUGSUNARH¹TT OG STÅLVOPNIN H¾G
LEGA SNÒIST Å HÎNDUM MANNA SEM EKKI KUNNA
MEÈ ÖAU AÈ FARA ,¹TIÈ MIG ÖEKKJA ÖAÈ
-AÈUR DANSAR DAGANA LANGA ¹ H¹LUM ÅS

 4O 7ALK WITH ,IONS
 $EAR &RANKIE
 4HE 0ENTAGON 0APERS
 "OAT 4RIP
 #ONTROL 3TRANGLEGA BÎNNUÈ B
 4HE 0ENTAGON 0APERS

3+*2%)..
 +¾RLEIKSBIRNIRNIR  E
 2UFFS 0ATCH
 &UNKY 6ALLEY
 'ORDON THE 'ARDEN 'NOME
 6ÁLA 6ILLI
 "ARNEY
 'RALLARARNIR 4INY 4OONS
 !NIMANIACS 6ILLINGARNIR
 *USTICE ,EAGUE 5NLIMITED
 +ALLI KANÅNA OG FÁLAGAR
 4RACEY -C"EAN
 3 #LUB 
 ,ÅSA LITLA ¹ FÅNA HËTELINU
 (¹DEGISFRÁTTIR
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 8 &ACTOR E 
 3V¾SNUSTU LÕTAAÈGERÈIR Å (OLLY
WOOD

 3J¹LFST¾TT FËLK E
 -ARTHA
  MÅNÒTUR  -INUTES
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ,OTTË
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 &REDDIE 
 4HE .EW !DVENTURES OF /LD
#HRISTIN 

 3TELPURNAR E 
 #INDERELLA -AN ®SKUBUSKUBOX
ARINN 3ANNSÎGULEG MYND EFTIR «SKARSVERÈ
LAUNALEIKSTJËRANN UM HNEFALEIKAKAPPANN
*IM "RADDOCK SEM ALLIR TÎLDU ÒTBRUNNINN
ÖEGAR HANN GERÈI SÁR LÅTIÈ FYRIR OG BARÈIST ALLA
LEIÈ AFTUR ¹ TOPPINN Å HNEFALEIKAHEIMINUM ¹
 ¹RATUG SÅÈUSTU ALDAR «SKARSVERÈLAUNALEIK
ARINN 2USSELL #ROWE FER ¹ KOSTUM Å HLUTVERKI
"RADDOCKS 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 --  MILLÅMETRAR 4OM 7ELLES
ER EINKASP¾JARI SEM LIFIR HELDUR TILBREYTINGAR
SNAUÈU LÅFI ÖAR TIL ¹ FJÎRUR HANS REKUR  MILLI
METRA FILMU SEM UMTURNAR LÅFI HANS !ÈAL
HLUTVERK .ICOLAS #AGE *OACQUIN 0HOENIX
0ETER 3TORMARE *AMES 'ANDOLFINI 3TRANGLEGA
BÎNNUÈ BÎRNUM





,E $IVORCE 3KILNAÈURINN
4HE 'UYS 3TR¹KARNIR
'OING FOR "ROKE 3PILAFÅKILLINN

4HE .EW !DVENTURES OF /LD
#HRISTIN 

 &RÁTTIR
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP
4Å6Å

 4RADING 3POUSES .µ44 E
 +& .ÎRD  &R¹ HR¾ÈSLU TIL

  7ORLD 0OOL #HAMPIONS

HUGREKKIS (UGARFARIÈ OG SAMVINNA SKIPT
IR ÎLLU M¹LI TIL AÈ N¹ ¹RANGRI Å KNATTSPYRNU
.ÎRDARNIR F¹ HEIMSËKN FR¹ EINUM FREMSTA
S¹LFR¾ÈINGI LANDSINS SEM SÕNIR ÖEIM HVERSU
MIKILV¾GUR S¹ HLUTI ER HJ¹ LIÈI EINS OG +&
.ÎRD ,OGI ÖJ¹LFARI ¹TTAR SIG ¹ ÖVÅ AÈ HËPUR
INN ÖARF AÈ N¹ BETUR SAMAN OG FER MEÈ Ö¹
Å ËVISSUFERÈ ÖAR SEM MA ER FARIÈ Å DANS OG
LEIKJAN¹MSKEIÈ Å +RAMHÒSINU

 6ÎRUTORG
 2ACHAEL 2AY E
 #ELEBRITY /VERHAUL E
 4HE "ACHELOR 6))) E
 4RAILER 0ARK "OYS E
 0ARENTAL #ONTROL E
 ,AST #OMIC 3TANDING E
 2ACHAEL 2AY E
 'AME TÅVÅ E
 4HE /FFICE E
 7HAT ) ,IKE !BOUT 9OU 'AM

 3EINFELD  E +¾RASTI %LAINE
BÕÈUR *ERRY AFSPYRNUGËÈ KJÎR Å BÅLAKAUPUM







&RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
3EINFELD  E

HIPS E

3IRKUS 2VK E

ANSERÅA UM TV¾R ËLÅKAR SYSTUR Å .EW 9ORK
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Gaupi með Bogdan-hattinn til Þýskalands

... fær Brynja Gunnarsdóttir
sem lék áhættuatriðin fyrir Elvu
Ósk Ólafsdóttur í kvikmyndinni
Kaldri slóð, og gerði það með
miklum ágætum.
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hún við. Maðurinn hennar, Sigurður Petersen, verður víðs fjarri
þegar lætin hefjast en hann fylgdi
syni sínum og landsliðinu til
Þýskalands og hyggst styðja vel
við bakið á sínum mönnum. „Dóttir mín verður mér til halds og
traust,“ segir Margrét.
Guðjón
Guðmundsson
íþróttafréttamaður var kominn langleiðina til Minden
þegar Fréttablaðið hafði
uppi á honum. Sonur
hans, Snorri Steinn,
'5¨*«. /' 3./22) 6AR

KOMINN LANGLEIÈINA TIL
-INDEN OG ¾TLAÈI AÈ
L¹TA VEL Å SÁR HEYRA ÖEGAR
KEPPNIN H¾FIST

stýrir sóknarleik íslenska landsliðsins og ætlaði fjölskyldan að
styðja vel við bakið á honum í
Magdeburg þar sem riðill landsliðsins verður spilaður. „Ég er
rólegri en oft áður,“ svarar Guðjón aðspurður hvort ekki muni
heyrast vel í honum frá stúkunni.
Íþróttafréttamaðurinn er eldri en
tvævetur í þessum fræðum, var
lengi aðstoðamaður Bogdan Kowalczyk, landsliðsþjálfarans goðsagnakennda. Aðspurður hvort
einhver hjátrú fylgdi honum frá
árunum með landsliðinu sagði
Guðjón að hún hefði skánað þótt
vissulega væri hún enn til staðar.
„Þegar við vorum á HM í Sviss
1986 keypti ég mér reyndar hatt
sem gekk undir nafninu Bogdan -
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-ARGRÁT
L¾TUR SÁR
N¾GJA AÈ
STYÈJA STR¹K
INN HEIMA Å
STOFU

-IKIL SPENNA ER Å TENGSLUM VIÈ
MIKLA FIMMTUGSAFM¾LISVEISLU
«LAFS «LAFSSONAR SEM KENNDUR
ER VIÈ 3AMSKIP Å KVÎLD 4ÅMARITIÈ
3IRKUS GREINDI FR¹ ÖVÅ Å G¾R AÈ
LEYND HVÅLI YFIR ÖVÅ HVAÈA ERLENDUR
SKEMMTIKRAFTUR MUNI TROÈA UPP
Å ¥SHEIMUM FRYSTIVÎRUMIÈSTÎÈ
3AMSKIPA ÖAR SEM VEISLAN VERÈUR
%N S¹ MUN ÖIGGJA  MILLJËNIR FYRIR
AÈ KOMA FRAM &RÁTTABLAÈIÈ
HEFUR FYRIR SATT AÈ ÖAR SÁ
UM STËRSTJÎRNU ÒR POPP
HEIMUM AÈ R¾ÈA
¶ËTTI ÖVÅ EKKI TILHLÕÈI
LEGT ANNAÈ EN TEFLA
FRAM ÖVÅ BESTA SEM
MÎRLANDINN HEFUR
UPP ¹ AÈ BJËÈA Å
SAMANBURÈI OG GETA
LANDSMENN KINNROÈA
LAUST HORFT TIL ÖESS AÈ Å
VEISLUNNI MUN JAFNFRAMT
SYNGJA SJ¹LFUR "Ë
p "JÎRGVIN (ALLDËRSSON
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hatturinn,“ segir Guðjón en á því
móti náði landsliðið sjötta sætinu.
„Hann fékk að fylgja með til
öryggis,“ viðurkennir Guðjón.
FGG
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„Það hefur allt verið brjálað að
gera hjá mér í skólanum og mér
hefur ekki gefist neitt tækifæri til
að undirbúa mig. Ég á meira að
segja eftir að kaupa spólur til að
leikina upp,“ segir Margrét Sigfúsdóttir, skólastýra Húsmæðraskólans og móðir varnartröllsins
Sigfúsar
Sigurðssonar sem
verður í
eldlínunni
með
íslenska landsliðinu þegar HM í
handknattleik hefst í
dag. „Sigfús vill nefnilega horfa á leikina
þegar hann kemur
heim í sumar,“ bætir
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,2¡44  SVEI  RYKKORN  NEÈAN 
FUM  TVEIR EINS  EFTIRSJ¹  JAFNA
 GRÅSKUR BËKSTAFUR  SJËNVARPSSTÎÈ
 KEYRA  Å RÎÈ  TIKKA
,«¨2¡44  VÎKVI  TVEIR EINS 
SPLUNKUNÕR  FORSÎGN  FREKJA  TRAUST
 ÖANGAÈ TIL  SVARI  F¹LM  FR¹
,!53.
34%).'2¥-52 /' %$$! %DDA FËR AÈ L¾RA MYNDLIST ÖEGAR H¾GÈIST UM Å STJËRNM¹LUNUM HJ¹ 3TEINGRÅMI OG HELDUR SÅNA FYRSTU EINKA
SÕNINGU ¹  AFM¾LISDAGINN
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3TEINGRÅMUR SMÅÈAR RAMMANA
„Fjölskyldan var búin að hvetja
mig svo lengi að halda sýningu,
sérstaklega mamma sem er að
vera 98 ára, og ég ákvað að bíða
ekki lengur heldur láta verða af
því,“ segir Edda Guðmundsdóttir,
listmálari og fyrrverandi forsætisráðherrafrú, sem opnar sína
fyrstu einkasýningu á sunnudag.
Svo skemmtilega vill til að opnunina ber upp á sama dag og frú
Edda verður sjötug. „Það ýtti því
af stað að geta sameinað þetta
tvennt og ég vona að þetta verði
jafn ánægjulegur afmælisdagur
og þeir sem ég hef átt fram að
þessu.“
Edda er gift Steingrími Hermannssyni, fyrrverandi forsætisráðherra, og hefur dundað við

myndlist frá því hún var ung. „Það
var hins vegar ekki fyrr en í kringum 1992, þegar hægðist um í
stjórnmálunum hjá Steingrími, að
mér gafst tóm til að fara í myndlistarnám. Ég byrjaði að læra hjá
Myndmáli Rúnu, var svo mörg ár í
Myndlistarskólanum í Reykjavík
og hef tekið þátt í nokkrum samsýningum.“
Það úir og grúir af ólíkum stílum í olíumálverkum Eddu enda
kveðst hún eiga bágt með að skýra
hvert hún sæki innblástur. „Ég er
ekki bundin á klafa hefðanna, langt
því frá. Ég var aðallega í frjálsri
málun og módelteikningu og er
mikið fyrir að prófa eitthvað
nýtt.“
Þótt Edda hafi ekki tranað verk-

um sínum fram hingað til segist
hún hafa fengið góð viðbrögð hjá
þeim sem hafa barið verkin augum.
„Fjölskyldan virðist kunna að meta
þau, börnin eru nær eingöngu með
málverk eftir mig á veggjunum
hjá sér.“ Auk þess nýtur Edda þess
að hafa hagleiksmann á heimilinu,
sem rekur smiðshöggið á verkin í
orðsins fyllstu merkingu. „Steingrímur er svo laghentur og smíðar
rammana utan um öll málverkin
og hengir þau upp fyrir mig. Steingrímur hefur ákveðinn smekk á
myndlist, við erum ekki alltaf sammála en hann hefur gott auga.“
Sýning Eddu er haldin að Garðatorgi 7 í Garðabæ og er opin milli
klukkan 15 og 18 alla daga til 28.
janúar.
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS
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Grínari verður kosningastjóri
„Þetta er miklu meiri áskorun
heldur en að láta rasskella sig á
bílaþvottastöð,“ segir Gunnar Sigurðsson, sem ráðinn hefur verið
kosningastjóri Samfylkingarinnar
í Norðvesturkjördæmi. Gunnar er
fyrir löngu landsþekktur, fyrst
fyrir innlegg sín í kvöldþátt Guðmundar Steingrímssonar og ekki
síst strákapör sín með Strákunum
á Stöð 2. „Þetta er eins og að tippa
á meðan maður horfir á enska boltann, þetta starf gerir leikinn bara
skemmtilegri og kosninganóttina
meira spennandi,“ útskýrir hann.
Gunnar virðist hins vegar vera
kominn á rétta hillu í hringiðu
stjórnmálanna því hann er menntaður stjórnmála- og stjórnsýslufræðingur. „Reyndar var allt sem
ég gerði með Strákunum svo þaulskipulagt og úthugsað að þetta er
ekki mikil breyting,“ upplýsir
hann; segir frambjóðendur flokksins vera tilbúna til að gera hvað
sem er og útilokar ekki að þeir
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kunni að taka við áskorunum frá
kjósendum eins og tíðkaðist hjá
Strákunum.
Markmið Gunnars fyrir framtíðina liggja hins vegar alveg ljós

fyrir. „Fyrst fór ég í sjónvarpið til
að kynna mig, svo geng ég til liðs
við stjórnmálaflokk og áður en fólk
veit af verð ég farinn að stjórna
landinu,“ segir Gunnar.
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Janúartilboð
Stafræn
framköllun
í janúar
aðeins25 kr myndin
Framkallaðu myndirnar þínar
og varðveittu minningarnar
á öruggan hátt

25
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Útsalan hafin

Allt að 60% afsláttur
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Leynibyrgið

A

lltaf er að koma betur og betur
í ljós hvers lags skandall felst
í málefnum Byrgisins, en það mál
er um það bil að stimpla sig inn í
sögubækurnar sem eitthvað sóðalegasta mál síðari ára á Íslandi.
Ekki bara hefur málið sérstöðu að
því leyti að limur forstöðumanns
hefur verið sýndur í fréttatíma –
sem er sjaldgæft – heldur er málið
einnig allt hið svívirðilegasta
þegar kemur að meðferð opinbers
fjár og annarra.
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Byrgið virðist hafa
verið sérlega viðeigandi svona
eftir á að hyggja. Hér virðist hafa
verið um sannkallað neðanjarðarbyrgi að ræða, skuggalegt leynibyrgi, jafnvel dýflissu. Sem slíkt
virðist Byrgið meira að segja samkvæmt fréttaflutningi hafa verið
búið þó nokkrum tækjum og búnaði sem eru í anda slíkra vistarvera, s.s. handjárnum, leðurgöllum og svipum.

¶!¨

er kannski í stíl við alla þá
myrku leynistarfsemi sem þarna
á að hafa farið fram á vegum forstöðumanns, að svartri (mjög víðeigandi orðalag) skýrslu um fjármál Byrgisins skyldi hafa verið
haldið leyndri í mörg ár. Margir
bentu á það við upphaf málsins að
í því fælist ekki síðri skandall en
meint kynlífsóreiða forstöðumanns, sem er nýtt hugtak smíðað
af þessu tilefni. Fjármálaóreiðan
mun ekki hafa verið síðri.
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ljóta við þá óreiðu er það, að
svo virðist sem bæði frjáls framlög – veitt af hendi almennings í
góðri trú – sem og opinbert fé hafi
verið notað í alls kyns bruðl forstöðumannsins. Pólitíski skandallinn er síðan sá að flest bendir til að
forstöðumaður hafi komist upp
með þetta hátterni sitt þrátt fyrir
að framámenn í stjórnmálum, einkum í öðrum stjórnarflokkanna, hafi
vitað af hinni áðurnefndu svörtu
skýrslu um fjármálin.

().. almenni þingmaður, sem
barðist margur fyrir því í góðri
trú að Byrginu yrði haldið á floti
fjárhagslega, hafði enga vitnesku
um þessa skýrslu, sem var unnin
af varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins á sínum tíma. Sú
óreiða sem þar er lýst hefur nú
verið staðfest með skýrslu Ríkisendurskoðunar, en í millitíðinni
hafa tugir milljóna af opinberu fé
runnið til Byrgisins, til þess eins
að verða óreiðunni að bráð.

ÚTSÖLUNNI
lýkur á morgun
21. janúar

(¡2 eiga mörg kurl eftir að koma
til grafar. Af hverju þögðu þeir
þingmenn um Byrgið sem vissu af
fjármálaóreiðu þess? Var verið að
halda verndarhendi yfir Byrginu?
Þessu þarf að svara. Og annað er
líka kristaltært. Núna þegar búið
er að loka þessa myrka svartholi
er mikilvægt að tryggja meðferðarúrræði fyrir þá sem voru vistmenn á staðnum, og þá meina ég
fagleg úrræði. Þessi ábyrgð hvílir
á ráðherranum nú, og reyndar
ekki bara í þessu afmarkaða máli,
heldur þarf að skoða meðferðarúrræði í heild sinni.
¶%44!

mál er eitt stórt svipuhögg á kerfið, svo notað sé viðeigandi orðalag. Og varðandi þá þingmenn sem þögðu, er von maður
spyrði: Í hvers slags handjárnum
voru þeir?
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